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Kood  Hind eurodes 

  
Baasmudel: 

 
 

GEAAAE AUDI e-tron Sportback 55 quattro 265kW / (300kW) 86 300,00 

 Auto komplektsus:  
 

A2A2 Välisvärv - Briljant-must 0,00 
FZ Istme / polstri värvus - Must 0,00 
N2M Tekstiipolster "Effekt" 0,00 

 

 Lisavarustus:  
 

1BK Vedrustus - "Adaptive air suspension", elektrooniliselt seadistatav õhkvedrustus kõigile neljale rattale 0,00 
1D8 Haakeseadme valmidus, sh eelpaigaldatud juhtmestik 0,00 
1X1 quattro nelikvedu 0,00 
2ZQ Rooliratas - multifunktsionaalne "Plus" (12 juhtnuppu) nahkkattega rool, topeltkodaraga disain ja 

käiguvahetusfunktsioon 
0,00 

40V/ 
H1K 

Veljed - kergmetallveljed 8,5J x 19", 5-kodaraga "Aero"disain, rehvidega 255/55 R19 0,00 

4E7 Pagasiruumiluuk elektriliselt avatav/suletav, avamine võimalik puldist ja auto salongist ning sulgemine luugil olevast 
nupust 

0,00 

4KC/4GF Klaasid - esiklaas kihiline, kõik klaasid kergelt roheka tooniga 0,00 
4L6 Peeglid - automaatselt tumenev sisepeegel 0,00 
4ZB Liistud - alumiiniumliistud külgmiste akende ümber ("High-gloss package") 0,00 
5MA Dekoorliistud interjööris - hõbe-hall lakk 0,00 
6I3 Assistentsüsteem - sõidurajalt kõrvalekaldumise hoiatussüsteem 0,00 
6K8/QK
1 

“Audi pre sense FRONT” - integreeritud turvalisus-süsteem (hoiatab juhti takistustest teel ning hoidmaks ära 
kokkupõrget vähendab sõidukiirust) 

0,00 

7HA Laiendatud nahapakett - tehisnahkpolstriga kaetud armatuuri ülaosa 0,00 
7M! Läve katteliistud alumiiniumoptikaga ees ja taga 0,00 
7UG/ 
9VD/IT3 

MMI® navigatsioon "Plus", sh "MMI® touch response", "Audi connect" (kehtivusega 3 aastat) ja 10,1-tolline 
puutetundlik värviekraan ning kõlarisüsteem "Audi Sound System" 

0,00 

7X2 Parkimisabi "Plus" auto esi- ja tagaosas - akustiline hoiatustoon ja graafiline näit MMI® ekraanil 0,00 
8IY/8K1 Esilaternad - esi- ja tagalaternad LED-tehnoloogiaga, sh automaatse lülitusega päevasõidutuled, ning esilaternate 

pesuseade 
0,00 

9AK Kliimaseade "Deluxe" - kahe tsooniline, elektroonilise reguleerimisega eraldi juhile ja kaassõitjale 0,00 
9S8 "Audi virtual cockpit" - täisdigitaalne 12,3 tolline näidikute paneel armatuurlauas, kuvatakse kiirus, kellaaeg, läbisõit, 

temperatuur, telefon, raadio/meedialoend 
0,00 

9ZK/UF7 Telefon-/meedialiides - "Bluetooth interface" ja "Audi music interface" 0,00 
AKU Aku - 95 kWh liitium-ioon tüüpi aku (tehasegarantiiga 8 aastat või läbisõiduni 160 000 km), e-tron 55 quattro 0,00 
EA8 Pikendatud tehasegarantii - 5 aastat (2 aastat + 3 aastat lisagarantiid), läbisõiduni 100 000 km 1 315,00 
GA1 Seisusoojendus-/jahutus - võimaldab taimeri kaudu käivitada soojenduse või ventilatsiooni kui auto on ühendatud 

laadijasse 
0,00 

NW1 Laadimissüsteem "compact" - laadimisjuhtseade, sh tava- ja tööstuspistikuga laadimiskaabel (pikkusega 4,5 meetrit) 0,00 
PIH/3B3 Istmed - ISOFIX kinnitused ja "Top Tether" tagaistmetel ning ISOFIX turvaistme kinnitussüsteem kaassõitja istmele 0,00 

 

APL „Audi Premium“ loovutuspakett                             
• Auto esmane registreerimine Maanteeametis ja riigilõivud 
• Detailne autohooldus, auto kosmeetiline süvahooldus sealhulgas püsivahatamine 
• Lumehari ja parkimiskell 
• Audi Autoabi 24h ja Audi Mobiilsusgarantii 

• Auto tangitud 
 

595,00 
 

 Lisavarustus kokku:  1 910,00 
 

 Auto hind koos lisavarustuse ja km-ga: 88 210,00 
   

 Auto hind Teile käesoleva pakkumise puhul koos km-ga: 69 700,00 
 Auto hind ilma km-ta: 58 083,33 

 
Audi Liising 
1% auto hinnast kuus 
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