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LISÄVARUSTEHINNASTO Nro 287 / 01.10.2021
Osa lisävarusteista vaikuttavat auton sähkönkulutukseen ja toimintamatkaan.
Arvioitu
autoverollinen
hinta*

Hinta €

KOODI

VARUSTE

Sis. ALV 24%

0

Ilman autoveroa

min. €

VÄRIT
T9

Q0Q0

Ibisvalkoinen

0

0,00

Metalli- ja helmiäisvärit

1 350

1 385,40

Audi exclusive -erikoisvärit

5 520

5 664,75

6H1

Audi Singleframe -jäähdyttimensäleikkö, korinvärinen

6H2

Audi Singleframe -jäähdyttimensäleikkö, musta

450
0

461,80
0,00

Tilattava myös Musta Optiikka -paketti (4ZD) tai Musta Optiikka -paketti Plus (4ZP).

VARUSTEPAKETIT
WSF

e-tron GT Plus -varustepaketti

2 910

2 986,30

3 710

3 807,28

4 360

4 474,33

Turvallisuutta, matkustusmukavuutta sekä tunnelmaa.
Varustepaketti sisältää: Matrix LED -ajovalot (8G4), Urheiluetuistuimet Plus (Q2J) Dinamica mikrokuitu®/Trend-keinonahkaverhoilulla (N7U) sekä
Laajennettu LED sisä- ja ulkovalopaketti (QQ2).

PA2

Dynamic varustepaketti
Yhdistelmä aktiivisia järjestelmiä, jotka yhdessä lisäävät ajodynamiikkaa ja luovat kiehtovan sekä mukavan ajokokemuksen.
Varustepaketti sisältää:
Dynaaminen nelipyöräohjaus
Alhaisilla nopeuksilla takapyörät kääntyvät etupyöristä vastakkaiseen suuntaan, jonka seurauksen autoa on ketterämpi käsitellä (pienempi kääntösäde).
Suuremmilla nopeuksilla takapyörät kääntyvät samaan suuntaan etupyörien kanssa, joka parantaa ajodynamiikkaa ja auton vakautta.
quattro Sportdifferential - aktiivinen takatasauspyörästön lukitusjärjestelmä
Järjestelmä käsittää elektronisesti ja aktiivisesti ohjatun taka-akselin tasauspyörästön lukituksen. Tasauspyörästön lukko parantaa väännön jakautumista
tasaisesti molemmille taka-akseleille ja optimoi näin ohjauksen tarkkuutta. Toinen takatasauspyörästön lukituksen eduista on tehokkaampi jarruteho täydellä jarrutuksella.

PA3

Dynamic varustepaketti plus
Yhdistelmä aktiivisia järjestelmiä, jotka yhdessä lisäävät ajodynamiikkaa ja luovat kiehtovan sekä mukavan ajokokemuksen.
Varustepaketti sisältää:
Dynaaminen nelipyöräohjaus
Alhaisilla nopeuksilla takapyörät kääntyvät etupyöristä vastakkaiseen suuntaan, jonka seurauksen autoa on ketterämpi käsitellä (pienempi kääntösäde).
Suuremmilla nopeuksilla takapyörät kääntyvät samaan suuntaan etupyörien kanssa, joka parantaa ajodynamiikkaa ja auton vakautta.
quattro Sportdifferential - aktiivinen takatasauspyörästön lukitusjärjestelmä
Järjestelmä käsittää elektronisesti ja aktiivisesti ohjatun taka-akselin tasauspyörästön lukituksen. Tasauspyörästön lukko parantaa väännön jakautumista
tasaisesti molemmille taka-akseleille ja optimoi näin ohjauksen tarkkuutta. Toinen takatasauspyörästön lukituksen eduista on tehokkaampi jarruteho täydellä jarrutuksella.
e-tron Sport sound -äänijärjestelmä
Urheilullisuutta, hienostuneisuutta sekä progressiivista luonnetta korostava äänimaailma.
Digitaalinen ajoääni toistetaan ulkoisen ja kahden sisäisen kaiuttimen kautta. Innovatiivinen äänimaisema vaihtelee ajoneuvon kuormituksen ja nopeuden mukaan aina
huippunopeuteen asti. Äänimaiseman luonne vaihtelee Audi Drive Select järjestelmästä valitun ajoprofiilin mukaan.
Tilattava myös Volframikarbidi-pinnoitetut jarrulevyt (PC1/PC2/PC3).

VANTEET JA RENKAAT (kuvat vanteista hinnaston lopussa)
47K

Alumiinivanteet 5-kaksoispuolainen "Offset", platinanharmaat, koko 9 J | 11 J x 20, renkaat 245/45 | 285/40 R20

47I

Alumiinivanteet 5-puolainen "Aero" moduuli, mustat, osittain kiillotetut, koko 9 J | 11 J x 20, renkaat 245/45 | 285/40 R20

47L

Alumiinivanteet 10-puolainen "Trapezoid" moduuli, platinanharmaat, osittain kiillotetut, koko 9,5 J | 11,5 J x 21, renkaat 265/35 | 305/30 R21

1 860

1 908,77

47J

Alumiinivanteet 10-puolainen "Trapezoid" moduuli, mustat, osittain kiillotetut, koko 9,5 J | 11,5 J x 21, renkaat 265/35 | 305/30 R21

1 860

1 908,77

54C

Alumiinivanteet 10-puolainen "Trapezoid" moduuli, titaaninharmaa matta, osittain kiillotetut, koko 9,5 J | 11,5 J x 21, renkaat 265/35 | 305/30 R21

1 860

1 908,77

44I

Alumiinivanteet 5-puolainen "Concave" moduuli, mustat, grafiikkaprintillä, koko 9,5 J | 11,5 J x 21, renkaat 265/35 | 305/30 R21

2 830

2 904,21

0
580

0,00
595,20
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LISÄVARUSTEHINNASTO Nro 287 / 01.10.2021
Osa lisävarusteista vaikuttavat auton sähkönkulutukseen ja toimintamatkaan.

