e-tron GT

Cenik
e-tron GT
RS e-tron GT

Št.: ML2022/1, modelsko leto 2022, velja od 18.02.2021 do izdaje novega cenika

Model Audi e-tron GT
Moč
motorja

Vrsta
motorja

Vrsta
menjalnika

Platišča
v palcih

Emisija
CO2,* g/km

Koda za naročilo

kW/ KM

e-tron GT quattro

350/ 476

Maloprodajna
cena za e-tron GT

električni

samodejni

Serijska oprema modela e-tron GT
19" lita platišča, 5-kraki segmentni Aero design, platinasto siva
Kolesni vijaki z zaščito pred krajo in funkcijo zaznavanja odvitih vijakov
Sistem za nadzor tlaka v posamezni pnevmatiki
Notranje vzvratno ogledalo z avtomatskim zasenčenjem
Zunanji vzvratni ogledali električno nastavljivi in ogrevani
Ohišji zunanjih ogledal v barvi vozilu
Panoramska steklena streha (dvodelna)
Komfortni ključ s senzorskim krmiljenjem odklepa prtljažnika (brez varovala Safelock)
Prednja maska v Hekla sivi barvi
Oblazinjenje usnje/umetno usnje mono.pur 550
Sedeža spredaj, športna, električno nastavljiva, ogrevana
Dekorativni elementi, grafitno sivi
Večfunkcijski usnjeni volan, 3-kraki s prestavnima ročicama
Klimatska naprava, avtomatska, 3-conska
Klimatska naprava v mirovanju (dodatne nastavitve odvisne od izbrane dodatne opreme)
Vstopne letve z aluminijastimi vstavki spredaj in zadaj
Zvočni sistem Audi
MMI Navigacija plus z ekranom na dotik
Audi smartphone interface
Opozorilo za zapuščanje voznega pasu
Audi connect - klic v sili&servis
Audi pre sense basic in Audi pre sense front
Tempomat in omejevalnik hitrosti
Parkirni sistem plus
Akustični opozorilni sistem
Mode 3 polnilni kabel, 4,5 m
Dodatno AC polnilno mesto na sovoznikovi strani
Varnostne blazine, stranske spredaj in zadaj in sistem varnostnih blazin za glavo

19"
20"
21"

101.940 €
0
F83RJ7V5

Model Audi RS e-tron GT
Moč
motorja

Vrsta
motorja

Vrsta
menjalnika

Platišča
v palcih

Emisija
CO2,* g/km

kW/ KM

Maloprodajna
cena za
RS e-tron GT
Koda za naročilo

RS e-tron GT quattro

440/598

električni

samodejni

20"
21"

141.010 €
0
F83RH7V5

Serijska oprema modela RS e-tron GT
20" lita platišča, 5-kraki dvojni Offset design, platinasto siva
Kolesni vijaki z zaščito pred krajo in funkcijo zaznavanja odvitih vijakov
Sistem za nadzor tlaka v posamezni pnevmatiki
Paket notranje ambientne osvetlitve/ osvetlitve obrob (večbarvno uravnavanje)
LED žarometa, matrična z dinamičnimi smerniki
Notranje vzvratno ogledalo z avtomatskim zasenčenjem
Zunanji vzvratni ogledali električno nastavljivi, ogrevani, poklopni, avtomatsko zasenčeni s pomnilno funkcijo
Ohišji zunanjih ogledal v črni barvi
Panoramska steklena streha (dvodelna)
Komfortni ključ s senzorskim krmiljenjem odklepa prtljažnika (brez varovala Safelock)
Prednja maska v sijajno črni barvi
Paket črnih zunanjih elementov
Oblazinjenje mikrovlakna Dinamica/ umetno usnje mono. pur 550
Sedeža spredaj, športna Plus, električno nastavljiva, spomin za voznikov sedež, ogrevana
Dekorativni elementi, Paladij srebrni z učinkom svile
Stropna obloga, tkanina črne barve
Večfunkcijski usnjeni volan, 3-kraki s prestavnima ročicama, ogrevan
Električno nastavljiv volanski drog
Klimatska naprava, avtomatska, 3-conska
Klimatska naprava v mirovanju (dodatne nastavitve odvisne od izbrane dodatne opreme)
Vstopne letve z aluminijastimi vstavki spredaj in zadaj, osvetljene
Bang & Olufsen Premium Sound s 3D zvokom
MMI Navigacija plus z ekranom na dotik
Audi smartphone interface
Opozorilo za zapuščanje voznega pasu
Audi connect - klic v sili&servis
Audi pre sense basic in Audi pre sense front
Tempomat in omejevalnik hitrosti
Parkirni sistem plus
Podvozje, zračno uravnavano (adaptive air suspension)
Akustični opozorilni sistem, e-tron športni zvok
Mode 3 polnilni kabel, 4,5 m
Dodatno AC polnilno mesto na sovoznikovi strani
Varnostne blazine, stranske spredaj in zadaj in sistem varnostnih blazin za glavo

