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Baasmudel: 

 
 

8YSBZG AUDI A3 Limousine advanced 35 TFSI 7-k, S tronic (110kW / 150hj) 36 400,00 

 Auto komplektsus:  
 

N5B Istmepolster - tekstiilpolster "Dynamik" (ainult koos sportistmetega)  0,00 
 

 

AI Istmete/polstri värv: Must/hõbe  0,00 
 

 

2D2D Välisvärv - Navarra-sinine metallikvärv  790,00 
 

 

              
             Lisavarustus: 
 

79H "Audi side assist" - sõiduraja vahetamise abisüsteem ning ristmikuassistent (ristisuunalise liikluse hoiatus auto 
tagaosas) 

595,00 

PG3 "Comfort key" - võtmeta käivitamis-, lukustamis- ja autoriseerimissüsteem, sh pagasiruumi avamine 510,00 
QJ1 Alumiiniumoptika salongis - tuulutusavadel, kindalaekal, peegli-, aknatõstuki- ja seisupiduri nuppudel/lülititel 105,00 
5TD Dekoorliistud salongis - tume alumiinium "Spektrum" 225,00 
4ZD Disainipakett (eksterjöör) - "Black Appearance package", musta värvi elemendid auto eksterjööris 565,00 
8G1 Esilaternad - kaugtulede ümberlülitamise assistent 115,00 
PX2 Esilaternad LED-tehnoloogiaga, sh dünaamilised suunatuled tagalaternates 1 000,00 
4A3 Istmed - elektrilise soojendusega esiistmed 385,00 
Q1D Istmed - esiistmed sportistmed 405,00 
7P1 Istmed - esiistmete nimmetoe reguleerimise võimalus, elektriline 305,00 
3A5 Istmed - ISOFIX kinnitused ja "Top Tether" tagaistmetel 45,00 
3NT Istmed - tagaistme seljatugi jaotatult allaklapitav (40 : 20 : 40 või täielikult) koos integreeritud käetoega 225,00 
QL5 Klaasid - klaasid tumendatud alates B-piilarist tahapoole 395,00 
9AK Kliimaseade "Deluxe" - kahetsooniline automaatne kliimaseade koos päikesesensoriga, eraldi reguleerimisega juhile 

ning kaassõitjale 
665,00 

9VD Kõlarisüsteem "Audi Sound System" - (10 kõlarit, 6 kanaliga helivõimendi koguväljundvõimsusega 180 vatti) 330,00 
IU1 Meedialiides - "Audi smartphone interface" 340,00 
UH2 Paigalt liikumise abifunktsioon - "Auto release function" (automaatne seisupiduri deaktiveerimine) 95,00 
QE1 Panipaiga- ja pagasiruumipakett - võrgud esiistmete seljatugede taga ja pagasiruumis, komfort-topsihoidja, 12V pistik 

tagaistmele ja täiendav LED-valgustus pagasiruumis 
225,00 

7X5 Parkimise assistent koos selektiivse näiduga (parkimiskoha otsing ja automaatne rooli juhtimine) 900,00 
4L6 Peeglid - automaatselt tumenev sisepeegel (raamita) 185,00 
EA8 Pikendatud tehasegarantii - 5 aastat (2 aastat + 3 aastat lisagarantiid), läbisõiduni 100 000 km 475,00 
8T6 Püsikiirushoidja - "Cruise control" 340,00 
1XX Rooliratas - multifunktsionaalne nahkkattega sportrool, kolme kodaraga disain ja käiguvahetusfunktsiooniga 135,00 
7B9 Telefon ja kommunikatsioon - USB laadimispesad tagaistme konsoolis (2x USB-C) 60,00 
2Z7 Tähised - ilma mootori tehnoloogia/võimsusindeksi tähiseta tagaluugil 0,00 
QQ2 Valgustuspakett II - "Ambient lighting package Plus" - "Ambient" ja kontuurvalgustus kogu autos (võimalik valida 30 

värvitooni vahel) 
395,00 

1PE Vargusevastased rattapoldid, võimaldavad ratast vabastada ainult spetsiaalse adapteri abil 40,00 
U53 Veljed - kergmetallveljed 8,0J x 18", 5-kodaraga "Y" disain, grafiit-hall, osaliselt poleeritud, rehvidega 225/40 R18 1 180,00 

 

 

 

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:  11 725,00 
 

 Auto hind koos lisavarustuse ja km-ga: 48 125,00 
   
 Auto hind Teile käesoleva pakkumise puhul koos km-ga: 40 050,00 
 Auto hind ilma km-ta: 33 375,00 

 Audi Liising 
1% auto hinnast kuus 
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