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Kood  Hind eurodes 

  
Baasmudel: 

 
 

4MN0N2 AUDI Q8 50 TDI quattro 8-k, tiptronic (210kW / 286hj) 81 300,00 

 Auto komplektsus:  
 

N7K S line istmepolster "Alcantara"/nahk, sh kaetud istmete peatoed ja käetugi 0,00 
PQD S line välispakett, sh sportliku disainiga esi- ja tagakaitserauad, täisvärv auto alaosas, S line logod auto külgedel ja 

valgustusega läve katteliistudel 
2 190,00 

T7T7 Välisvärv - Matador-punane metallikvärv 1 190,00 
WQS/PV1 S line sportpakett, sh el reg sportistmed (Q1D/PV1), adaptiivne õhkvedrustus - sport (2MA), tume laepolster (6NQ) 

ja S line logod (ainult koos 1XW/1XP/2PF; 5TG/7TM,N7K/N1V/N0Q ja 21"/22"/23" velgedega) 
8 595,00 

 
 Lisavarustus:  

 

9X9/KA2 Parkimisabi "Plus" - auto esi- ja tagaosas koos tagurduskaameraga - akustiline hoiatustoon ja graafiline näit MMI® 
ekraanil, sh 360° vaade 

0,00 

1XP S line rooliratas - multifunktsionaalne "Plus" (12 juhtnuppu) kolme kodaraga sportrool, käiguvahetusfunktsiooniga ja 
elektrilise soojendusega 

245,00 

3CX Pagasiruumi eraldusvõrk, eemaldatav 105,00 
3NS Istmed - tagaiste "Plus" seljatugi jaotatult allaklapitav (40:20:40 või täielikult), võimalik teist istmerida liigutada 

ette/taha 
250,00 

7HH Laiendatud nahapakett - I, "Fine nappa" nahkpolstriga kaetud armatuuri ülaosa 1 630,00 
7W1/6I5 "Audi pre sense BASIC" - integreeritud turvalisus-süsteem (ennetavad kaitsemeetmed ohuolukorras), sh sõidurajalt 

kõrvalekaldumise hoiatussüsteem automaatse pidurdamisega hädaolukorras 
565,00 

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

170,00 

9TF Sisenemistuled ustes ees ja taga koos "Audi rõngad" projektsiooniga 270,00 
CX2 Kergmetallveljed "Audi Sport" 10J x 22", 5-V-kodaraga "Star" disain, antratsiitmust, osaliselt poleeritud, rehvidega 

285/40 R22 
1 800,00 

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

250,00 

IU1 Meedialiides - "Audi smartphone interface" (kasutusvõimalus sõltub asukohariigis pakutavatest teenustest) 310,00 
KS1 Esiklaasile info kuvamise võimalus - "Head-up display" 1 565,00 
PCB "Audi active lane assist" - sõidurajalt kõrvalekaldumise hoiatussüsteem automaatse pidurdamisega hädaolukorras ja 

liiklusmärkide tuvastussüsteem 
450,00 

PCC Assistentpakett "Tour" - adaptiivne püsikiirushoidja, sõidurajalt kõrvalekaldumise hoiatussüsteem automaatse 
pidurdamisega hädaolukorras, sh liiklusmärkide tuvastus 

1 785,00 

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

1 860,00 

PV6 Istmed - esiistmete elektrilise reguleerimise võimalus koos mälufunktsiooniga, sh elektriliselt reguleeritavad 
nimmetoed 

610,00 

PXC Esilaternad "HD Audi Matrix LED"- tehnoloogiaga, sh selektiivne kaugtulede valgusvihu reguleerimine ja dünaamilised 
suunatuled esi-ja tagalaternas 

1 550,00 

QL5 Klaasid alates B-piilarist tahapoole tumendatud ("Privacy Glass") 510,00 
WCR 
WDA/GZ2
QQ2/9VS 
6XL/9AE 
4L6/6E6 
4A3/PG3 

"Tehnoloogia ja komfort" pakett - sh servosulgur ustele (GZ2), valgustuspakett II (QQ2), "Bang & Olufsen Premium 
Sound System" (9VS), automaatselt tumenevad ning mälufunktsiooniga välispeeglid (6XL), komfortkliimaseade 
"Deluxe" (9AE), automaatselt tumenev sisepeegel (4L6), komfortkäetugi (6E6), elektrilise soojendusega esiistmed 
(4A3), "Convenience key" (PG3), vargusevastased rattapoldid (1PR) 

4 420,00 

WD6/6FM 
7TS/2Z0/
PC3 

S line "Competition plus" pakett, sh "Black Appearance package Plus", "Carbon Style package", dekoorliistud "Carbon 
Vector" (7TS), sisenemistuled, punased pidurisadulad ning ilma mudeli/mootori tähiseta 

3 950,00 

 

 

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:  34 865,00 
 

 Auto hind koos lisavarustuse ja km-ga: 116 165,00 
   
 Auto hind Teile käesoleva pakkumise puhul koos km-ga: 93 050,00 
 Auto hind ilma km-ta: 77 541,67 

 
Audi Liising 
1% auto hinnast kuus 
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