Notranjosti Audi e-tron GT
AR

FI

FO

FQ

JN

KH

QM

Sedežne prevleke

črna

Santos rjava

Arras rdeča

Monaco siva

črna

črna

črna

Stranice sedežev

črna

Santos rjava

Arras rdeča

Monaco siva

črna

črna

črna

Express rdeča

/

Crescendo rdeča

jekleno siva

črna

jekleno siva

črna

Armatura zgoraj

črna

črna

črna

črna

črna

črna

črna

Armatura spodaj

črna

Santos rjava

črna

črna

črna

črna

črna

Predpražniki

črna

črna

črna

črna

črna

črna

črna

Stropna obloga

črna

črna

črna

črna

črna

črna

črna

-

-

-

-

+

-

-

N7U (serijska oprema za e-tron GT RS)
Mikrovlakna Dinamica/ umetno usnje mono.
pur 550

-

-

-

-

+

-

-

N2Y
Tkanina Kaskade/ umetno usnje mono.pur 550

-

-

-

-

+

-

-

+

+

+

+

+

+

+

Opis notranjosti

Šivi sedežev

Športna sedeža (Q1G)

N4M (serijska oprema za e-tron GT)
usnje/umetno usnje mono.pur550
Športna sedeža Plus (Q2J)

Športna sedeža Pro (Q1J)

N0Q
Perforirano usnje/ fino Nappa usnje,
prešito z vzorcem satja

Dodatna oprema e-tron GT/ RS e-tron GT
Maloprodajna
cena

Paketi
WCA

Paket Komfort (prihranek 15%)
Vključuje:
QL5 - zasteklitev Privacy (zatemnjena stekla)
QQ2 - paket notranje ambientne osvetlitve/ osvetlitve obrob (večbarvno uravnavanje)
Potrebno je izbrati še:
PXC - LED žarometa, matrična z Audi laserskimi lučmi
47K - 20" lita platišča, 5-kraki dvojni Offset design, platinasto siva
Q2J - sedeža spredaj, športna Plus
N7U - mikrovlakna Dinamica/ umetno usnje mono. pur 550
7HD - zgornja stran armaturne plošče in notranji elementi spodaj v finem Nappa usnju in mikrovlaknih Dinamica
7M9 - vstopne letve z aluminijastimi vstavki spredaj in zadaj, osvetljene
PCV - paket asistenc za parkiranje Plus
6XK - zunanji vzvratni ogledali električno nastavljivi, ogrevani, poklopni, avtomatsko zasenčeni
Potrebno je izbrati:
N0Q/ N2Y/ N7U
47K/ 44I/ 47H/ 47I/ 47J/ 47L/ 54C
6XK/ 6XL
7HD/ PEF/ PEG
Q1J/ Q2J
PCV
PXC
Cena paketa za e-tron GT brez popusta

12.759 €

Opcija za e-tron GT s prednostjo za kupca

10.845 €

Cena paketa za RS e-tron GT brez popusta

6.549 €

Opcija za RS e-tron GT s prednostjo za kupca

5.566 €

(Cena paketa je ob naročilu znižana za ceno opcij, ki jih je možno nadgraditi, le-te pa so zaračunane po polni ceni.)

PA3

Dinamični paket Plus
GH3 - quattro z nadzorovano zaporo diferenciala
GM3 - akustična vozila - opozorilni sistem, e-tron športni zvok
0N5 - štirikolesno krmiljenje
1BK - podvozje, zračno uravnavano (adaptive air suspension)
1N8 - progresivno krmiljenje
Potrebno je izbrati: PC1/ PC2/ PC3/
Opcija za e-tron GT

