
Q8                                                      

www.audi.ee 

 

 
T.233490  

Kood  Hind Eurodes 

  
Baasmudel: 

 
 

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

 Auto komplektsus:  
 

MJ Istme/polstri värvus:beež  0,00 
 

 

N1F Istmed - nahkpolster kombineeritud kunstnahkpolstriga (mono.pur 550)  1 350,00 
 

 

Y8Y8 Välisvärv - Barrique-pruun metallikvärv  1 190,00 
 

 

              
             Lisavarustus: 
 

2F1 "Audi connect" võti - võimaldab auto avada/lukustada/käivitada läbi nutiseadme (täiendav info müügikonsultandilt) 185,00 
PCH "Audi side assist" koos Audi pre sense BASIC and REAR" - sõiduraja vahetamise abisüsteem koos automaatselt toimivate 

ennetavate turvalisusmeetmetega 
1 015,00 

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

1 785,00 

7TL Dekoorliistud interjööris - hallikas-pruun naturaalne saarepuit 675,00 
PXC Esilaternad "HD Audi Matrix LED"- tehnoloogiaga, sh selektiivne kaugtulede valgusvihu reguleerimine ja dünaamilised 

suunatuled esi-ja tagalaternas 
1 550,00 

4D3 Istmed - esiistmed ventilatsioonifunktsiooniga 1 235,00 
PV3 Istmed - esiistmete elektrilise reguleerimise võimalus (juhiste mäluga), sh elektriliselt reguleeritavad nimmetoed 1 605,00 
3NS Istmed - tagaiste "Plus" seljatugi jaotatult allaklapitav (40:20:40 või täielikult), võimalik teist istmerida liigutada 

ette/taha 
250,00 

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

250,00 

3S1 Katusereeling - hele alumiinium 450,00 
U03 Kergmetallveljed 10J x 22", 5-topeltkodaraga disain, kontrasthall, osaliselt poleeritud, rehvidega 285/40 R22 4 435,00 
QL5 Klaasid alates B-piilarist tahapoole tumendatud ("Privacy Glass") 510,00 
6NQ Laepolster - musta värvi tekstiilpolster 360,00 
7HJ Laiendatud nahapakett - II, "Fine nappa" nahkpolstriga  kaetud osaliselt keskkonsool ja uste käetoed 845,00 
IU1 Meedialiides - "Audi smartphone interface" (kasutusvõimalus sõltub asukohariigis pakutavatest teenustest) 310,00 
7X2/KA2 Parkimisabi "Plus" - auto esi- ja tagaosas koos tagurduskaameraga - akustiline hoiatustoon ja graafiline näit MMI® 

ekraanil 
975,00 

EA8 Pikendatud tehasegarantii - 5 aastat (2 aastat + 3 aastat lisagarantiid), läbisõiduni 100 000 km 1 615,00 
1XW Rooliratas - multifunktsionaalne "Plus" (12 juhtnuppu) kolme kodaraga sportrool, käiguvahetusfunktsiooniga 185,00 
PK6 Seisuküte/ventilatsioon, võimaldab taimeri või kaugjuhtimispuldi kaudu käivitada autonoomse soojenduse või 

ventilatsiooni 
1 860,00 

9TF Sisenemistuled ustes ees ja taga koos "Audi rõngad" projektsiooniga 270,00 
WCR/WDA/
GZ2/QQ2/ 
9VS/6XL/ 
9AE/4L6/ 
6E6/4A3/ 
PG3/1PR 

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

4 364,00 

1BK Vedrustus - õhkvedrustus "Adaptive air suspension", elektrooniliselt seadistatav õhkvedrustus 1 070,00 
2K1 Värv - täisvärv sõiduki alaosas (auto alaserv värvitud sama värvi kerega) 620,00 

 

 
 

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:  29 554,00 
 

 Auto hind koos lisavarustuse ja km-ga: 110 854,00 
   
 Auto hind Teile käesoleva pakkumise puhul koos km-ga: 88 800,00 
 Auto hind ilma km-ta: 74 000,00 

 
 

Audi Liising 
1% auto hinnast kuus 
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