Hinta €

KOODI

VARUSTE

Arvioitu
autoverollinen
hinta*

Sis. ALV 24%

0

Ilman autoveroa

min. €

ALUSTA, JARRUT JA OHJAUS
1N8

Progressiivinen ohjaus Plus

310

318,12

Sähkömekaaninen progressiivinen ohjaus optimoidulla dynamiikanhallinnalla.
Sisältyy varusteeseen Dynaaminen nelipyöräohjaus (PHZ).

PHZ

Dynaaminen nelipyöräohjaus

1 790

1 836,93

1 930

1 980,61

3 730

3 827,81

4 370

4 484,59

4 370

4 484,59

Kaksi etua yhdessä järjestelmässä: mahtava dynamiikka ja upea käsiteltävyys mahdollistavat pienemmän kääntösäteen.
Alhaisilla nopeuksilla takapyörät kääntyvät etupyöristä vastakkaiseen suuntaan, jonka seurauksen autoa on ketterämpi käsitellä (pienempi kääntösäde).
Suuremmilla nopeuksilla takapyörät kääntyvät samaan suuntaan etupyörien kanssa, joka parantaa ajodynamiikkaa ja auton vakautta.

GH3

quattro Sportdifferential -aktiivinen takatasauspyörästön lukitusjärjestelmä
Järjestelmä käsittää elektronisesti ja aktiivisesti ohjatun taka-akselin tasauspyörästön lukituksen. Tasauspyörästön lukko parantaa väännön jakautumista
tasaisesti molemmille takarenkaille ja optimoi näin ohjauksen tarkkuutta. Toinen takatasauspyörästön lukituksen eduista on tehokkaampi jarruteho täydellä jarrutuksella.
Avaamalla takatauspyörästön lukituksen saadaan ABS järjestelmälle täysi pyöräkohtainen hallinta.

PC1

Volframikarbidi-pinnoitetut jarrulevyt mustilla jarrusatuloilla
Hyvin korroosiota ja lämpökuormitusta kestävät volframikarbidipinnoitetut jäähdytetyt jarrulevyt ovat käytettävyydeltään perinteisiä teräsjarrulevyjä tehokkaammat.
Volframikarbidipinnoitus jarrulevyissä lisää niiden käyttöikää n. 30% perinteisiin jarrulevyihin verrattuna.
Etujarrusatuloissa 6-mäntää, takajarrusatuloissa 4-mäntää.
Jarrusatuloissa teksti "Audi carbid".

PC2

Volframikarbidi-pinnoitetut jarrulevyt oranssiksi maalatuilla jarrusatuloilla
Hyvin korroosiota ja lämpökuormitusta kestävät volframikarbidipinnoitetut jäähdytetyt jarrulevyt ovat käytettävyydeltään perinteisiä teräsjarrulevyjä tehokkaammat.
Volframikarbidipinnoitus jarrulevyissä lisää niiden käyttöikää n. 30% perinteisiin jarrulevyihin verrattuna.
Etujarrusatuloissa 6-mäntää, takajarrusatuloissa 4-mäntää.
Jarrusatuloissa teksti "Audi carbid".

PC3

Volframikarbidi-pinnoitetut jarrulevyt punaisilla jarrusatuloilla
Hyvin korroosiota ja lämpökuormitusta kestävät volframikarbidipinnoitetut jäähdytetyt jarrulevyt ovat käytettävyydeltään perinteisiä teräsjarrulevyjä tehokkaammat.
Volframikarbidipinnoitus jarrulevyissä lisää niiden käyttöikää n. 30% perinteisiin jarrulevyihin verrattuna.
Etujarrusatuloissa 6-mäntää, takajarrusatuloissa 4-mäntää.
Jarrusatuloissa teksti "Audi carbid".

PC5

Keraamiset jarrut antrasiitin värisillä jarrusatuloilla

10 920

11 206,35

11 560

11 863,13

Keraamisilla jarruilla (edessä sekä takana) on erinomainen jarrutusteho, pitkä käyttöikä sekä ne ovat kevyet ja erittäin urheilulliset.
Hiilikuituvahvisteiset keraamiset rei'itetyt 20" jarrulevyt. Etujarrusatuloissa 10-mäntää, takajarrusatuloissa 4-mäntää.
Jarrusatuloissa teksti "Audi ceramic".

PC6

Keraamiset jarrut punaisilla jarrusatuloilla
Keraamisilla jarruilla (edessä sekä takana) on erinomainen jarrutusteho, pitkä käyttöikä sekä ne ovat kevyet ja erittäin urheilulliset.
Hiilikuituvahvisteiset keraamiset rei'itetyt 20" jarrulevyt. Etujarrusatuloissa 10-mäntää, takajarrusatuloissa 4-mäntää.
Jarrusatuloissa teksti "Audi ceramic".

ISTUIMET
Q2J

Urheiluetuistuimet Plus

2 560

2 627,13

5 000

5 131,11

2 440

2 503,98

1 160

1 190,41

Sis. Urheilullisesti muotoillut urheiluetuistuimet "Waterfall" -kuvioidulla verhoiluyksityiskohdilla, vakioistuinta parempi sivuttaistuki.
14 eri säätömahdollisuutta mukaanlukien sähkösäätöiset ristiseläntuet.
Tilattava myös Cascade-kangas/Trend-keinonahkaverhoilu (N2Y) tai Dinamica mikrokuitu®/Trend-keinonahkaverhoilu (N7U).

