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Baasmudel: 

 

4MGCL2 AUDI Q7 S line 50 TDI quattro tiptronic, 8-k (210kW / 286hj) 70 800,00 

 Auto komplektsus:  
 

EI Istme/polstri värvus:must  0,00 
 

 

Q4Q/N0Q S line "S plus" istmed, istmepolster nahk "Valcona" (kärjekujuliste kontrastõmblustega), S logodega esiistmete seljatugedel  2 530,00 
 

 

WQS/PV1 S line sportpakett, el reg sportistmed (Q1D), pedaalikatted roostevabast terasest (VF1), tume laepolster (6NQ), embleemid (6F7)  5 255,00 
 

 

2T2T Välisvärv - Orca-must metallikvärv  1 180,00 
 

 
              

               Lisavarustus: 
 

9S9 "Audi virtual cockpit Plus" - täisdigitaalne 12,3 tolline näidikute paneel armatuurlauas, kolm erinevat kujundust (classic, sport, dynamic), 
sh lisa MMI funktsioonid 

170,00 

PG3 Alarmseade ja "Comfort key" - võtmeta avamis- ja lukustamissüsteem, sh sensoriga kontrollitav pagasiruumiluugi mugavus-avamine ja 
elektriline pagasiruumi kate 

1 950,00 

PCM Assistentpakett - "City", sh ristmikuassistent (JX1) ning "Audi pre sense REAR" (7W3) koos "Audi side assist" (7Y1) 1 575,00 
PCC Assistentpakett - "Tour",  adaptiivne püsikiirushoidja, sõidurajalt kõrvalekaldumise hoiatussüsteem koos automaatse pidurdamisega 

hädaolukorras 
1 620,00 

PXC Esilaternad - "Matrix LED", sh selektiivne kaugtulede valgusvihu reguleerimine ja dünaamilised suunatuled esi- ja tagalaternas 1 520,00 
1D3 Haakeseade (elektriliselt juhitav) - nupuvajutusega pagasiruumist võimalik seadistada auto valmis haagise vedamiseks 1 120,00 
4A3 Istmed - elektrilise soojendusega esiistmed 450,00 
PV3 Istmed - elektriliselt reguleeritavad esiistmed, sh elektriliselt reguleeritav nimmetugi ja mälu-funktsiooniga juhiiste 370,00 
PE1 Kolmas istmerida, kaks individuaalistet elektrilise allaklappisvõimalusega - 50:50 (NB! välistatakse varuratta olemasolu) 1 710,00 
0N5 Juhtimisseadmed - juhitav tagatelg (tagumiste rataste automaatne juhtimine: aeglasel kiirusel - parem manööverdusvõime, suurel kiirusel 

- parem juhitavus) 
1 295,00 

GS5 Juhtnupud keskkonsoolis - kõrgläike musta värvi ("haptic feedback") ja laiendatud alumiinium optika auto salongis (MMI-l, akende 
tõstukitel, tuledelülitil) 

250,00 

QL5 Klaasid tumendatud alates B-piilarist tahapoole ("Privacy Glass") 510,00 
9AE Kliimaseade "Deluxe" - nelja tsooniline, elektroonilise reguleerimisega eraldi juhile ja kaassõitjale ning salongi tagaosale, lisaks 

puutetundlik ekraan sõiduki tagaosas 
900,00 

6E6 Komfortkäetugi esiistmete vahel, eraldi reguleeritav juhile ja kaassõitjale 215,00 
PMA Kõlarisüsteem - "Bose Soundsystem with 3D sound" (võimsusega 558 vatti; 19 kõlarit, sh 3D-soundi kõlar, keskkõlar ja subwoofer) 1 295,00 
7HH Laiendatud nahapakett - I, "Fine nappa", nahkpolstriga kaetud armatuuri ülaosa 1 630,00 
IU1 Meedialiides - "Audi Smartphone Interface" (kasutusvõimalus sõltub asukohariigis pakutavatest teenustest) 310,00 
7X2/KA2 Parkimisabi "Plus" - parkimisabi auto esi- ja tagaosas koos tagurduskaameraga (akustiline hoiatus, pilt MMI® ekraanil) 975,00 
4L6 Peeglid - automaatselt tumenev sisepeegel 200,00 
6XL Peeglid - automaatselt tumenevad ja mälu-funktsiooniga välispeeglid 225,00 
EA8 Pikendatud tehasegarantii - 5 aastat (2 aastat + 3 aastat lisagarantiid), läbisõiduni 100 000 km 1 060,00 
2PF Multifunktsionaalne "Plus" (12 juhtnuppu) kolme kodaraga sportrool, lõigatud alaosaga ja käiguvahetusfunktsiooniga  130,00 
PK6 Seisuküte/ventilatsioon, võim. taimeri või kaugjuhtimispuldi kaudu käivitada autonoomse soojenduse või ventilatsiooni  1 860,00 
GZ2 Servosulgur ustele - mittetäielikult sulgunud ukse automaatne sulgemine 720,00 
9TF Sisenemistuled ustes ees ja taga koos "Audi rõngad" projektsiooniga 270,00 
9JD Suitsetaja pakett - sigaretisüütaja ja tuhatoos keskkonsoolis 70,00 
9ZE/GB1 "Audi phone box" koos LTE-toega, univ. telefonialus käetoes võimaldamaks telefonikõnesid läbi "Bluetooth" ühenduse 565,00 
QQ2 Valgustuspakett II - "Contour / Ambient lightning" - "Ambient" ja kontuurvalgustus kogu autos (30 värvitooni) 645,00 
1PR Vargusevastased rattapoldid, võimaldavad ratast vabastada ainult spetsiaalse adapteri abil 40,00 
2MA Vedrustus "Adaptive air suspension - Sport" - elektrooniliselt seadistatav õhkvedrustus (5 erinevat seadistust - auto, comfort, dynamic, 

allroad, lift/offroad) 
2 585,00 

C7W Kergmetallveljed "Audi Sport" 10J x 22", 5-kodaraga trapetsikujuline disain, antrasiit, rehvidega 285/35 R 22 3 480,00 
APL „Audi Premium“ loovutuspakett                             

• Auto esmane registreerimine Maanteeametis ja riigilõivud 

• Detailne autohooldus „detailing by House of Quality“ – auto kosmeetiline süvahooldus, sh 3 x vahasüsteem 
• Lumehari ja parkimiskell 

• Audi Autoabi 24h ja Audi Mobiilsusgarantii 

• Auto tangitud 
 

595,00                 
 

 Lisavarustus kokku: 39 275,00 
 

 Auto hind koos lisavarustuse ja km-ga: 110 075,00 
   

 Auto hind Teile käesoleva pakkumise puhul koos km-ga: 91 470,00 
 Auto hind ilma km-ta: 76 225,00 

 
 Audi Liising 

1% auto hinnast kuus 
 

www.audi.ee/audiliising*
0> 

www.audi.ee
http://www.audi.ee/ee/web/et/used_cars1/mueuegikampaaniad/audi-liising-1-.html
http://www.audi.ee/ee/web/et/used_cars1/mueuegikampaaniad/audi-liising-1-.html
http://www.audi.ee/ee/web/et/used_cars1/mueuegikampaaniad/audi-liising-1-.html
http://www.audi.ee/ee/web/et/used_cars1/mueuegikampaaniad/audi-liising-1-.html