5.623 €

Barve
Zunanje barve (običajne)
Ibisovo bela (T9)
Serijska oprema za vse modele

serijska oprema

Zunanje barve (kovinske)
floretsko srebrna (L5), mitično črna (0E), Kemora siva (8R)

tango rdeča (Y1), Ascari modra (9W), Suzuka siva (M1), taktično zelena (V0),

Opcija za vse modele

1.208 €

Zunanje barve (biserne)
Daytona siva (6Y)
Opcija za vse modele

Q0Q0

1.208 €

Zunanje barve Audi exclusive
Opcija za vse modele

4.944 €

Dodatna oprema e-tron GT/ RS e-tron GT
Maloprodajna
cena

Kolesa
47G

19" lita platišča, 5-kraki segmentni Aero design, platinasto siva
Velikost spredaj: 8.0Jx19, pnevmatike 225/55 R19
Velikost zadaj: 10.0Jx19, pnevmatike 255/45 R19
Serijska oprema za e-tron GT

F75

serijska oprema

19" lita platišča, 5-kraki segmentni Aero design, črna, visok sijaj
Velikost spredaj: 8.0Jx19, pnevmatike 225/55 R19
Velikost zadaj: 10.0Jx19, pnevmatike 255/45 R19
Opcija za e-tron GT

47K

345 €

20" lita platišča, 5-kraki dvojni Offset design, platinasto siva
Velikost spredaj: 9.0Jx20, pnevmatike 245/55 R20
Velikost zadaj: 11.0Jx20, pnevmatike 285/40 R20
Opcija za e-tron GT
Serijska oprema za RS e-tron GT

47H

1.150 €
serijska oprema

20" lita platišča, 5-kraki dvojni Offset design, črna, visok sijaj
Velikost spredaj: 9.0Jx20, pnevmatike 245/55 R20
Velikost zadaj: 11.0Jx20, pnevmatike 285/40 R20
Opcija za e-tron GT
Opcija za RS e-tron GT

47I

1.495 €
345 €

20" lita platišča, 5-kraki Aeromodul design, črna, visok sijaj
Velikost spredaj: 9.0Jx20, pnevmatike 245/45 R20
Velikost zadaj: 11.0Jx20, pnevmatike 285/40 R20
Opcija za e-tron GT
Opcija za RS e-tron GT

47J

2.013 €
863 €

21" lita platišča, 10-kraki trapezoidni modul design, črna, visok sijaj
Velikost spredaj: 9.5Jx21, pnevmatike 265/35 R21
Velikost zadaj: 11.5Jx21, pnevmatike 305/30 R21

47L

Opcija za e-tron GT

3.163 €

Opcija za RS e-tron GT

2.013 €

21" lita platišča, 10-kraki trapezoidni modul design, platinasto siva, visok sijaj
Velikost spredaj: 9.5Jx21, pnevmatike 265/35 R21
Velikost zadaj: 11.5Jx21, pnevmatike 305/30 R21

54C

Opcija za e-tron GT

3.163 €

Opcija za RS e-tron GT

2.013 €

21" lita platišča, 10-kraki trapezoidni modul design, titanovo siva matirana, visoko sijoči zaključki
Velikost spredaj: 9.5Jx21, pnevmatike 265/35 R21
Velikost zadaj: 11.5Jx21, pnevmatike 305/30 R21

44I

Opcija za e-tron GT

3.163 €

Opcija za RS e-tron GT

2.013 €

21" lita platišča, 5-kraki dvojni konkavni modul design, z grafiko, črna
Velikost spredaj: 9.5Jx21, pnevmatike 265/35 R21
Velikost zadaj: 11.5Jx21, pnevmatike 305/30 R21
Opcija za e-tron GT

4.024 €

Opcija za RS e-tron GT

2.874 €

Dodatna oprema e-tron GT/ RS e-tron GT
Maloprodajna
cena

Kolesa
PC1

Zavore s prevleko iz volframovega karbida, čeljusti črne barve
Opcija za e-tron GT
Serijska oprema za RS e-tron GT

PC2

Zavore s prevleko iz volframovega karbida, čeljusti oranžne barve
Opcija za e-tron GT
Opcija za RS e-tron GT

PC3

Opcija za RS e-tron GT

PC6

PC7

3.909 €
577 €

Opcija za e-tron GT

9.775 €

Opcija za RS e-tron GT

6.439 €

Keramične zavore, čeljusti rdeče barve
Opcija za e-tron GT

10.348 €

Opcija za RS e-tron GT

7.015 €

Keramične zavore, čeljusti modre barve
7.015 €

Kolesni vijaki z zaščito pred krajo in funkcijo zaznavanja odvitih vijakov
Serijska oprema za vse modele

7K3

577 €

Keramične zavore, čeljusti antracitno sive barve

Opcija za RS e-tron GT

1PC

3.909 €

Zavore s prevleko iz volframovega karbida, čeljusti rdeče barve
Opcija za e-tron GT

