Цена без начислен 20% ДДС!
Пълна сервизна история!
Възможен лизинг!
ВЪзможен бартер!
N7N – Черен интериорен салон в комбинация между кожа и Алкантара
0TD – Подови стелки
1D8 – Подготовка за теглич
1N8 – Динамично завиване на предните колела
1Х1 – Перманентно задвижване на четирите колела
1ХТ – Мултифункционален кожен волан с подгрев
2MB – Адаптивно въздушно окачване
3FU – Панорамен стъклен покрив
3G2 – Система за бързо закрепване на детски стол ISOFIX
3L4 – Ел. настройки на предните седалки, шофьорската с памет
3S2 – Черни рейки на покрива
3Y3 – Щори за задните стъкла
4А4 – Ел. отопление на предните и задни седалки
4Е7 – Автоматичен заден капак
4F2 – Keyless Entry
4GL – Ламинирано челно стъкло
4L6 – Вътрешно огледало с автоматична бленда
4Х4 – Задни въздушни възглавници
5TG – Алуминиеви интериорни декорации
6XL – Ел. странични огледала с функции памет, авт. затъмняване, ел. прибиране и
подгрев
7AL – Алармена система
7HE – Интериорен кожен пакет 4
7К1 – Система за следене на налягането в гумите
7L8 – Start/Stop система с регенеративно спиране
7P1 – Ел. лумбални настройки на предните седалки
7UG – MMI навигационна система
8IT – LED Matrix Beam фарове
8N0 – Сензори за дъжд и светлина
8RY – Озвучителна система BOSE Surround Sound
8T4 – Адаптивен темпомат
8Х1 – Система за почистване на фаровете
9AQ – Четиризонов климатроник
9JC – Пакет пушачи
9M9 – Стационарно отопление с дистанционно управление
9WQ – Подготовка за мултимедийна система за задните места
9ZC – Комфортна телефония
G1D – Автоматична скоростна кутия
КА2 – Камера при движение на заден ход
КS1 – Head-Up дисплей
PCE – Пакет асистиращи системи вкл. Audi Pre Sense Plus
PDJ – Акустични и термоизолиращи стъкла, задните затъмнени
PGB – Комфортен безключов достъп и запалване на двигателя

PNP – MMI Navigation Plus вкл. MMI Touch
PQJ – Алуминиеви джанти 20″ Audi Sport
Q1D – Предни спортни седалки
QQ2 – Амбиентно интериорно осветление
QV3 – Дигитален радиоприемник