Q1J + 4D3
+N0Q

Ilmastoidut urheiluetuistuimet Pro
Yksilöllisesti muotoillut nahkaverhoillut urheiluetuistuimet hunajakenno koristetikkauksilla lisäävät auton

e-tron GT Plus -varustepaketin yhteydessä

urheilullisuutta entisestään. Voimakkaasti muotoillut istuimien sivuttaistuet ovat pneumaattisesti säädettävät ja pitävät kuljettajan tiukasti penkissään dynaamisessä ajossa.
18 eri säätömahdollisuutta mukaan lukien sähkösäätöiset ristiseläntuet. Sisältää myös etuistuimien ilmastoinnin.

PV3

Kuljettajan istuin muistitoiminnolla
Sisältää myös ohjauspyörän etäisyyden ja korkeuden sähkösäädön sekä sähköisesti sisäänpäintaittuvat ja

e-tron GT Plus -varustepaketin yhteydessä

710

728,61

960

985,17

510

523,37

automaattisesti himmentyvät ulkopeilit muistitoiminnolla. Istuimen, ohjauspyörän ja ulkopeilien säädöt ovat tallennettavissa kahteen erilliseen muistipaikkaan.

4D5

Hierontatoiminto ja ilmastoidut etuistuimet
Urheiluetuistuimien keskiosien rei-itetyn verhoilun läpi virtaava viileä ilma parantaa matkustusmukavuutta erityisesti
helteisessä säässä. Kolmetasoinen viilennyksen säätö. Hierontatoiminto kattaa kahdeksan eri hierontaohjelmaa, jotka on kehitetty renotuttamaan erityisesti selkä ja
hartianseutua. Molemmissa urheiluetuistuimessa on kymmenen pneumaattista hierontatyynyä rentouttavan elämyksen luomiseksi. Kolme eri hierontavoimakkuutta.
Tilattava myös Ilmastoidut urheiluetuistuimet Pro (Q1J).

4A4

Lämmitettävät takaistuimen reunapaikat
Etuistuinten lämmitys vakiovarusteena.

YTQ

Audi Exclusive turvavyöt, mustat värillisellä reunalla
Turvavöiden reunojen väri valittavissa Audi Exclusive värivalikoimasta: Alaska-sininen, Calendula-keltainen, Iguana-vihreä.
Keskimmäinen turvavyö takana on aina musta.

1 930

1 980,61
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LISÄVARUSTEHINNASTO Nro 287 / 01.10.2021
Osa lisävarusteista vaikuttavat auton sähkönkulutukseen ja toimintamatkaan.
Arvioitu
autoverollinen
hinta*

Hinta €

KOODI

VARUSTE

Sis. ALV 24%

0

Ilman autoveroa

min. €

VERHOILU
N2Y

Cascade-kangas/Trend-keinonahkaverhoilu

0

0,00

0

0,00

0

0,00

Cascade-kangas on innovatiivinen uusi kangasmateriaali, joka on valmistettu osittain kierrätetyistä muovipulloista sekä kangaskuiduista.
Etuistuimien keski- ja sivuttaistukien sisäosat, pääntuet, takaistuimien reunapaikat Cascade-kangasta. Etuistuimien sivutukien ulko-osat sekä takaistuimen keskipaikka
Trend-keinonahkaa. Istuimien keskiosan verhoilussa "Waterfall" -kuviointi.
Tilattava myös Urheiluetuistuimet Plus (Q2J) tai e-tron GT Plus -varustepaketti.

N7U

Dinamica mikrokuitu®/Trend-keinonahkaverhoilu
Dinamica mikrokuitu® on hyvin hengittävä ja näyttävä mikrokuitumateriaali.
Etuistuimien keski- ja sivuttaistukien sisäosat, takaistuimien reunapaikat Dinamica mikrokuitua®. Istuimien pääntuet, etuistuimien sivutukien ulko-osat ja
takaistuimen keskipaikka Trend-keinonahkaa. Istuimien keskiosan verhoilussa "Waterfall" -kuviointi.
Tilattava myös Urheiluetuistuimet Plus (Q2J) tai e-tron GT Plus -varustepaketti.

N0Q

Nahkaverhoilu hunajakennotikkauksilla, rei'itetty
Kromivapaa, parkittu sekä läpivärjätty nahka on laadukas ja kestää hyvin kulutusta.
Etuistuimien keskiosat sekä takaistuimen reunapaikkojen keskiosat rei'itettyä mustaa nahkaa.
Istuimien sivuosat, pääntuet sekä takaistuimen keskipaikka Feinnappanahkaa.
Sisältyy varusteeseen Ilmastoidut urheiluetuistuimet Pro (Q1J).

YS1

Nahkapaketti, Audi Exclusive

5 400

5 541,60

2 310

2 370,57

2 150

2 206,37

1 990

2 042,18

2 630

2 698,96

Korkealaatuinen nahkaverhoilu useilla eri värikombinaatioilla luo yksilöllisyyttä sisätiloihin.
Kromivapaa, parkittu sekä läpivärjätty nahka on laadukas ja kestää hyvin kulutusta.
Istuimien keski- ja sivuosat, keskikonsolin ylä- ja alaosat, keskikyynärnoja sekä ovien kyynärnojat Feinnappanahkaa. Oviverhouksien keskiosat Dinamica mikrokuitua®
Nahkaverhoilun ja koristesaumaompeleiden värit valittavissa Audi Exclusive värimallistosta:
Alabasterinvalkoinen, Konjakin-ruskea, Timantinhopea, Havanna-ruskea, Jet-harmaa, Karmesiininpunainen, Merensininen, Musta, Baikalin-sininen ja Graniitin-harmaa.
Koristesaumaompeleiden korostusvärimallisto: Alaska-sininen, Calendula-keltainen, Iguana-vihreä.
Tilattava myös Ilmastoidut urheiluetuistuimet Pro (Q1J) sekä Kojelaudan yläosan, ovien kyynärnojien ja keskikonsolin Dinamica mikrokuitu®/Nahkaverhoilu (7HD).