PC5

3.336 €
serijska oprema

serijska oprema

Sistem za nadzor tlaka v posamezni pnevmatiki
Serijska oprema za vse modele

serijska oprema

Luči
8IY

LED žarometa
Serijska oprema za vse modele

8G1

Opcija za e-tron GT

8G4

QQ2

173 €

LED žarometa, matrična z dinamičnimi smerniki
Opcija za e-tron GT

PXC

serijska oprema

Asistenca za dolga žarometa

Serijska oprema za RS e-tron GT
LED žarometa, matrična z Audi laserskimi lučmi

1.770 €
serijska oprema

Opcija za e-tron GT

3.323 €

Opcija za RS e-tron GT

2.185 €

Paket notranje ambientne osvetlitve/ osvetlitve obrob (večbarvno uravnavanje)
Opcija za e-tron GT
Serijska oprema za RS e-tron GT

656 €
serijska oprema

Ogledala in streha
4L6

Notranje vzvratno ogledalo z avtomatskim zasenčenjem
Serijska oprema za vse modele

6XD

Serijska oprema za e-tron GT

6XK

serijska oprema

Zunanji vzvratni ogledali električno nastavljivi, ogrevani, poklopni, avtomatsko zasenčeni
Opcija za e-tron GT

6XL

serijska oprema

Zunanji vzvratni ogledali električno nastavljivi in ogrevani

403 €

Zunanji vzvratni ogledali električno nastavljivi, ogrevani, poklopni, avtomatsko zasenčeni s pomnilno funkcijo
Opcija za e-tron GT (samo kot paket PV3)
Serijska oprema za RS e-tron GT

6FA

Opcija za RS e-tron GT
Serijska oprema za e-tron GT

6FJ

serijska oprema

Ohišji zunanjih ogledal v barvi vozilu
brez doplačila
serijska oprema

Ohišji zunanjih ogledal v črni barvi
Potrebno je izbrati: 4ZD/ 4ZP
Opcija za e-tron GT
Serijska oprema za RS e-tron GT

6FQ

Ohišji zunanjih ogledal v karbonu
Opcija za e-tron GT

3FG

908 €

Panoramska steklena streha (dvodelna)
Serijska oprema za vse modele

3FI

121 €
serijska oprema

serijska oprema

Streha iz karabona
Opcija za vse modele

4.312 €

Dodatna oprema e-tron GT/ RS e-tron GT
Maloprodajna
cena

Odpiranje in zapiranje
VC2

Sistem za odpiranje garažnih vrat
Opcija za vse modele

4I3

Serijska oprema za vse modele

7AL

serijska oprema

Alarmna naprava
Opcija za vse modele

PGB

288 €

Komfortni ključ s senzorskim krmiljenjem odklepa prtljažnika (brez varovala Safelock)

575 €

Komfortni ključ s senzorskim krmiljenjem odklepa prtljažnika in alarmna naprava
Opcija za vse modele

575 €

Zasteklitev
4GF

Akustično vetrobransko steklo
Serijska oprema za vse modele

4KC

Serijska oprema za vse modele

4GK

518 €

Zasteklitev stranskih stekel, akustična
Opcija za vse modele

QL5

115 €

Akustično, termoizolacijsko vetrobransko steklo z dodatno odsevno prevleko
Opcija za vse modele

VW0

serijska oprema

Akustično, termoizolacijsko vetrobransko steklo, siv barvni pas na zgornjem robu
Opcija za vse modele

4GY

serijska oprema

Zasteklitev, termoizolacijska

794 €

Zasteklitev Privacy (zatemnjena stekla)
Opcija za vse modele

518 €

Zunanja oprema
6H0

Prednja maska v Hekla sivi barvi
Serijska oprema za e-tron GT

6H2

serijska oprema

Prednja maska v sijajno črni barvi
Potrebno je izbrati: 4ZD/ 4ZP

Opcija za e-tron GT
Serijska oprema za RS e-tron GT

6H1

Prednja maska v barvi vozila
Opcija za vse modele

4ZC

serijska oprema

Paket črnih zunanjih elementov
Opcija za e-tron GT
Serijska oprema za RS e-tron GT

4ZP

403 €

Okrasne letve črne barve
Serijska oprema za e-tron GT

4ZD

brez doplačila
serijska oprema

1.495 €
serijska oprema

Paket črnih zunanjih elementov Plus
Dodatno k paketu 4ZD - Audi krogi in napisi v črni barvi
Opcija za e-tron GT
Opcija za RS e-tron GT

