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Kood  Hind Eurodes 

  
Baasmudel: 

 
 

F3NRWY AUDI RS Q3 Sportback quattro 7-k, S tronic (294kW / 400hj) 71 200,00 

 Auto komplektsus:  
 

AR Istme/polstri värvus: must/punaste õmblustega  0,00 
 

 

PS6 Istmed - RS sportistmed, koos Fine Nappa nahkpolstriga, kärjekujuliste õmblustega, sh nahkpolstriga käetugi ning 
RS logod seljatugedes 

 1 685,00 
 

 

T3T3 Välisvärv - Nardo-hall  0,00 
 

 
              

             Lisavarustus: 
 

IT3 "Audi connect Plus" teenused - lisaks "connect" (IT4) teenustele - hääljuhtimise veebilaiendus, laiendatud 3D linnakuva, 
veebiraadio (kehtivus 3 aastat) 

285,00 

9S8 "Audi virtual cockpit Plus" - täisdigitaalne 12,3 tolline näidikute paneel armatuurlauas, kolm erinevat kujundust (classic, dynamic 
ja sport), lisa MMI funktsioonid 

270,00 

PG3 "Convenience key" - võtmeta käivitamis-, lukustamis- ja autoriseerimissüsteem 460,00 
7Y1 Audi Lane change assistant - sõiduraja vahetamise abisüsteem 595,00 
5MB Dekoorliistud interjööris - "Carbon Twill" 340,00 
4ZP Disainipakett (eksterjöör) - "Black appearance package Plus" - musta värvi elemendid auto eksterjööris, sh musta värvi Audi 

"rõngad" auto esi- ja tagaosas 
340,00 

PAH Disainipakett (eksterjöör) - "Black appearance package" - musta värvi elemendid auto eksterjööris, RS Q3 katusereelingud musta 
värvi 

730,00 

PXC Esilaternad Matrix LED-tehnoloogiaga ja LED-tehnoloogiaga tagatuled, sh dünaamilised suunatuled esi- ja tagalaternates 500,00 
1M5 Haakeseadme valmidus, sh eelpaigaldatud juhtmestik ja kohandatud mootori jahutussüsteem 185,00 
4A3 Istmed - elektrilise soojendusega esiistmed 385,00 
3L5 Istmed - elektriliselt reguleeritavad esiistmed 790,00 
3FB Katuseluuk "Panoramic glass roof" elektriliselt juhitav, kaheosaline, toonitud turvaklaasist ja elektriliselt juhitava päikeserulooga 1 340,00 
QL5 Klaasid - klaasid tumendatud alates B-piilarist tahapoole 450,00 
9AK Kliimaseade "Deluxe" kahetsooniline automaatne kliimaseade koos päikesesensoriga ning eraldi reguleerimisega juhile ja 

kaassõitjale 
665,00 

9VS Kõlarisüsteem "SONOS Premium Sound System 3D kõlaga" (15 kõlarit, 16 kanaliga helivõimendi koguväljundvõimsusega 680 
vatti) 

565,00 

PEF Laiendatud viimistluselementide pakett salongis - punaste õmblustega turvavöö ääred, rooliratas "Alcantara", käigukang 
"Alcantara", mustad jalamatid koos RS kirjadega 

1 015,00 

7B6 Liideste pakett - tagumise istme konsoolis 2 x USB (laadimispesa) tagaistmel reisijatele, sh 12V pistik 85,00 
UI2 Meedialiides - "Audi smartphone interface" 435,00 
PNB/EL5 MMI® navigatsioon "Plus", sh "MMI® touch response" (10,1-tolline puutetundlik värviekraan) ja liiklusmärkide kaamera-põhine 

tuvastussüsteem 
2 205,00 

UG5 Mäest alla liikumise abisüsteem - "Hill descent assist" (hoiab seatud kiirust mäest alla sõitmisel) 115,00 
4E7 Pagasiruumiluuk elektriliselt avatav/suletav, programmeeritava luugi avanemisnurgaga 550,00 
QE1 Panipaiga- ja pagasiruumipakett - võrgud esiistmete seljatugede taga, panipaik kaassõitja istme all, sh 12V pistik, kinnitusvõrk ja 

täiendav valgustus pagasiruumis 
240,00 

KA2 Parkimisabi - parkimiskaamera auto tagaosas (akustiline+visuaalne hoiatussüsteem) 460,00 
4L6 Peeglid - automaatselt tumenev sisepeegel 200,00 
6XK Peeglid - välispeeglid elektriliselt kokkuklapitavad ja automaatselt tumenevad 335,00 
6FJ Peeglid - välispeeglite korpus värvitud kõrgläike musta värvi 120,00 
PC2 Pidurid - pidurisadulad värvitud kõrgläike punaseks 340,00 
EA8 Pikendatud tehasegarantii - 5 aastat (2 aastat + 3 aastat lisagarantiid), läbisõiduni 100 000 km 1 155,00 
8T6 Püsikiirushoidja - "Cruise control" 340,00 
UH2 Seisupidur (elektromehaaniline) koos "Auto release" - funktsiooniga, sh sõidualustamise assistent 95,00 
QQ2 Valgustuspakett "Ambient lighting package Plus" - "Ambient" ja kontuurvalgustus kogu autos (30 värvitooni) 115,00 
1PE Vargusevastased rattapoldid, võimaldavad ratast vabastada ainult spetsiaalse adapteri abil 40,00 
PDE Vedrustus - vedrustuse mugavuse seadistamise võimalus (1JT) koos "Audi drive select® (2H4) 1 105,00 
42V Veljed - kergmetallveljed 8,5J x 21", 5-V-kodaraga disain, musta optikaga, rehvidega 255/35 R21 1 015,00 
0P6 Väljalaskesüsteem - "RS Sports" (sportlikum heli ja kõrgläike musta värvi väljalasketorude otsad) 1 125,00 

 

 

 

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:  21 270,00 
 

 Auto hind koos lisavarustuse ja km-ga: 92 470,00 
   

 Auto hind Teile käesoleva pakkumise puhul koos km-ga: 92 470,00 
 Auto hind ilma km-ta: 77 058,33 

 