YVJ

Koristesaumaompeleet, Audi Exclusive
Luo sisätiloihin yksilöllisyyttä näyttävillä koristesaumaompeleilla.
Istuimien keski- ja sivuosat sekä ohjauspyörän kehä mustaa Feinnappanahkaa. Oviverhouksessa Audi Exclusive merkintä.
Mustat kangasmatot, mustilla tikkauksilla ja mustalla nupukki terereunalla.
Koristesaumaompeleiden värimallisto:
Alabasterinvalkoinen, Konjakin-ruskea, Timantinhopea, Havanna-ruskea, Jet-harmaa, Karmesiininpunainen, Merensininen, Musta, Alaska-sininen, Calendula-keltainen ja
Iguana-vihreä.
Tilattava myös ohjauspyörä nahkaa, Audi Exclusive (YRB) tai ohjauspyörä Alcantara/nahkaa ohjauspyörän klo 12 merkinnällä, Audi Exclusive (YVN) sekä
Audi exclusive kangasmatot (YSR) ja Ilmastoidut urheiluetuistuimet Pro (Q1J) ja Kojelaudan yläosan, ovien kyynärnojien ja keskikonsolin
Dinamica mikrokuitu®/Nahkaverhoilu (7HD).

7HD

Kojelaudan yläosan, ovien kyynärnojien ja keskikonsolin Dinamica mikrokuitu®/Nahkaverhoilu
Sis. mustalla Feinnappanahalla verhoillun kojelaudan yläosan, keskikonsolin, ovien ylä- ja alaosat sekä ovien kyynärnojat.
Ovipaneelien keskiosa mustaa Dinamica mikrokuitua®.
Tilattava myös toinen lisävarusteisista urheiluistuimista (Q1J/Q2J).
Ilmastoidut urheiluetuistuimet Pro (Q1J) varusteen yhteydessä valittavat lisävärivaihtoehdot:
Kojelaudan yläosa sekä ovien ylä- ja alaosat mustaa Feinnappanahkaa teräksenharmaalla koristesaumatikkauksella.
Ovien kyynärnojat sekä keskikonsoli Santos-ruskealla Feinnappanahalla sekä koristesaumatikkauksilla.
Ovipaneelien keskiosa Santos-ruskeaa Dinamica mikrokuitua®.
Kojelaudan sekä ovien yläosat mustaa Feinnappanahkaa mustalla koristesaumatikkauksella.
Ovien kyynärnojat sekä keskikonsoli Arras-punaisella Feinnappanahalla sekä Crescendo-punaisella koristesaumatikkauksella.
Ovipaneelien keskiosa mustaa Dinamica mikrokuitua®.
Kojelaudan sekä ovien yläosat mustaa Feinnappanahkaa teräksenharmaalla koristesaumatikkauksella.
Ovien kyynärnojat sekä keskikonsoli Monaco-harmaalla Feinnappanahalla sekä teräksenharmaalla koristesaumatikkauksella.
Ovipaneelien keskiosa Merino-harmaa Dinamica mikrokuitua®.

YSJ

Kojelaudan sekä oviverhouksien yläosat nahkaa, Audi Exclusive
Kojelaudan sekä ovien yläosat Feinnappanahkaa.
Nahkaverhoilun värit valittavissa Audi Exclusive värimallistosta:
Graniitin-harmaa, Baikalin-sininen, Havanna-ruskea, Merensininen, Jet-harmaa, Karmesiininpunainen ja Musta.
Koristesaumaompeleiden värimallisto:
Alabasterinvalkoinen, Konjakin-ruskea, Timantinhopea, Havanna-ruskea, Jet-harmaa, Karmesiininpunainen, Merensininen, Musta, Alaska-sininen, Calendula-keltainen ja
Iguana-vihreä.
Tilattava myös Kojelaudan yläosan, ovien kyynärnojien ja keskikonsolin Dinamica mikrokuitu®/Nahkaverhoilu (7HD).

6NC

Kattoverhous Dinamica mikrokuitua®, musta

YSR

Audi exclusive kangasmatot

550

564,42

Mattojen, tereiden ja koristesaumaompeleiden värit valittavissa Audi Exclusive värimallistosta:
Alabasterinvalkoinen, Konjakin-ruskea, Timantinhopea, Havanna-ruskea, Jet-harmaa, Karmesiininpunainen, Merensininen, Musta.
Koristesaumaompeleiden ja tereiden värit ovat valittavissa myös korostusvärimallistosta: Alaska-sininen, Calendula-keltainen, Iguana-vihreä.

SOMISTEET
5MY

Palladium hopea -somistelistat

560

574,68

7TN

Pähkinäpuu-somistelistat, harmaanruskea

990

1 015,96

5MH

Hiilikuitu -somistelistat

1 540

1 580,38

7M9

Alumiiniset valaistut mustat etu- ja takaovien kynnyslistat
Etuovien listoissa GT logo.