5L1

345 €

Vstavki na vratih v sijočem karbonu
Opcija za e-tron GT

5L3

1.783 €

2.070 €

Paket zunanjih elemntov v sijočem karbonu
Potrebno je izbrati še: 4ZD/ 4ZP
Opcija za e-tron GT

4.944 €

Dodatna oprema e-tron GT/ RS e-tron GT
Maloprodajna
cena

Sedežne prevleke in usnjeni paketi
N4M

Usnje/umetno usnje mono.pur 550
Serijska oprema za e-tron GT

N7U

serijska oprema

Mikrovlakna Dinamica/ umetno usnje mono. pur 550
Potrebno je izbrati še: Q2J
Opcija za e-tron GT
Serijska oprema za RS e-tron GT

N2Y

brez doplačila
serijska oprema

Tkanina Kaskade/ umetno usnje mono.pur 550
Potrebno je izbrati še: Q2J
Opcija za vse modele

N0Q

brez doplačila

Perforirano usnje/ fino Nappa usnje, prešito z vzorcem satja
Potrebno je izbrati še: Q1J
Opcija za vse modele

7HA

brez doplačila

Zgornja stran armaturne plošče in notranji elementi spodaj z oblazinjenjem iz umetnega usnja
Serijska oprema za vse modele

7HD

Zgornja stran armaturne plošče in notranji elementi spodaj v finem Nappa usnju in mikrovlaknih Dinamica

PEH

Opcija za vse modele
Styling paket, črne barve

serijska oprema

1.925 €

Zgornja stran armaturne plošče in notranji elementi spodaj v umetnem usnju in mikrovlaknih Dinamica
Potrebno je izbrati še: 2PF, Q2J, N7U/ N2Y

PEF

Opcija za vse modele
RS Styling paket, šivi rdeče barve

690 €

Zgornja stran armaturne plošče in notranji elementi spodaj v finem Nappa usnju in mikrovlaknih Dinamica
Samo z barvo notranjosti AR

PEG

Opcija za e-tron GT
RS Styling paket, šivi sive barve

2.185 €

Zgornja stran armaturne plošče in notranji elementi spodaj v finem Nappa usnju in mikrovlaknih Dinamica

YVA
YTQ

Opcija za e-tron GT
Design paket Audi exclusive konjak rjave / jet sive barve

2.185 €

Opcija za vse modele

7.854 €

Audi exclusive črni varnostni pasovi z robom v barvi Audi exclusive
Opcija za vse modele

Q1G

Serijska oprema za e-tron GT

Q2J

serijska oprema

Sedeža spredaj, športna Plus
Opcija za e-tron GT
Serijska oprema za RS e-tron GT

Q1J

1.725 €

Sedeža spredaj, športna

2.288 €
serijska oprema

Sedeža spredaj, športna Pro
Potrebno je izbrati: 4D3/4D5, N0Q/N2Y

4A3

Opcija za e-tron GT

4.473 €

Opcija za RS e-tron GT

2.300 €

Sedeža spredaj, ogrevana
Serijska oprema za vse modele

4A4

Opcija za vse modele

4D3

serijska oprema

Ogrevanje sedežev spredaj in zadaj
460 €

Sedeža spredaj, prezračevanje
Potrebno je izbrati: N0Q, Q1J
Opcija za vse modele

brez doplačila

Dodatna oprema e-tron GT/ RS e-tron GT
Maloprodajna
cena

Sedežne prevleke in usnjeni paketi
4D5

Sedeža spredaj, prezračevanje in masažna funkcija spredaj
Potrebno je izbrati: N0Q, Q1J
Opcija za vse modele

3L5

Serijska oprema za e-tron GT

PV3

863 €

Sedeža spredaj, električno nastavljiva
serijska oprema

Sedeža spredaj, električno nastavljiva, spomin za voznikov sedež
- električno nastavljiv volanski drog
- zunanji ogledali električno nastavljivi, poklopni, ogrevani, z avtomatskim zasenčenjem in pomnilno funkcijo

