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Kood  Hind Eurodes 

  
Baasmudel: 

 
 

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

 Auto komplektsus:  
 

OQ Istme/polstri värvus: hall  0,00 
 

 
Q4Q/N0Q S line "S" sportistmed, kaetud S line istmepolstriga "Valcona" (kärjekujuliste kontrastõmblustega)  2 530,00 

 

 
0E0E Välisvärv - Mythos-must metallikvärv  1 190,00 

 

 
              

             Lisavarustus: 
 

2F1 "Audi connect" võti - võimaldab auto avada/lukustada/käivitada läbi nutiseadme (täiendav info müügikonsultandilt) 185,00 
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 

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

1 115,00 

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) 

2 110,00 

PCM Assistentpakett "City" - Audi side assist" koos "Audi pre sense BASIC and REAR" ja ristmikuassistent  1 575,00 
PCC Assistentpakett "Tour" - adaptiivne püsikiirushoidja, sõidurajalt kõrvalekaldumise hoiatussüsteem automaatse pidurdamisega 

hädaolukorras, sh liiklusmärkide tuvastus 
1 785,00 

7TM Dekoorliistud interjööris - naturaalne hall tammepuit 675,00 
4ZP Disainipakett (eksterjöör) - "Black Appearance package Plus" - musta värvi elemendid auto eksterjööris, tähised iluvõrel ja tagaluugil ning 

Audi rõngad ees ja taga 
1 015,00 

KS1 Esiklaasile info kuvamise võimalus - "Head-up display" 1 565,00 
PXC Esilaternad "HD Audi Matrix LED"- tehnoloogiaga, sh selektiivne kaugtulede valgusvihu reguleerimine ja dünaamilised suunatuled esi-ja 

tagalaternas 
1 550,00 

1D3 Haakeseade (elektriliselt juhitav) - nupuvajutusega pagasiruumist võimalik seadistada auto haagise vedamiseks 1 225,00 
4A3 Istmed - elektrilise soojendusega esiistmed 450,00 
4D8 Istmed - esiistmed ventilatsiooni- ja massaaźi-funktsiooniga 1 745,00 
PV6 Istmed - esiistmete elektrilise reguleerimise võimalus koos mälufunktsiooniga, sh el. reguleeritavad nimmetoed 610,00 
3NS Istmed - tagaiste "Plus" seljatugi jaotatult allaklapitav (40:20:40 või täielikult), võimalik teist istmerida liigutada ette/taha 250,00 
0N5 Juhtimisseadmed - nelikroolimine/ 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 alumiiniumoptika auto salongis  250,00 
3S2 Katusereeling - must 450,00 
CX2 Kergmetallveljed "Audi Sport" 10J x 22", 5-V-kodaraga "Star" disain, antratsiitmust, osaliselt poleeritud, rehvidega 285/40 R22 1 800,00 
VW0 Klaasid - külgmised klaasid topeltklaasid (vähendab salongi kostuvat välismüra) 565,00 
QL5 Klaasid alates B-piilarist tahapoole tumendatud ("Privacy Glass") 510,00 
9PF Klaasipuhastajate süsteem - adaptiivne (klaasipuhastaja hoobadesse integreeritud soojendusega pesudüüsid) 475,00 
9AE Komfortkliimaseade "Deluxe" nelja-tsooniga, võimaldab reguleerida temperatuuri ja õhujaotust lisaks ka tagaistmetel 900,00 
6E6 Komfortkäetugi esiistmete vahel, reguleeritav kaugus ja kaldenurk, sh laegas 215,00 
9VS Kõlarisüsteem "Bang & Olufsen Premium Sound System 3D kõlaga" - 17 kõlarit, 16 kanaliga helivõimendi koguväljundvõimsusega 730 vatti 1 295,00 
7HL/3Y6 Laiendatud nahapakett - "Fine nappa" nahkpolstriga kaetud osaliselt keskkonsool, uste käetoed, uste ja armatuuri ülaosa, sh päikeserulood 4 380,00 
IU1 Meedialiides - "Audi smartphone interface" (kasutusvõimalus sõltub asukohariigis pakutavatest teenustest) 310,00 
3CX Pagasiruumi eraldusvõrk, eemaldatav 105,00 
4L6 Peeglid - automaatselt tumenev sisepeegel (raamita) 200,00 
6XL Peeglid - elektriliselt kokkuklapitavad ja automaatselt tumenevad ning mälu-funktsiooniga välispeeglid 225,00 
6FJ Peeglid - välispeeglite korpus - "Titanium Black" 120,00 
EA8 Pikendatud tehasegarantii - 5 aastat (2 aastat + 3 aastat lisagarantiid), läbisõiduni 100 000 km 1 615,00 
1XP S line rooliratas - multifunktsionaalne "Plus" kolme kodaraga sportrool, käiguvahetusfunktsiooniga ja elektrilise soojendusega 245,00 
WQS/PV1 S line sportpakett, sh el reg sportistmed, adaptiivne õhkvedrustus - sport, tume laepolster ja S line logod  8 595,00 
PQD S line välispakett, sh sportliku disainiga kaitserauad, täisvärv auto alaosas, S line logod auto külgedel ja valgustusega läve katteliistudel 2 190,00 
PK6 Seisuküte/ventilatsioon, võimaldab taimeri või kaugjuhtimispuldi kaudu käivitada autonoomse soojenduse või ventilatsiooni 1 860,00 
GZ2 Servosulgur ustele - automaatne mittetäielikult sulgunud ukse sulgemine, sh elektriline lastelukk tagaustes 720,00 
9TF Sisenemistuled ustes ees ja taga koos "Audi rõngad" projektsiooniga 270,00 
9ZE/GB1 Telefon ja kommunikatsioon - "Audi phone box" koos LTE-toega, universaalne telefonialus käetoes esiistmete vahel võimaldamaks 

telefonikõnesid läbi "Bluetooth" ühenduse 
565,00 

2Z0 Tähised - mudeli ja mootori tehnoloogia tähiseta tagaluugil 0,00 
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 - õhkvedrustus "Adaptive air suspension", elektrooniliselt seadistatav õhkvedrustus 1 070,00 
VC2 Väravapult "HomeLink" - integreeritud programmeeritav traadita kaugjuhtimispult garaaži/värava uste 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:  51 635,00 
 

 Auto hind koos lisavarustuse ja km-ga: 132 935,00 
   

 Auto hind Teile käesoleva pakkumise puhul koos km-ga: 106 500,00 
 Auto hind ilma km-ta: 88 750,00 

 
Audi Liising 
1% auto hinnast kuus 
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