640

656,78
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Osa lisävarusteista vaikuttavat auton sähkönkulutukseen ja toimintamatkaan.
Arvioitu
autoverollinen
hinta*

Hinta €

KOODI

VARUSTE

Sis. ALV 24%

0

Ilman autoveroa

min. €

OHJAUSPYÖRÄT
1XP

3-puolainen nahalla päällystetty lämmitettävä monitoimi-urheiluohjauspyörä, tasainen alaosa

2PF

3-puolainen Alcantaralla päällystetty monitoimi-urheiluohjauspyörä, tasainen alaosa

240
0

246,29
0,00

Tilattava myös Sisätilan Design -paketti, musta (PEH) tai Kojelaudan yläosan, ovien kyynärnojien ja keskikonsolin Dinamica mikrokuitu®/Nahkaverhoilu (7HD).
Varusteen Kojelaudan yläosan, ovien kyynärnojien ja keskikonsolin Dinamica mikrokuitu®/Nahkaverhoilu (7HD) yhteydessä tilattava myös
Audi Exclusive Design -paketti konjakin-ruskea/jet-harmaa (YVA) tai Koristesaumaompeleet, Audi Exclusive (YVA) tai
Ohjauspyörä Alcantara/nahkaa ohjauspyörän klo 12 merkinnällä, Audi Exclusive (YVN).

YRB

Ohjauspyörä nahkaa, Audi Exclusive

840

862,02

Yksilöllinen ohjauspyörän verhoilu.
Nahkaverhoilun ja koristesaumaompeleiden värit valittavissa Audi Exclusive värimallistosta:
Alabasterinvalkoinen, Konjakin-ruskea, Timantinhopea, Havanna-ruskea, Jet-harmaa, Karmesiininpunainen, Merensininen, Musta, Baikalin-sininen ja Graniitin-harmaa.
Koristesaumaompeleiden korostusvärimallisto: Alaska-sininen, Calendula-keltainen, Iguana-vihreä.

YVN

Ohjauspyörä Alcantara/nahkaa ohjauspyörän klo 12 merkinnällä, Audi Exclusive

1 610

1 652,21

1 540

1 580,38

Ohjauspyörän kehän sivuosat mustaa Alcantaraa, ylä- ja alaosat mustaa Feinnappa-nahkaa.
Kehän keskikohdan Feinnappanahkaisen merkinnän ja ohjauspyörän koristesaumaompeleiden värit valittavissa Audi Exclusive värimallistosta:
Alabasterinvalkoinen, Konjakin-ruskea, Timantinhopea, Havanna-ruskea, Jet-harmaa, Karmesiininpunainen, Merensininen, Musta, Baikalin-sininen ja Graniitin-harmaa.
Koristesaumaompeleiden korostusvärimallisto: Alaska-sininen, Calendula-keltainen, Iguana-vihreä.

ÄÄNENTOISTO
9VS

Bang & Olufsen Premium 3D Sound System
15-kanavainen vahvistin (kokonaisteho 710 W), 16 kaiutinta ml. 3D etukaiuttimet, keskikaiutin sekä subwoofer luovat uskomattomalta kuulostavan 3D musiikkikokemuksen.

INFORMAATIO, NAVIGOINTI JA PUHELIMET
7I1

Audi Connect ajoneuvon seurantajärjestelmä

920

944,12

Järjestelmä paikantaa varastetun ajoneuvon Secure Operations Centerin (SOC) kautta auton varashälyttimen aktivoituessa tai omistajan raportoidessa autonsa varastetuksi.
Secure Operation Center toimii yhteistyössä Poliisin kanssa.
Käyttääksesi Audi Connect ajoneuvon seurantajärjestelmää omistajan tulee rekisteröityä auton pääkäyttäjäksi myAudi applikaatiossa.
Yhteensopiva iOS 11 tai Android 6.0 tai uudempi.
Audi Connect ajoneuvon seurantajärjestelmän lisenssi on voimassa yhden vuoden aktivoinnista ja sen voi uudistaa vuodeksi kerrallaan.

7I2

Audi Connect ajoneuvon seurantajärjestelmä ajoneuvokortilla

1 050

1 077,53

Järjestelmä paikantaa varastetun ajoneuvon Secure Operations Centerin (SOC) kautta auton varashälyttimen aktivoituessa tai omistajan raportoidessa autonsa varastetuksi tai
kun ajoneuvoa on käytetty ilman kyseiseen ajoneuvoon kuuluvaa korttia. Kortit tulee tilata erikseen Audi Genuine Accesories varustekaupasta ja koodata autoon sopivaksi
valtuutetussa Audi huollossa. Secure Operation Center toimii yhteistyössä Poliisin kanssa.
Käyttääksesi Audi Connect ajoneuvon seurantajärjestelmää omistajan tulee rekisteröityä auton pääkäyttäjäksi myAudi applikaatiossa.
Yhteensopiva iOS 11 tai Android 6.0 tai uudempi.
Audi Connect ajoneuvon seurantajärjestelmän lisenssi on voimassa yhden vuoden aktivoinnista ja sen voi uudistaa vuodeksi kerrallaan.

9ZE

Audi Phone box

260

266,81

Mahdollistaa vakiovarusteisen langattoman latausominaisuuden lisäksi puhelimen langattoman yhteyden auton
antennijärjestelmään ja parantaa näin kuuluvuutta matkapuhelinverkon reuna-alueilla.
Max. puhelimen koko: 170 mm x 87 mm.

VALOT
8G4

Matrix LED -ajovalot dynaamisilla suuntavilkuilla

1 980

2 031,92

3 710

3 807,28

1 740

1 785,62

Innovatiivinen Matrix LED -ajovalojärjestelmä mahdollista tien tarkemman valaistuksen sokaisematta muita ajoneuvoja.
Mikäli järjestelmä havaitsee liikenteessä muita ajoneuvoja se sammuttaa yksittäisiä LED -segmenttejä ko. ajoneuvon alueelta sallien jäljelle jäävän alueen voimakkaan
valaisemisen parantaen näin turvallisuutta ja ajomukavuutta pimeällä ajettaessa. Päivitetty päiväajovalojen visuaalinen ilme verrattuna vakiovarusteisiin LED -ajovaloihin.
Sisältyy e-tron GT Plus -varustepakettiin.

