Aasta Auto AS

Mudel

Mootori töömaht

8UGB6X Q3 sport 1,4 TFSI 110kW 6-k. S-tronic

1,4 TFSI bensiin

Värv
Sisu

0D0D Cuvée hõbedane
FZ must

Kiirendusaeg, 0-100 km/h
Suurim kiirus
Sõiduki pikkus /laius / kõrgus
Täismass / tühimass
Max. kandevõime
CO2 emissioon

Kom. nr. A00368
Läbisõit 0 km

8,9 s
204 km/h
4388 / 1831 / 1608 mm
2005 / 1480 kg
135 g/km

Võimsus
kW/Hj
110/150

Käigukast
6k.S-tronic

Keretähis
Sõiduki kategooria

Kütusetarve linnas / maanteel / keskmine
Suurim pöördemoment, Nm,p/min puhul
Pakiruumi / kütusepaagi maht
Kaubaruumi pikkus / kõrgus / laius
Teljevahe / rööbe
Kliirens

Baasmudeli hind
34 700,00

WAUZZZ8UXHR065466

7,1 / 5,1 / 5,8 l/100 km
250/1500 - 3500
460 / ca 64 l
/ / mm
2603 / 1571 mm

Q3 sport varustus
AUDIO JA KOMMUNIKATSIOON
* Raadio - "Chorus", 3" monokroomse displeiga (CD-mängija) ja 8
passiivkõlarit, jaotatuna auto esi- ja tagaosas
GARANTII

* Garantii - 2 aastat, läbisõidupiiranguta
MUGAVUS JA FUNKTSIONAALSUS
* "Audi drive select®" - võimalik muuta sõidukarakteristikat
* Esilaternad "Xenon plus" koos LED päevasõidutuledega (sisaldab
esilaternate pesuseadet ja automaatset valgustuskõrguse reguleerimist)
* Istmed - eesmised istmed sportistmed, kaetud tekstiilpolstriga "Energy"
* Istmed - esiistmete kõrguse ja kauguse roolist, seljatoe kalde
reguleerimise võimalus (manuaalne)
* Istmed - ISOFIX kinnitused ja "Top Tether" tagaistmetel
* Istmed - peatoed kõigi istmekohtadel, manuaalselt regulaaritavad
* Istmed - esiistmete nimmetoe reguleerimise võimalus, elektriline
* Istmed - tagaistme seljatugi jaotatult allaklapitav (60:40 või täielikult)
* Jalamatid ees ja taga veluurist, vastavalt interjööri värvusele
* Juhi infosüsteem 3,5" monokroomse displeiga
* Klaasid - esiklaas, külgmised klaasid ja tagaaken soojusisolatsiooniga
(roheka tooniga)
* Kliimaseade, manuaalselt seadistatav
* Mittesuitsetaja pakett
* Pagasiruumi põhi (põhjamatt) kaetud veluuriga ja pagasiruumi kate ja
panipaik pagasiruumi põhjakatte all
* Paigalt liikumise (tõusul) assistent - "Hill-start assist"
* Peeglid - välispeeglid elektriliselt reguleeritavad ja soojendatavad,
välispeeglite korpus kerevärvi - integreeritud LED suunatuledega
* Rooliratas - nahkkattega sportrool, kolme kodaraga "Q" disain
* Roolivõimendi, elektromehaaniline
* Seisupidur, elektromehaaniline
* "Start/Stop" süsteem, vähendab kütusekulu ja CO2-heitmeid mootori
automaatse seiskamisega/käivitamisega
* Topsihoidjad keskkonsoolis ja pudelihoidjad ustes
* Varuratas (ruumisäästev), tungraud ja rattavõti

TURVALISUS
* "Airbag" - täismõõdus turvapadjad juhile ja kaassõitjale ja külgturvapadjad
esiistmetel koos turvakardinaga
* Alarmseade, mahu- ja äravedamisanduriga ning auto vooluringist
sõltumatu signalisatsioonisüsteem ja kesklukustus distantsjuhtimisega, sh
"Autolock"* ABS-pidurid elektroonilise pidurdusjõu jaotamisega
* ASR - veojõukontrolli seade, takistamaks vedavate rataste läbilibisemist
* EDL - elektrooniline diferentsiaalilukustus tagamaks maksimaalse
kiirenduse erinevate haarduvusega pindadel
* ESC - elektrooniline suunastabiilsust tagav süsteem tagab stabiilsema ja
ohutuma sõidu
* Rehvirõhu kontrollsüsteem - optilise ja akustilise hoiatusega ühe või
enama ratta rõhukao korral
VÄLIMUS
* Alumiiniumoptika salongis - täiendav alumiiniumdekoor tuulutusavadel;
peegli-, klaasitõstuki-, ja tulede nuppudel/lülititel
* Dekoorliistud salongis - hõbedane "Micrometallic"
* Iluvõre - halli värvi, 3D-optikaga
* Katusereelingud - hele alumiinium ja katusespoiler
* Liistud - alumiiniumliistud külgmiste akende ümber ("High-gloss
package")
* Liistud - lävekatete liistud ja liist pagasiruumi luugi alaservas plastikust
* Mudeli ja mootori tehnoloogia tähised tagaluugil
* Valgustus salongis, sh eesmised lugemistuled ja valgustus kindalaekas
ning pagasiruumis
* Värv - täisvärv sõiduki alaosas (auto alumine osa on sama värvi kerega)
* Kergmetallveljed - 7J x 17", 5-kodaraga "Y" disain, rehvidega 235/55 R17
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Tootjatehases paigaldatav lisavarustus:
Kood
*
1XW
3NU
4A3
4GH
4L6/PU8
6E3
7X1
8AL/9VD

