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4MGCZ3 AUDI Q7 S line 60 TFSI e quattro tiptronic, 8-k (250kW / 340hj) 91 000,00 

 Auto komplektsus:  
 

OQ Istme/polstri värvus:hall  0,00 
 

 

Q4Q/N0Q Istmed - eest sportistmed "S plus", kaetud nahk "Valcona" (kärjekujuliste kontrastõmblustega), S logodega 
esiistmete seljatugedel 

 2 610,00 
 

 

0E0E Välisvärv - Mythos-must metallikvärv  1 180,00 
 

 

              
             Lisavarustus: 
 

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 
1 675,00 

PCV Assistentpakett - parkimisassistent, sh parkimisabi auto esi- ja tagaosas koos 360° kaameratega  (sõiduk pargib end ise, kuid 
juht peab all hoidma keskkonsoolis asetsevat P nuppu) 

2 115,00 

2F1 Audi connect võti - võimaldab auto avada/lukustada/käivitada läbi nutiseadme (uuri täiendavat infot müügikonsultandilt) 185,00 
PXB Esilaternad - "HD Matrix LED koos Audi laser light", sh selektiivne kaugtulede valgusvihu reguleerimine, dünaamilised 

suunatuled/animatsioonid esi- ja tagalaternas 
835,00 

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 (ainult koos 

nahkpolstriga) 
370,00 

4D3 Istmed - esiistmed ventilatsioonifunktsiooniga 1 235,00 
5KA Istmed - tagaiste "Plus", sh teise istmerea pikiasendi reguleerimise võimalus ja allaklapitav käetugi 440,00 
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 
9VS Kõlarisüsteem - "Bang & Olufsen Premium Sound System with 3D sound" (koguväljundvõimsusega 730 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 
UE8 Meedialiides - "Audi Music Interface" tagumise istme konsoolis, sh 2 x USB (laadimispesa) 170,00 
IU1 Meedialiides - "Audi Smartphone Interface" (kasutusvõimalus sõltub asukohariigist pakutavatest teenustest) 310,00 
3CX Pagasiruumi eraldusvõrk, eemaldatav 105,00 
3GN Pagasiruumipakett "Fix", teleskoopvarras, kinnitusrihm ja kinnitusaasad (pagasi turvaliseks kinnitamiseks ja transportimiseks) 320,00 
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 995,00 
1XP S line rooliratas - multifunktsionaalne "Plus" (12 juhtnuppu) kolme kodaraga sportrool, käiguvahetusfunktsiooniga ja elektrilise 

soojendusega 
250,00 

GA2 Seisusoojendus-/jahutus "Comfort" - võimaldab taimeri kaudu käivitada soojenduse või ventilatsiooni, (peeglite, klaaside, rooli ja 
istmesoojenduse aktiveerimine) 

105,00 

GZ2 Servosulgur ustele - mittetäielikult sulgunud ukse automaatne sulgemine 720,00 
QQ2 Valgustuspakett II - "Ambient Lighting plus" - "Ambient" ja kontuurvalgustus kogu autos (võimalik valida 30 värvitooni vahel) 645,00 
1PR Vargusevastased rattapoldid, võimaldavad ratast vabastada ainult spetsiaalse adapteri abil 40,00 
1BK Vedrustus "Adaptive air suspension" - elektrooniliselt seadistatav õhkvedrustus (5 erinevat seadistust - auto, comfort, dynamic, 

allroad, lift/offroad) 
2 305,00 

F07 Veljed - kergmetallveljed "Audi Sport" 10J x 22", 5 kodaraga disain, plaatinum matt optika, rehvidega 285/35 R22 2 400,00 
VC2 Väravapult - "HomeLink", integreeritud programmeeritav kaugjuhtimispult garaažiukse/värava uste mugavaks avamiseks ja 

sulgemiseks 
285,00 

 

 
 

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:  29 195,00 
 

 Auto hind koos lisavarustuse ja km-ga: 120 195,00 
   

 Auto hind Teile käesoleva pakkumise puhul koos km-ga: 120 195,00 
 Auto hind ilma km-ta: 100 162,50 

 
 

Audi Liising 
1% auto hinnast kuus 
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