PXC

Matrix LED-ajovalot Audi Laser kaukovalolla
Innovatiivinen Matrix LED Audi Laser kaukovalolla -ajovalojärjestelmä mahdollista tien tarkemman

e-tron GT Plus -varustepaketin yhteydessä

valaistuksen sokaisematta muita ajoneuvoja. Mikäli järjestelmä havaitsee liikenteessä muita ajoneuvoja se sammuttaa yksittäisiä LED -segmenttejä ko. ajoneuvon
alueelta sallien jäljelle jäävän alueen voimakkaan valaisemisen.
Suuremmissa ajonopeuksissa Laser kaukovalo LED kaukovalon lisänä tuo kaukovaloihin lähes tuplasti enemmän valotehoa ja näin enemmän turvallisuutta ja ajonautintoa.
Futuristinen ja innovatiivinen saattovaloanimaatio lisää valojen visuaalisuutta. Sisältää myös dynaamiset suuntavilkut.

QQ2

Laajennettu LED sisä- ja ulkovalopaketti

730

749,14

140

143,67

Täysin kuljettajan muokattavissa olevat valaistusvärivaihtoehdot Sis. 6 valittavissa olevaa väriprofiilia, mukaan lukien Audi Drive selectin ajotilan mukaan vaihtuva väri.
Valittavissa 30 värivaihtoehtoa sisävalaistuksen väreiksi. Korostaa sisätilojen muotoilua ja tuo lisää tunnelmaa ja viihtyvyyttä matkustamoon.
Kun sisälämpötilaa säädetään, tunnelmavalaistus välkehtii hetken säätöjen merkiksi: lämpötilan nosto punaisella värisävyllä ja viilennys sinisellä värisävyllä.
Seuraavat valaistuskohteet valaistaan aina valkoisella valolla: kattomoduulit lukuvaloilla edessä ja takana, meikkipeilit häikäisysuojissa,
sisäänastumisvalot etuovien alapuolella, sisäovenkahvat, hansikaslokero, tavaratila vasemmalla ja oikealla, LED -sisäänastumisvalo e-tron GT logolla.
Sisältyy e-tron GT Plus -varustepakettiin.

PEILIT
6FJ

Mustat ulkopeilien kotelot
Tilattavissa vain musta optiikka -paketin yhteydessä.
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Osa lisävarusteista vaikuttavat auton sähkönkulutukseen ja toimintamatkaan.
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Sis. ALV 24%

0

Ilman autoveroa

min. €

LASIT JA KATTOLUUKUT
3FI

Hiilikuituinen kattopaneeli

4 820

4 946,39

Hiilikuituinen katto on sekä jäykkä että kevyt. Sen ohut hiilikuiturakenne on myös visuaalisesti näyttävä katseenvangitsija.
Katto on valmistettu korkeateknologisella valmistustavalla hiilikuitujäykisteisestä polymeerista. Hiilikuituinen kattopaneeli keventää ajoneuvon omamassaa ja
laskee auton painopistettä. Näin hiilikuituinen kattorakenne parantaa auton käsiteltävyyttä ja tuo lisää nautintoa urheilulliseen ajamiseen.
Huom. Audi Genuine Accessories taakkatelineet eivät ole käytettävissä hiilikuituisen kattopaneelin yhteydessä.

4GK

Tuulilasi tummennetulla yläreunalla

130

133,40

580

595,20

Harmaasävytteinen tuulilasin yläosa vähentää kuljettajan ja etumatkustajan häikäisyä kirkkaassa auringonpaisteessa.

4GY

Lämpöä heijastava tuulilasi
Heijastava lisäpinnoite vähentää lämmön kertymistä sisätilaan voimakkaassa auringonvalossa ja parantaa siten matkustusmukavutta ja vähentää samalla
ilmastointilaitteen virrankulutusta.

VW0

Etusivulasit äänieristelasia

890

913,33

QL5

Tummennetut taka- ja takasivulasit

580

595,20

AVUSTAVAT JÄRJESTELMÄT
PCF

Remote Park assist Plus -pysäköintijärjestelmä etäohjauksella

1 670

1 713,79

Auto suorittaa itsenäisesti pysäköinnin ja sieltä poistumisen kuljettajan valvonnassa.
12 ultraäänitunnistinta yhdessä 360° -kamerajärjestelmän kanssa auttavat auton lähes itsenäiseen pysäköintiin. Kuljettajan tulee valvoa pysäköintiä vähintään kuuden metrin
sisällä auton sijainnista. Kuva auton kameroista välittyy pysäköintiprosessin aikana älypuhelimen MyAudi applikaatioon.
Pysäköintijärjestelmä sisältää myös varusteen 360° -kameratoiminto akustiseen ja optiseen pysäköintijärjestelmään (PCZ).

PCZ

360° -kameratoiminto akustiseen ja optiseen pysäköintijärjestelmään

870

892,81

Mallintaa neljän laajakuvakameran avulla auton ympäristön ja esittää sen MMI-näytössä pysäköintiä helpottaen pysäköintiä.

9R1

Night vision -pimeänäköavustin

2 760

2 832,37

1 800

1 847,20

1 740

1 785,62

2 430

2 493,72

5 830

5 982,88

Järjestelmä auttaa havaitsemaan tehokkaammin pimeässä tiellä liikkujat.
Ihmiset ja suuret eläimet merkitään keltaisella kuljettajan informaationäytössä. Jos törmäys on mahdollinen muuttuu merkintä punaiseksi, näyttöön tulee
punainen kolmio sekä varoitus annetaan myös akustisesti.

KS1

Head-up Display -tuulilasinäyttö
Heijastaa kuljettajan haluamat tiedot suoraan tuulilasiin parantaen näin kuljettajan havainnointikykyä.
Huom! Tuulilasinäytön tiedot eivät näy jos sitä katsellaan polarisoitujen aurinkolasien läpi.