Opcija za e-tron GT
Serijska oprema za RS e-tron GT

1.035 €
serijska oprema

Dekorativni elementi
5MT

Dekorativni elementi, grafitno sivi
Serijska oprema za e-tron GT

5MY

Opcija za e-tron GT
Serijska oprema za RS e-tron GT

7TN

505 €
serijska oprema

Dekorativni elementi, orehov les, sivo-rjave barve
Opcija za vse modele

5MH

serijska oprema

Dekorativni elementi, Paladij srebrni z učinkom svile

930 €

Dekorativni elementi, karbon Atlas
Opcija za vse modele

1.380 €

Stropne obloge
6NJ

Stropna obloga, tkanina črne barve
Serijska oprema za vse modele

6NC

serijska oprema

Stropna obloka iz mikrovlaken Dinamica, črne barve
Opcija za vse modele

2.358 €

Volani in prestavne ročice
1XW

Večfunkcijski usnjeni volan, 3-kraki s prestavnima ročicama
Serijska oprema za e-tron GT

1XP

Opcija za e-tron GT
Serijska oprema za RS e-tron GT

2PF

serijska oprema

Večfunkcijski usnjeni volan, 3-kraki s prestavnima ročicama, ogrevan
219 €
serijska oprema

Večfunkcijski usnjeni volan, 3-kraki s prestavnima ročicama, raven spodnji del
Potrebno je izbrati: PEH
Opcija za vse modele

2C7

brez doplačila

Električno nastavljiv volanski drog
Serijska oprema za RS e-tron GT

serijska oprema

Dodatna oprema e-tron GT/ RS e-tron GT
Maloprodajna
cena

Klima
KH5

Klimatska naprava, avtomatska, 3-conska
Serijska oprema za vse modele

GA2

Serijska oprema za vse modele

2V4

serijska oprema

Klimatska naprava v mirovanju (dodatne nastavitve odvisne od izbrane dodatne opreme)
serijska oprema

Paket Air Quality
Opcija za vse modele

275 €

Ostala notranja oprema
7M0

Vstopne letve z aluminijastimi vstavki spredaj in zadaj
Serijska oprema za e-tron GT

7M9

Opcija za e-tron GT
Serijska oprema za RS e-tron GT

VT3

serijska oprema

Paket za nekadilce
Serijska oprema za vse modele

9JD

1.150 €

Predpražniki spredaj in zadaj
Serijska oprema za vse modele

9JA

575 €
serijska oprema

Vstopne letve z spredaj in zadaj, v sijočem karbonu, osvetljene z napisom GT spredaj
Opcija za e-tron GT

0TD

serijska oprema

Vstopne letve z aluminijastimi vstavki spredaj in zadaj, osvetljene

serijska oprema

Paket za kadilce
Opcija za vse modele

70 €

Prikaz in upravljanje
KS1

Projicirni sistem zaslona (Head-up display)
Opcija za vse modele

1.610 €

Navigacija, mediji in zvočni sistemi
9VD

Zvočni sistem Audi
Serijska oprema za e-tron GT

9VS

Opcija za e-tron GT
Serijska oprema za RS e-tron GT

7UG

1.380 €
serijska oprema

MMI Navigacija plus z ekranom na dotik
Serijska oprema za vse modele

QV3

serijska oprema

Bang & Olufsen Premium Sound s 3D zvokom

serijska oprema

Digitalni radijski sprejemnik
Serijska oprema za vse modele

serijska oprema

Dodatna oprema e-tron GT/ RS e-tron GT
Maloprodajna
cena

Telefon in komunikacija
IT3

Audi Connect Navigacija & Infotainment
Serijska oprema za vse modele

9ZX

Serijska oprema za vse modele

9ZV

345 €

Predal za telefon Audi (Audi phone box)
Opcija za vse modele

IU1

serijska oprema

Predal za telefon Audi (Audi phone box light)
Opcija za vse modele

9ZEGB1

serijska oprema

Bluetooth vmesnik

575 €

Audi smartphone interface
Serijska oprema za vse modele

serijska oprema

Asistenčni sistemi - delovanje odvisno od posamezne države
PCJ

Paket asistenc Plus
FT3 - parkirna asistenca plus
JX1 - sistem za nadzor prečkanja pred vozilom
KA6 - kamera za nadzor okolice (360 stopinj)
QR9 - prepoznavanje prometnih znakov s pomočjo kamere (serijska oprema)
7X5 - parkitna asistenca s sistemom za samodejno parkiranje
7Y1 - Opozorilo za menjavo voznega pasu, vklj. s sistemom Audi pre sense rear, opozorilom ob izstopu in asistenco za stranski promet zadaj
8T5 - Adaptive cruise control z omejevalnikom hitrosti in asistenca za obvoz ovire
Potrebno je izbrati še: 6I2/6I6
Opcija za vse modele

