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FYTBAY AUDI Q5 Sportback advanced 45 TFSI quattro S tronic, 7-k (195kW / 265hj) 56 000,00 

 Auto komplektsus:  
 

YM Istme/polstri vaärvus:must  0,00 
 

 

N1M Istmepolster - nahkpolster kombineeritud kunstnahkpolstriga "mono.pur 550"  1 205,00 
 

 

0E0E Välisvärv - Mythos-must metallikvärv  1 010,00 
 

 

              
             Lisavarustus: 
 

2F1 "Audi connect" võti - võimaldab auto avada/lukustada/käivitada läbi nutiseadme (täiendav info müügikonsultandilt) 135,00 
9S9 "Audi virtual cockpit Plus" - täisdigitaalne 12,3 tolline näidikute paneel armatuurlauas, kolm erinevat kujundust 

(Classic, Sport, Dynamic), sh lisa MMI funktsioonid 
565,00 

PGD "Comfort key" - võtmeta avamis- ja lukustamissüsteem 645,00 
PCM Assistentpakett - "City", sh parkimisabi ees ja taga koos tagurduskaameraga (7X2/KA2) ning "Audi pre sense rear" koos 

"Audi side assist" (PCH) 
1 620,00 

5TL Dekoorliistud interjööris - must klaverilakk "Piano finish black" 540,00 
PXC Esilaternad "Audi Matrix LED"-tehnoloogiaga, sh selektiivne kaugtulede valgusvihu reguleerimine ja dünaamilised 

suunatuled esi-ja tagalaternas 
1 340,00 

3PB Istmed - elektriliselt reguleeritav juhiiste 450,00 
7P1 Istmed - elektriliselt reguleeritavad esiistmete nimmetoed 300,00 
Q1D Istmed - sportistmed ees 370,00 
3NS Istmed - tagaiste "Plus", sh teise istmerea reguleerimise võimalus, läbilaadimisava ja integreeritud topsihoidjad 

tagaistme käetoes 
395,00 

4A3 Istmesoojendus - elektriline esiistmetele 430,00 
3S1 Katusereelingud - alumiiniumist 370,00 
QL5 Klaasid - alates B-piilarist tahapoole tumendatud standardklaasid ("Privacy Glass") 475,00 
9AQ Kliimaseade "Deluxe" - kolmetsooniline, elektroonilise reguleerimisega eraldi juhile ja kaassõitjale ning salongi 

tagaosale (täiendav TFT-displei kliimapaneelis) 
780,00 

6E3 Komfortkäetugi esiistmete vahel - eraldi reguleeritav kaugus ja kaldenurk 215,00 
9VD Kõlarisüsteem - "Audi sound system" (koguväljundvõimsusega 180 vatti; 10 kõlarit) 360,00 
6NQ Laepolster - tumedat värvi tekstiilpolster 290,00 
GT6 Liistud  - kõrgläike musta värvi dekoor keskkonsoolil ja õhuavade ümber 205,00 
IU1 Meedialiides - "Audi smartphone interface" (kasutusvõimalus sõltub asukohariigis pakutavatest teenustest) 930,00 
QE1 Panipaiga- ja pagasiruumipakett - võrgud esiistmete seljatugedel, topsihoidja tagaistme käetoes, panipaigad juhile ja 

kõrvalistujale, lukustatav kindalaegas ning võrgud pagasiruumis 
235,00 

4L6 Peeglid - automaatselt tumenev sisepeegel (ilma nähtava raamita) 200,00 
6XK Peeglid - elektriliselt kokkuklapitavad ja automaatselt tumenevad välispeeglid 440,00 
EA8 Pikendatud tehasegarantii - 5 aastat (2 aastat + 3 aastat lisagarantiid), läbisõiduni 100 000 km 1 030,00 
8T6 Püsikiirushoidja "Cruise control Plus" 340,00 
9M9 Seisuküte/ventilatsioon, võimaldab taimeri või kaugjuhtimispuldi kaudu käivitada autonoomse soojenduse või 

ventilatsiooni 
1 740,00 

UH2 Sõidualustamise assistent, sh "Auto release"-funktsioon 95,00 
QQ2 Valgustuspakett II - "Contour / Ambient lightning" - "Ambient" ja kontuurvalgustus kogu autos (30 värvitooni) 440,00 
1PD Vargusevastased rattapoldid, võimaldavad ratast vabastada ainult spetsiaalse adapteri abil 40,00 
CF0 Veljed - kergmetallveljed "Audi Sport" - 8,0J x 20", 10 kodaraga "Star" disain, platinum-optikaga, osaliselt poleeritud, 

rehvidega 255/45 R20 
2 530,00 

VJ1 Värv - täisvärv (sõiduki alumine serv värvitud sõidukiga sama värvi) 395,00 
 

 

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:  20 710,00 
 

 Auto hind koos lisavarustuse ja km-ga: 76 710,00 
   
 Auto hind Teile käesoleva pakkumise puhul koos km-ga: 61 500,00 
 Auto hind ilma km-ta: 51 250,00 

 Audi Liising 
1% auto hinnast kuus 
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