PCM

Teknologia-paketti "City"
Paketti sisältää kaupunkiliikenteeseen liittyviä avustavia järjestelmiä:
Poikittaisliikenteestä varoittava avustin eteen ja taakse
Tutkat edessä sekä takana auttavat välttämään onnettomuuksia esimerkiksi risteysalueilla, joissa on suuri onnettomuusmahdollisuus esim. heikon näkyvyyden vuoksi.
Järjestelmä havainnoi ja varoittaa kuljettajaa akustisesti, visuaalisesti sekä jarrusykäyksin.
Kaistanvaihtovaroitin
Kaksi ylimääräistä takatutkaa määrittelevät lähestyvien ajoneuvojen etäisyyden ja nopeuseron. Järjestelmä sytyttää LED-huomiovalon ulkopeilin koteloon mikäli
"kuolleeseenkulmaan" on lähestymässä ajoneuvo. Mikäli kuljettaja tästä huolimatta sytyttää suuntavilkun vaihtaakseen kaistaa vilkkuu LED-huomiovalo voimakkaasti.
Poistumisvaroitin
Poistuessasi autosta järjestelmä valvoo etu- ja takamaastoa estääkseen mahdollisen onnettomuuden esimerkiksi pyöräilijän tai autoilijan kanssa.
Mikäli järjestelmä pitää tilannetta kriittisenä se sytyttää varoitukseksi oven valonauhan sekä peilikotelon LED huomiovalon oven avaajalle.

PCC + 6I6

Teknologia-paketti "Tour"
Paketti sisältää maantieajoon liittyviä avustavia järjestelmiä.
Sisältää seuraavat varusteet: Adaptiivinen vakionopeussäädin ruuhka-avustimella, nopeusrajoitustunnistin, kaistaltapoistumisvaroitin, emergency assist -järjestelmä,
taloudellisuusavustin, kääntymisavustin, törmäyksenestoavustin.

PCY + 6I6

Teknologia-paketti Plus
Kuljettajaa avustavien järjestelmien kattava kokonaisuus. Sisältää seuraavat varustepaketit:
Remote Park assist Plus -pysäköintijärjestelmä etäohjauksella (PCF)
Teknologia-paketti "City" (PCM)
Teknologia-paketti "Tour" (PCC + 6I6)

MUUT TEHDASLISÄVARUSTEET
GM3

e-tron Sport sound -äänijärjestelmä

640

656,78

640

656,78

Urheilullisuutta, hienostuneisuutta sekä progressiivista luonnetta korostava äänimaailma.
Digitaalinen ajoääni toistetaan ulkoisen ja kahden sisäisen lisäkaiuttimen kautta. Innovatiivinen äänimaisema vaihtelee ajoneuvon kuormituksen ja nopeuden mukaan aina
huippunopeuteen asti. Äänimaiseman luonne vaihtelee Audi Drive Select järjestelmästä valitun ajoprofiilin mukaan.
Läkisääteinen AVAS-järjestelmä (Acoustic vehicle alerting system) toimii e-tron Sport sound -äänijärjestelmän taustalla huomioiden erityisesti jalankulkijat sekä pyöräilijät.

PGB

Varashälytin
Sisältää kallistuskulma-anturiin perustuvan hinaussuojan, ultraäänianturointiin perustuvan sisätilavalvonnan (kytkettävissä erikseen pois päältä),
auton sähköverkosta riippumattoman äänimerkin sekä ovien, konepellin ja takaluukun valvonnan.

2Z0

Ilman mallimerkintää ja tyyppimerkintää

9JD

Savukkeensytytin ja tuhkakuppi

6A7

Palosammutin

0
80

0,00
82,09

190

194,98

310

318,12

320

328,39

Kiinnitetty apukuljettajan istuimen alle.

2V4

Ilmanlaatu-paketti
Ionisaattori vähentää sisäilmasta haitallisia partikkeleja sekä bakteereja parantaen näin ilmanlaatua auton sisätiloissa.

VC2

Kauko-ohjattu autotallin ovenavaaja (Homelink)
Yhteensopivat autotallinovet voi tarkistaa osoitteesta www.eurohomelink.com.
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LATAUSVARUSTEET
NW2 + NJ2 + e-tron latausjärjestelmä Connect
EH2
Liikuteltava älykäs latauslaite 5" kosketusnäytöllä. Ajoneuvon liitoskaapeli Type 2 -pistokkeella 7,5m.

1 890

1 939,56

2 140

2 196,11

Tukee jopa 22KW vaihtovirtalatausta (AC) ja sisältää älykkäitä ominaisuuksia kuten kustannusoptimoitu lataus, mahdollisuus liittyä kodin
HEMS -järjestelmään, integroitu energialaskuri, mahdollisuuden hyödyntää maximaalisesti aurinkoenergiaa (mikäli taloudessa on aurinkopaneelijärjestelmä), PIN lukitus ja
langattomat järjestelmäpäivitykset.
Huom! 22KW lataustehoa varten tilattava myös sisäinen 22 kW latauslaite (OBC) (saatavilla e-tron GT -malliin tuotantoviikosta 22/21) ja
liitoskaapeli (32A) voimavirtapistokkeella Connect -latauslaitteeseen (73Q).

KB4

Sisäinen 22 kW latauslaite (OBC)
Lisävarusteena saatava 22 kW sisäisen latauslaite (OBC) mahdollistaa jopa 22kW lataustehon vaihtovirrasta (AC).
Huom. Vakiovarusteinen e-tron latausjärjestelmä Compact tukee vain 11kW lataustehoa. Jotta voit hyödyntää täyttä 22kW lataustehoa tulee latauslaitteena käyttää
lisävarusteista e-tron latausjärjestelmä Connect:ia tai vaihtoehtoista latausjärjestelmää, joka tukee 22KW vaihtovirtalatausta (AC).
Saatavilla e-tron GT -malliin tuotantoviikosta 48/21 alkaen.