PCY

4.970 €

Paket asistenc Plus z daljinskim parkiranjem
FT1 - daljinska parkirna asistenca plus
JX1 - sistem za nadzor prečkanja pred vozilom
KA6 - kamera za nadzor okolice (360 stopinj)
QR9 - prepoznavanje prometnih znakov s pomočjo kamere (serijska oprema)
7X5 - parkitna asistenca s sistemom za samodejno parkiranje
7Y1 - Opozorilo za menjavo voznega pasu, vklj. s sistemom Audi pre sense rear, opozorilom ob izstopu in asistenco za stranski promet zadaj
8T5 - Adaptive cruise control z omejevalnikom hitrosti in asistenca za obvoz ovire
Potrebno je izbrati še: 6I2/6I6
Opcija za vse modele

PCV

5.129 €

Paket asistenc za parkiranje Plus
FT3 - parkirna asistenca plus
KA6 - kamera za nadzor okolice (360 stopinj)
7X5 - parkirna asistenca s sistemom za samodejno parkiranje
Opcija za vse modele

PCC

1.921 €

Paket asistenc Tour
QR9 - prepoznavanje prometnih znakov s pomočjo kamere (serijska oprema)
8T5 - Adaptive cruise control z omejevalnikom hitrosti
Potrebno je izbrati še: 6I2/6I6
Opcija za vse modele

PCM

1.310 €

Paket asistenc City
JX1 - sistem za nadzor prečkanja pred vozilom
7Y1 - Opozorilo za menjavo voznega pasu, vklj. s sistemom Audi pre sense rear, opozorilom ob izstopu in asistenco za stranski promet zadaj
Opcija za vse modele

PCZ

1.553 €

Kamera 360 stopinj
9X0 - parkirni pomočnik Plus s kamero 360 stopinj
Opcija za vse modele

6I3

Serijska oprema za vse modele

6I2

230 €

Audi pre sense basic in Audi pre sense front
Serijska oprema za vse modele

8T6

serijska oprema

Kamera za prepoznavanje prometnih znakov
Opcija za vse modele

6K8

633 €

Audi connect - klic v sili&servis
Serijska oprema za vse modele

QR9

230 €

Prilagodljiva asistenca za vožnjo in asistenca za zaustavitev v sili
Opcija za vse modele

IW3

575 €

Opozorilo za zapuščanje voznega pasu in asistenca za zaustavitev v sili
Opcija za vse modele

6I6

serijska oprema

Prilagodljiva asistenca za vožnjo
Opcija za vse modele

6I5

1.323 €

Opozorilo za zapuščanje voznega pasu

serijska oprema

Tempomat in omejevalnik hitrosti
Serijska oprema za vse modele

serijska oprema

Dodatna oprema e-tron GT/ RS e-tron GT
Maloprodajna
cena

Asistenčni sistemi - delovanje odvisno od posamezne države
9R1

Asistenca za nočno vidljivost
Opcija za vse modele

7X2

Serijska oprema za vse modele

KA2

2.473 €

Parkirni sistem plus
serijska oprema

Kamera za vzvratno vožnjo
Opcija za vse modele

541 €

Tehnika/ varnost
1BH

Podvozje komfortno, uravnavanje trdote blaženja
Serijska oprema za e-tron GT

1BK

Opcija za e-tron GT
Serijska oprema za e-tron GT RS

GH3

1.725 €

Progresivno krmiljenje
Opcija za vse modele

PHZ

1.725 €
serijska oprema

Quattro z nadzorovano zaporo difernciala
Opcija za e-tron GT

1N8

serijska oprema

Podvozje, zračno uravnavano (adaptive air suspension)

275 €

Štirikolesno krmiljenje
0N5 - štirikolesno krmiljenje
1N8 - elektromehansko servokrmiljenje Plus
Opcija za vse modele

