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GAGS3Y AUDI SQ2 TFSI quattro 7-k, S tronic (221kW / 300hj) 48 550,00 

 Auto komplektsus:  
 

EI Istme/polstri värvus:must  0,00 
 

 

Q4H/N3U Istmed - sportistmed kaetud istmepolstriga tekstiil "Puls"/nahk koos S line logodega esiistmete seljatugedel  0,00 
 

 

1X1X Välisvärv - Arrow-hall pärlefektvärv  735,00 
 

 
              

               Lisavarustus: 
 

7W1 "Audi pre sense BASIC" - integreeritud turvalisus-süsteem (ohu korral automaatne esiistmete turvavööde pingutus, 
akende/katuseluugi sulgemine ja ohutulede süttimine) 

225,00 

7Y1 "Audi side assist" - sõiduraja vahetamise abisüsteem 595,00 
9S8 "Audi virtual cockpit" - täisdigitaalne 12,3 tolline näidikute paneel armatuurlauas 395,00 
4F2 "Comfort key" - võtmeta käivitamis-, lukustamis- ja autoriseerimissüsteem 440,00 
QJ1 Alumiiniumoptika salongis - tuulutusavadel, peegli-, aknatõstuki-,  ja seisupiduri nuppudel/lülititel 80,00 
6I3 Assistentsüsteem - sõidurajalt kõrvalekaldumise hoiatussüsteem 340,00 
7TM Dekoorliistud salongis koos muudetava valgustusega 0,00 
YNY Disainipakett (eksterjöör) - sh musta värvi väljalasketorude otsad, auto alaserv kontrastvärvi, kerevärvi katusespoiler, 

must optikapakett, musta värvi peeglikorpused ning musta värvi dekoorkate C-piilaril 
1 245,00 

PXC Esilaternad "Matrix LED"-tehnoloogiaga ja LED-tehnoloogiaga tagatuled, sh dünaamilised suunatuled esi- ja 
tagalaternates 

775,00 

4A3 Istmed - elektrilise soojendusega esiistmed 370,00 
7P1 Istmed - esiistmete nimmetoe reguleerimise võimalus 280,00 
3NT Istmed - tagaistme seljatugi jaotatult allaklapitav (40 : 20 : 40 või täielikult) koos integreeritud käetoega ja 

topsihoidjaga 
285,00 

VW1 Klaasid - klaasid tumendatud alates B-piilarist tahapoole 450,00 
9VS Kõlarisüsteem - "SONOS Premium Soundsystem" (14 kõrgkvaliteetset kõlarit, sh keskkõlar ja subwoofer; 

koguväljundvõimsus 705 vatti) 
890,00 

PYG/8RM MMI® "Plus" navigatsioonisüsteemi valmidusega (8,3-tolline värviekraan), sh lisa SD-kaardi pesa, DVD-mängija, "Audi 
smartphone interface" (UI2) ning 8 passiivkõlarit 

1 115,00 

7X2 Parkimisabi "Plus" auto esi- ja tagaosas koos selektiivse näiduga (akustiline+visuaalne hoiatussüsteem) 820,00 
4L6 Peeglid - automaatselt tumenev sisepeegel 185,00 
EA8 Pikendatud tehasegarantii - 5 aastat (2 aastat + 3 aastat lisagarantiid), läbisõiduni 100 000 km 475,00 
8T6 Püsikiirushoidja - "Cruise control" 315,00 
2PK Rooliratas - multifunktsionaalne nahkkattega sportrool, kolme kodaraga disain, käiguvahetusfunktsiooni ja "lõigatud" 

alaosaga 
255,00 

UH2 Seisupidur (elektromehaaniline) koos "Auto release" - funktsiooniga, sh sõidualustamise assistent 95,00 
QQ2 Valgustuspakett II - "Contour / Ambient lighting" - "Ambient" ja kontuurvalgustus kogu autos (võimalik valida 10 

värvitooni vahel) 
395,00 

40S Veljed - kergmetallveljed "Audi Sport" 8J x 19", 5-topeltkodaraga "V" disain, grafiit-hall, osaliselt poleeritud, rehvidega 
235/40 R19 

955,00 

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:  12 310,00 
 

 Auto hind koos lisavarustuse ja km-ga: 60 860,00 
   
 Auto hind Teile käesoleva pakkumise puhul koos km-ga: 49 990,00 
 Auto hind ilma km-ta: 41 658,33 
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