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Kood  Hind eurodes 

  
Baasmudel: 

 
 

4MGAN2 AUDI Q7 basic 50 TDI quattro tiptronic, 8-k (210kW / 286hj) 70 900,00 

 Auto komplektsus:  
 

0Q0Q Välisvärv - Carrara-valge 0,00 
2K1 Värv - täisvärv sõiduki alaosas (auto alaserv värvitud kerega sama värvi) 620,00 
FZ Istme / polstri värv: must 0,00 

 
 Lisavarustus:  

 

1XW Rooliratas - multifunktsionaalne "Plus" (12 juhtnuppu) kolme kodaraga sportrool, 
käiguvahetusfunktsiooniga 

185,00 

5KA Istmed - tagaiste "Plus", sh teise istmerea pikiasendi reguleerimise võimalus ja allaklapitav käetugi 440,00 
6E6 Komfortkäetugi esiistmete vahel, eraldi reguleeritav kaugus ja kaldenurk, laekaga 215,00 
EA8 Pikendatud tehasegarantii - 5 aastat (2 aastat + 3 aastat lisagarantiid), läbisõiduni 100 000 km 995,00 
IU1 Meedialiides - "Audi Smartphone Interface" (kasutusvõimalus sõltub asukohariigis pakutavatest 

teenustest) 
310,00 

N1F Istmed - istmed kaetud nahkpolster kombineerituna kunstnahkpolstriga, "mono.pur 550" 
(standardistmetega) 

1 350,00 

PK6 Seisuküte/ventilatsioon, võimaldab taimeri või kaugjuhtimispuldi kaudu käivitada autonoomse 
soojenduse või ventilatsiooni 
 

1 860,00 

WC8/WCK 
PCH/GZ2/
9AE/KA2/
PXC/9VS 
7X2/4L6/
QQ2/PV1/
4A3/PG3/
PCC/1PR 

"Tehnoloogia ja komfort" pakett  
• Parkimisabi "Plus" koos parkimiskaameraga (7X2/KA2), 
• Servosulgur ustele (GZ2),  
• Kliimaseade “Deluxe” nelja-tsooniline (9AE), 
• "Audi side assist" koos “Audi pre sense BASIC and REAR” (PCH), 
• esilaternad "Matrix LED" (PXC),  
• kõlarisüsteem "Bang & Olufsen Premium Sound System with 3D sound" (9VS),  
• automaatselt tumenev sisepeegel (4L6),  
• valgustuspakett II (QQ2), 
• elektriliselt reguleeritavad esiistmed (PV1),  
• elektrilise soojendusega esiistmed (4A3),  
• alarmseade ja "Comfort Key" (PG3),  
• assistentpakett "Tour" (PCC), 
• vargusevastased rattapoldid (1PR) 

9 480,00 

 
 

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:  16 050,00 
 

 Auto hind koos lisavarustuse ja km-ga: 86 950,00 
   
 Auto hind Teile käesoleva pakkumise puhul koos km-ga: 69 900,00 
 Auto hind ilma km-ta: 58 250,00 

 
 
 

Audi Liising 
1% auto hinnast kuus 
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