GM4

Serijska oprema za e-tron GT

GM3

Serijska oprema za RS e-tron GT

138 €

Priprava za namestitev gasilnega aparata
Opcija za vse modele

4X4

serijska oprema

Stenski nosilec za polnilni sistem Kompakt
Opcija za vse modele

6A2

brez doplačila

Brez oznake zmogljivosti/tehnologije
Serijska oprema za vse modele

NJ2

serijska oprema

Brez oznake modela in moči motorja
Opcija za vse modele

2Z8

serijska oprema

Dodatno AC polnilno mesto na sovoznikovi strani
Serijska oprema za vse modele

2Z0

1.461 €

Prva pomoč in varnostni trikotnik
Serijska oprema za vse modele

JS1

serijska oprema

Kompaktni polnilni sistem e-tron connect, napredni
Opcijska oprema za vse modele

1T3

92 €

Kompaktni polnilni sistem e-tron connect, osnovni
Serijska oprema za vse modele

NW2

serijska oprema

Polnilni kabel 7,5 m
Opcija za vse modele

NW1

serijska oprema

Polnilni kabel 4,5 m
Serijska oprema za vse modele

EH2

942 €

Mode 3 polnilni kabel
Serijska oprema za vse modele

EH1

575 €
serijska oprema

Audi connect - sledilna naprava
Opcija za vse modele

76H

serijska oprema

Akustični opozorilni sistem, e-tron športni zvok
Opcija za e-tron GT

7I2

1.598 €

Akustični opozorilni sistem

29 €

Varnostne blazine, stranske spredaj in zadaj in sistem varnostnih blazin za glavo
Serijska oprema za vse modele

serijska oprema

Dodatne informacije e-tron GT/ e-tron GT RS
Vse navedene maloprodajne cene so neobvezujoče priporočene cene, ki vključujejo DDV in davek na motorna vozila (DMV). Ker je znesek davka na motorna
vozila odvisen od emisij ogljikovega dioksida, merjenih po postopku WLTP, lahko izbira različne dodatne opreme vpliva na končno vrednost emisij CO2, s tem
pa tudi na znesek davka na motorna vozila, kar ima lahko za posledico tudi manjše razlike v ceni vozila. Predlagamo vam, da se za preveritev cene vozila z
izbrano dodatno opremo poslužite konfiguratorja na spletnem naslovu www.audi.si oziroma za ceno povprašate vašega prodajnega svetovalca.

Pridržujemo si pravico do sprememb v izvedbah modelov, zgradbi, opremi, tehničnih podatkih in cenah.

Podaljšano Jamstvo Porsche Slovenija - Audi
Audi veliko pozornost posveča ugodju in dobremu počutju svojih kupcev. K temu pa ne prispevata le varnost in izjemen občutek med vožnjo z vozili
Audi. Za popolno zadovoljstvo je potrebna celovita skrb za potrebe zvestih strank. Porsche Slovenija je tako za vas pripravil program, s katerim
obljubljamo, da bomo z vami ob vsaki morebitni nevšečnosti, ki bi jo lahko imeli z vozilom. Poleg osnovne dvoletne garancije, "Podaljšano Jamstvo
Porsche Slovenija" predstavlja inovativen program jamstev in storitev, s pomočjo katerih boste v brezskrbni vožnji uživali tudi v tretjem in četrtem letu
starosti vašega vozila.

Financiranje, zavarovanje in vzdrževanje
V sodelovanju s Porsche Finance Group Slovenia vam pri pooblaščenih Audi trgovcih v Sloveniji uredimo kredit, finančni ali operativni leasing z
ugodnimi pogoji, poskrbimo za ustrezno zavarovanje in vzdrževanje vašega novega vozila. Naše storitve prilagodimo vašim željam, potrebam in
finančnim možnostim. Izbirate lahko med različnimi oblikami financiranja in vzdrževanja.
Več informacij prejmete na www.audi.si in www.porscheleasing.si oziroma pri pooblaščenem Audi trgovcu.

Asistenca Porsche Slovenija - Audi
Ko potrebujete pomoč, nas pokličite. Dan in noč, doma in v tujini, skrbimo, da ste brezskrbno mobilni:
Asistenca Porsche Slovenija - Audi: 080 19 15
Klic iz tujine: +386 1 58 25 102

Varovanje okolja
Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. CO2 kot toplogredni plin ter emisije iz prometa
poslabšujejo kakovost zraka. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti
k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

Pojasnjevalni videi Audi
Vaš Audi ponuja številne možnosti upravljanja digitalnih in analognih sistemov, za več udobja na daljših
vožnjah in višjo stopnjo varnosti pa vam na poti pomagajo najrazličnejši Audi asistenčni sistemi.
V teh video posnetkih si lahko ogledate, kateri vse so ti sistemi, kako delujejo in kako upravljamo z njimi.
Opomba: Prikazane funkcije in elementi opreme lahko odvisno od modela predstavljajo dodatno opremo,
ki je na voljo za doplačilo. Prikaz je namenjen izključno opisu funkcije in se lahko glede na model oz.
linijo opreme razlikuje od tukaj prikazanega vozila in programske opreme.
Delovanje in obseg posameznih funkcij se lahko razlikuje od države do države.

