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T.233520  

Kood  Hind Eurodes 

  
Baasmudel: 

 

F3BBHY AUDI Q3 advanced 40 TFSI quattro 7-k, S tronic (140kW / 190hj) 43 300,00 

 Auto komplektsus:  
 

GQ Istme/polstri värvus:must/hõbedane  0,00 
 

 

N5F Istmepolster - tekstiilpolster "Index"  0,00 
 

 

0E0E Välisvärv - Mythos-must metallikvärv  790,00 
 

 
              

               Lisavarustus: 
9S1 "Audi virtual cockpit" - täisdigitaalne 10,25 tolline näidikute paneel armatuurlauas, lisa MMI funktsioonid (ainult koos "Plus" MF rooliga)  205,00 
PG3 "Convenience key" - võtmeta käivitamis-, lukustamis- ja autoriseerimissüsteem 460,00 
QJ1 Alumiiniumoptika interjööris - peegli-, aknatõstuki- ja seisupidurinuppudel/lülititel, sh täiendavad elemendid ustel 105,00 
5TD Dekoorliistud interjööris - hõbedane alumiinium 255,00 
4ZB Disainipakett (eksterjöör) - "High-Gloss styling package" - alumiiniumliistud küljeakende ümber 225,00 
PX2 Esi- ja tagalaternad LED-tehnoloogiaga, sh dünaamilised suunatuled tagalaternates 1 000,00 
8G1 Esilaternad - kaugtulede ümberlülitamise assistent 155,00 
1M5 Haakeseadme valmidus, sh eelpaigaldatud juhtmestik ja kohandatud mootori jahutussüsteem 185,00 
4A3 Istmed - elektrilise soojendusega esiistmed 385,00 
Q4H Istmed - esiistmed sportistmed (sisaldub pakettides WQS ja WK8) 350,00 
7P1 Istmed - esiistmete nimmetoe elektrilise reguleerimise võimalus 300,00 
5KR Istmed - tagaistme seljatugi jaotatult allaklapitav (40 : 20 : 40 või täielikult) koos integreeritud käetoega ja topsihoidjaga 135,00 
3S1 Katusereelingud - hele alumiinium 95,00 
QL5 Klaasid - klaasid tumendatud alates B-piilarist tahapoole 450,00 
9AK Kliimaseade "Deluxe" - 2-tsooniline automaatne kliimaseade koos päikesesensoriga ning eraldi reguleerimisega juhile ja kaassõitjale 665,00 
9VD Kõlarisüsteem - "Audi sound system" (10 kõrgkvaliteetset kõlarit, sh keskkõlar ja subwoofer; koguväljundvõimsusega 180 vatti)  330,00 
6NQ Laepolster - musta värvi tekstiilpolster 265,00 
UI2 Meedialiides - "Audi smartphone interface" 600,00 
4E7 Pagasiruumiluuk elektriliselt avatav/suletav, programmeeritava luugi avanemisnurgaga 550,00 
7X2/KA2 Parkimisabi "Plus" auto esi- ja tagaosas koos selektiivse näiduga ja kaameraga tagaosas (akustiline+visuaalne hoiatussüsteem) 1 305,00 
4L6 Peeglid - automaatselt tumenev sisepeegel 200,00 
EA8 Pikendatud tehasegarantii - 5 aastat (2 aastat + 3 aastat lisagarantiid), läbisõiduni 100 000 km 680,00 
8T6 Püsikiirushoidja - "Cruise control" 340,00 
RCP/8RL 
EL1 

Raadio - "MMI Raadio Plus" (8,8-tolline puutetundlik värviekraan), ning 6 passiivkõlarit 535,00 

1XW Rooliratas - multifunktsionaalne nahkkattega rool "Plus" (12 juhtnuppu), kolme kodaraga disain 170,00 
9JC Suitsetaja pakett - tuhatoos ja sigaretisüütaja keskkonsoolis 35,00 
QQ1 Valgustuspakett I - "Ambient Lighting " - "Ambient" valgustus armatuurlauas ja ustes (ees ja taga), sisenemisvalgustus esimestes ustes 285,00 
1PE Vargusevastased rattapoldid, võimaldavad ratast vabastada ainult spetsiaalse adapteri abil 40,00 
V72 Kergmetallveljed 7,0J x 19", 20-kodaraga "V" disain, kontrast-halli värviga, osaliselt poleeritud, rehvidega 235/50 R19 1 180,00 
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 
 

695,00                 
 

 Lisavarustus kokku: 12 970,00 
 

 Auto hind koos lisavarustuse ja km-ga: 56 270,00 
   

 Auto hind Teile käesoleva pakkumise puhul koos km-ga: 45 000,00 
 Auto hind ilma km-ta: 37 500,00 
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