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Baasmudel: 

 
 

8YSRWY AUDI RS 3 Limousine TFSI 7-k, S tronic (294kW / 400hj) 64 150,00 

 Auto komplektsus:  
 

N1H Istmepolster - nahkpolster "Fine Nappa" (kärjekujuliste õmblustega) koos "RS" logodega esiistmete seljatugedel 1 125,00 
R1R1 Välisvärv - Püüton-kollane metallikvärv 790,00 

 
 Lisavarustus:  

 

0P8 Väljalaskesüsteem - "RS Sport" (sportlikum heli ja kõrgläike musta värvi väljalasketorude otsad) 1 125,00 
1PE Vargusevastased rattapoldid, võimaldavad ratast vabastada ainult spetsiaalse adapteri abil 40,00 
2F1 "Audi connect" võti - võimaldab auto avada/lukustada/käivitada läbi nutiseadme (täiendav info müügikonsultandilt) 115,00 
3L5 Istmed - esiistmed elektriliselt reguleeritavad 790,00 
4A3 Istmed - elektrilise soojendusega esiistmed 385,00 
4GF Klaasid - esiklaas, külgmised klaasid ja tagaaken soojusisolatsiooniga 0,00 
4L6 Peeglid - automaatselt tumenev sisepeegel (raamita) 185,00 
4ZP Disainipakett (eksterjöör) - "Black Appearance package Plus" - musta värvi elemendid auto eksterjööris, sh musta värvi 

Audi "rõngad" auto esi- ja tagaosas 
340,00 

52V Veljed - kergmetallveljed 9,0|8,0J x 19", 5-kodaraga "Y" disain, musta värvi, rehvidega 265/30 R19 | 245/35 R19 785,00 
5J2 Spoiler - "Carbon" spoiler tagaluugil 1 070,00 
5MB Dekoorliistud salongis - "Carbon Atlas" (matt) 900,00 
6H4 Katus kontrasttoonis - Must 450,00 
7B9 Telefon ja kommunikatsioon - USB laadimispesad tagaistme konsoolis (2x USB-C) 60,00 
7J3 "Audi virtual cockpit Plus" - täisdigitaalne 12,3 tolline näidikute paneel armatuurlauas koos lisa "RS" kujundusega 170,00 
7K3 Rehvirõhu kontrollsüsteem anduritega - optilise ja akustilise hoiatusega ühe või enama ratta rõhukao korral, sh 

kuvatakse rehvitemperatuuri näidud 
225,00 

7P1 Istmed - esiistmete nimmetoe reguleerimise võimalus, elektriline 305,00 
7UG/IT4 MMI® navigatsioon "Plus", "MMI touch" ja "Audi connect" (kehtivusega kolm aastat), 10,1-tolline puutetundlik 

värviekraan ja 2 x USB (laadimiseks ja andmevahetuseks) 
2 010,00 

8T8 Adaptiivne püsikiirushoidja 655,00 
9VD Kõlarisüsteem "Audi Sound System" - (10 kõlarit, 6 kanaliga helivõimendi koguväljundvõimsusega 180 vatti) 330,00 
EA8 Pikendatud tehasegarantii - 5 aastat (2 aastat + 3 aastat lisagarantiid), läbisõiduni 100 000 km 950,00 
IU1 Meedialiides - "Audi smartphone interface" 450,00 
KA2 Parkimiskaamera auto tagaosas 465,00 
KH5 Komfortkliimaseade - kolmetsooniline automaatne kliimaseade, eraldi reguleerimisega juhile, kaassõitjale ning 

tagaistmel reisijatele 
340,00 

PG3 "Comfort key" - võtmeta käivitamis-, lukustamis- ja autoriseerimissüsteem, sh elektriliselt avatav pagasiruumiluuk 485,00 
PXC Esilaternad "Matrix LED"-tehnoloogiaga, sh dünaamilised suunatuled esilaternates 790,00 
QL5 Klaasid - klaasid tumendatud alates B-piilarist tahapoole 395,00 
QR9 Liiklusmärkide kaamera-põhine tuvastussüsteem 285,00 
UH2 Paigalt liikumise abifunktsioon - "Auto release function" (automaatne seisupiduri deaktiveerimine) 95,00 

 

 

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:  16 805,00 
 

 Auto hind koos lisavarustuse ja km-ga: 80 955,00 
   
 Auto hind Teile käesoleva pakkumise puhul koos km-ga: 73 000,00 
 Auto hind ilma km-ta: 60 833,33 
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