73Q

Liitoskaapeli (32A) voimavirtapistokkeella Connect -latauslaitteeseen

0

0,00

Liitoskaapeli (pituus 1,6m) 3-vaihevoimavirtapistokkeella (32A).
Huom. Korvaa vakiovarusteisen liitoskaapelin voimavirtapistokkeella (16A). Liitoskaapeleita ostettavissa jälkikäteen Audi varusteiden verkkokaupasta (shop.audi.fi).

NJ2

Seinäteline latauslaitteelle

150

153,93

770

790,19

Sopivuus e-tron Compact & Connect latauslaitteelle.

VARUSTE- / DESIGNPAKETIT
PEH

Sisätilan Design -paketti, musta
Ekologinen kierrätetyistä ja nahkavapaista materiaaleista koostuva Design -paketti on kannanotto modernille autoilumaailmalle.
Voit valita istuimien verhoiluksi joko Cascade-kangas/Trend-keinonahkaverhoilun (N2Y) tai Dinamica mikrokuitu®/Trend-keinonahkaverhoilun (N7U).
Kojelaudan sekä oviverhouksien yläosat, keskikonsolin alaosa sekä ovien kyynärnojat mustaa Trend-keinonahkaa.
Mittariston yläpuolinen paneeli, keskikonsolin yläosa sekä ovien keskiosat Dinamica mikrokuitua®.
Tilattava myös Urheiluetuistuimet Plus (Q2J) sekä 3-puolainen Alcantaralla päällystetty monitoimi-urheiluohjauspyörä, tasainen alaosa (2PF).

YVA

Audi Exclusive Design -paketti konjakin-ruskea/jet-harmaa

8 770

8 999,97

1 670

1 713,79

1 990

2 042,18

Urheilullinen kontrastirikas yhdistelmä ruskeaa Feinnappanahkaa jet-harmailla koristetikkauksilla.
Istuimien keskiosat, sivuosat sekä pääntuet konjakin-ruskeaa Feinnappanahkaa jet-harmailla koristetikkauksilla.
Kojelaudan sekä oviverhouksien yläosat mustaa Feinnappanahkaa jet-harmailla kontrastitikkauksilla.
Oviverhouksien keskiosat mustaa Dinamica mikrokuitua®. Ovien kyynärnojat konjakin-ruskeaa nahkaa jet-harmailla koristetikkauksilla.
Keskikonsolin yläosa,keskikyynärnoja edessä sekä ohjauspyörän kehä mustaa nahkaa jet-harmailla koristetikkauksilla.
Mustat kangasmatot mustilla tereille sekä jet-harmailla kortistesaumaompeleilla.

4ZD

Musta Optiikka -paketti
Mustaksi maalatut yksityiskohdat korin etu-, taka- sekä sivuosissa korostavat auton upeaa muotoilua esiin entisestään.
Tilattava myös Audi Singleframe -jäähdyttimensäleikkö, korinvärinen (6H1) tai Audi Singleframe -jäähdyttimensäleikkö, musta (6H2).

4ZP

Musta Optiikka -paketti Plus
Sisältää musta Optiikka -paketin lisäksi mustat Audi renkaat ja logot edessä ja takana.
Tilattava myös Audi Singleframe -jäähdyttimensäleikkö, korinvärinen (6H1) tai Audi Singleframe -jäähdyttimensäleikkö, musta (6H2).

vakiovanne 47H

47L

47K

47J

47I

54C

44I
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JÄLKIASENTEISET KOTILATAUSLAITTEET
UV00933

Ensto One Home latauslaite

Hinta asennettuna sisältää latauslaitteen ja perusasennuksen¹

1 399,00

Hinta asennettuna sisältää latauslaitteen ja perusasennuksen¹

2 499,00

Maksimiteho 11 kW (3 X 16A)
Laitteen hinta ilman asennusta 750 €

UV00930

Keba KeContact P30, X-sarja latauslaite verkkoyhteydellä
Maksimiteho 22 kW (3 X 32A)
Laitteen hinta ilman asennusta 1799 €

Ensto One Home

Keba KeContact P30, X-sarja

¹ Perusasennuksen sisältö (kattaa noin 95% pientalokohteista):
Vikavirtasuoja tarvittaessa, latauspisteen pinta-asennus (asennus seinään), latauspisteelle tarvittava pinta-asennettava syöttökaapeli, max. 15 m (kaapeloitava suoraan sähkökeskukselta),
läpivienti puurakenteeseen (betoniseinien läpiviennit veloitetaan erikseen), tarvittavat pinta-asennustarvikkeet, edellä mainittujen tarvikkeiden sähköasennustyö,
latauslaitteen sähkönsyötön kytkeminen kiinteistön sähkökeskukseen, kytkeminen vapaaseen sulakkeeseen, käyttöönottotarkastus ja dokumentointi, käyttö- ja huoltokoulutus haltijalle.
Asennuskumppani Plugit Oy.
Perusasennukseen kuulumattomat lisätyöt hinnoitellaan erikseen ja Plugit Oy laskuttaa ne suoraan loppuasiakkaalta.

* Lopullinen autovero määräytyy Tullin tekemän autoveropäätöksen mukaan.
Arvioitu autoverollinen hinta laskettu käyttämällä (0 g/km) CO2 -arvoa.
WLTP testimenetelmä.
Oikeudet hinnanmuutoksiin pidätetään.
Myynti: Audi-jälleenmyyjät
Maahantuoja: K Auto Oy