Lisavarustus
Metallik värv
Rool - MF nahkkattega sportrool, kolme kodaraga "Q" disain (+ 9Q7/9Q8; mitte koos standardraadioga)
Istmed - läbilaadimisava tagaistme seljatoes, sh käetugi koos integreeritud topsihoidjatega
Istmed - elektrilise soojendusega esiistmed
Esiklaas - halli ülaservaga ja parendatud akustiliste omadustega (välismüra vähendamiseks auto salongis)
Peeglid - sisepeegel automaatselt tumenev, sh valgus- ja vihmasensor
Käetugi esiistmete vahel, reguleeritav
Parkimisabi, auto tagaosas (akustiline)
Raadio "Concert" koos kõlarisüsteemiga "Audi sound system" (6,5" värviekraaniga, SDHC kaardipesa, 10 kõlarit
auto esi- ja tagaosas)
Esilaternad - kaugtulede ümberlülitamise assistent (ainult koos juhi infosüsteemiga ja 4GH ning 4L6)
Püsikiirushoidja - "Cruise control"
Kliimaseade "Deluxe" - automaatne kliimaseade koos päikesesensoriga ja eraldi reguleerimisega juhile ja
kaassõitjale (sh valgus- ja vihmasensor; ainul
Juhi infosüsteem 3,5" värvidispleiga (mitte koos standardraadioga)
Telefon ja kommunikatsioon - mobiiltelefoni liides "Bluetooth Interface" (ainult koos juhi infosüsteemiga; mitte
koos standardraadioga)
Veljed 7J x 17", 10-kodaraga disain, rehvidega 235/55 R17
Pikendatud tehasegarantii - 5 aastat (2 aastat + 3 aastat lisagarantiid), läbisõiduni 100 000 km
Liistud - lävekatete liistud alumiiniumist ja alumiiniumliist pagasiruumi luugi alaservas
Pagasiruumipakett - võrgud pagasiruumis, 12V pistik ja täiendav valgustus

8N7
8T2
9AK/PU8
9Q8
9ZX
C2M
EA8
PGL
QE4

Tootjatehases paigaldatav lisavarustus kokku
Hind koos tootjatehases paigaldatava lisavarustusega
Hinnasoodustus autole

Hind EUR
795,00
190,00
175,00
380,00
120,00
315,00
175,00
520,00
755,00
150,00
335,00
655,00
130,00
335,00
0,00
685,00
105,00
90,00

5 910,00
40 610,00
10 152,50

Müüja poolt paigaldatav lisavarustus ja osutatavad teenused:
Kood
S TARVIK

Lisavarustus
ARK pakett sisaldab:
riigilõivu
ohutuspaketti
auto vahatamist-ettevalmistust
esimene hooaeg suve-või talverehvide (rataste) hoisutamine ilma

Hind EUR
545,00

Müüja poolt paigaldatav lisavarustus ja osutatavad teenused kokku
Hinnasoodustus lisavarustusele

545,00
2,50

Auto hind kokku

41 155,00

Hinnasoodustus

10 155,00

Auto hind Teile

31 000,00

Auto hind ilma käibemaksuta 20%

25 833,33

Garanti
i

Uutele Audi sõidukitele kehtib tootjatehase 2 aastane garantii läbisõidu piiranguta. Kehtivuspiirkond
Euroopa. Audi originaaltarvikutele kehtib 2 aastane garantii. Värvkattele kehtib 3 aastane
läbisõidupiiranguta garantii. Kehtiva garantii eelduseks on õigeaegselt läbitud hooldused.

Keregarantii

12 aastat läbiroostetamise vastu

Võta meiega ühendust!
Tel. : +372 730 8000
E-mail : info@aastaauto.ee
WWW: www.aastaauto.ee
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