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Prisliste Audi e-tron 55 2019-modell

Veiledende kundepriser per 10.12.2018

Priser er veiledende kundepriser levert Oslo
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kode Audi e-tron 55 WLTP WLTP WLTP

GENAAE Audi e-tron 55 265 561 300 664 466 415 22,7 2 572 1 800 95 A 651 900

GENBAE Audi e-tron 55 Advanced Plus 265 561 300 664 427 383 24,5 2 618 1 800 95 A 749 700

GENBAE Audi e-tron 55 Exclusive 265 561 300 664 417 377 24,8 2 654 1 800 95 A 827 900

Miljømerking gjeldene fra 01.06.17

Harald A. Møller AS

 Oslo

*Registreringsavgiften er eksklusiv vrakpant på kr 2400,-. Tlf. 24 03 33 00

Denne prislisten erstatter alle tidligere prislister. Rett til endringer uten forvarsel forbeholdes. Med forbehold om trykkfeil. www.audi.no
Tekniske data er basert på WLTP kjøresyklus. Dette er foreløpige tall. Endelige typegodkjening vil foreligge før ordinær salgsstart. 

Audi e-tron 55 Advanced Plus og Exclusive:   20" aluminiumsfelger og kontrastlakkering hjulbuer og nedre del av karosseri

Audi e-tron 55:                                                       19" aluminiumsfelger og hjulbuer i plast



Standardutstyr Audi e-tron 55 2019-modell

Veiledende kundepriser per 10.12.2018

Priser er veiledende kundepriser levert Oslo
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Vinter-pakke; setevarme foran, avtagbart tilhengerfeste, sidekollisjonsputer bak, elektrisk justerbar korsryggstøtte foran, blank takreling, assistentpakke tur og komfort førklimatisering WNB O S Y

Hightech-pakke; head up display, virtual cockpit plus, servolukking av dører, flerfarget ambientebelysning, 4-soners klimaanlegg, Audi phone box, Audi smart phone interface, Matrix LED hovedlys, adaptive 

vindusviskere med integrerte spylerdyser i viskerarmen, Home Link garasjeportåpner WNE O S Y

All inclusive-pakke; setevarme foran og bak, nattsynsassistent, virtual cockpit plus, head up display, Bang & Olufsen premium sound system, Audi phone box, Audi smart phone interface, Audi music interface 

med USB-uttak foran og bak, Matrix LED hovedlys, flerfarget ambientebelysning, adaptive vindusviskere med integrerte spylerdyser i viskerarmen, avtagbart tilhengerfeste, 4-soners klimaanlegg, 

assistentpakke tur, komfort førklimatisering, sidekollisjonsputer bak, elektrisk justerbare forseter med elektrisk justerbar korsryggstøtte og minnefunksjon på førersetet, automatisk 

avblendbare/oppvarmede/innklappbare utvendige speil med minnefunksjon, servolukking av dørene, blank takreling, komfortnøkkel, Audi connect-nøkkel, tyverialarm, oppbevaringspakke, 

komfortmidtarmlene, Home Link garasjeportåpner. S line interiørpakke med sportsseter i skinn/alcantara, sort taktrekk, aluminiumsdekor, belyste innstegslister med aluminiumsinnlegg foran og bak, S-skrift 

på fremre innstegslist WND X X S

12V-uttak foran S S S

Adaptiv luftfjæring; Kan justeres i 7 forskjellige modi ( i drive select ) med en høydejustering på 76 mm 1BK S S S

Audi drive select, forskjellige kjøreegenskaper med tilpasning av servostyring og gassrespons S S S

Automatisk avblendbart innvendig speil 4L6 S S S

Blanke lister rundt sidevinduene 4ZB S S S

Blåtann grensesnitt 9ZX S S S

Bagasjeromslokk; elektrisk åpning og lukking 4E7 S S S

Cruise control. Lagrer ønsket hastighet og holder den konstant fra ca 30 km/t, inkludert hastighetsbegrenser 8T6 S Y Y

Deaktivering av passasjerairbag. Inkluderer ISOFIX barnesetefester for passasjersetet og de ytre sitteplassene bak 4UF/3B3/3G4 S S S

Forberedelse for induktiv lading EK1 S S S

Compact ladeløsning. Betjeningsenhet for lading av bilen S S S

Schuko husholdningsstøpsel, rettvinklet, 8A, 230V 70I S S S

Industristøpsel, rettvinklet, 32A, 230V 73N S S S

Mode 3 ladekabel 32A. For bruk på offentlige ladestasjoner 76H S S S

Assistentsystemer

Audi active lane assist med sent styreinngrep 6I3 S Y Y

Nattsynsassistent; infrarødt kamera som registrerer mennesker og dyr og viser dette i instumentpanelet med en lysere farge enn øvrige omgivelser pga av varmestråling av mennesker og dyr 9R1 O O S

Assistentpakke tur; adaptiv førerassistent (active lane assist og adaptiv cruise control ( fra 0-200 km/t)), effektivitetsassistent, unnamanøverassistent, nødassistent, kamerabasert trafikkskiltgjenkjenning PCN O S S

Dekk og felg

Aluminiumsfelger i 5-arms aerodesign med grafikktrykk, 8,5 J X 19 40V S X X

Aluminiumsfelger i 5-arms aerodesign, 9,0 J X 20 42G O S S

Tyverihemmende hjulbolter 1PR S S S

Tire Mobility System (TMS), inkluderer 12V kompressor og dekktetningsmiddel 1G8 S S S

Dekktrykkontroll (indirekte) 7K1 S S S



Diverse

Dekor diamantlakk sølvgrå 5MA S S Y

Dekor aluminium matt børstet 5TG O O S

Progressiv styring QZ7 S S S

Audi virtual cockpit; muliggjør oppsett i instrumentpanelet etter dine ønsker via multifunksjonsrattet. Inkluderer bl.a. kjørecomputer som bl.a. viser drivstofforbruk, snitthastighet og varsling ved lavt 

spylevæskeinnhold 9S8 S Y Y

Glass, varmedempende og grønntonet 4KC S S S

Akustikk frontrute som reduserer støynivået i kupeen 4GF S S S

Innstigningslister med aluminiumsdekor foran og bak 7M1 S S Y

Klimaanlegg, 4-soners: Mulighet for separat justering av klimaanlegget for baksetet. Ekstra luftdyser i begge b-søylene.Automatisk resikuleringsmodeus takket være luftkvalitetsføler og sollysføler. 9AQ O S S

LED hovedlys; nærlys, fjernlys, kjørelys, posisjonslys, blinklys, allværslys og automatisk-dynamisk lyshøyderegulering. LED baklys 8IY S Y Y

Lyktespylere S S S

Lys- og regnsensor Inkluderer coming home-/leaving home-funksjon S S S

Parkeringsbrems, elektromekanisk S S S

Parkeringssystem plus med grafisk omgivelsesvisning 9X9 S S S

Ratt: Dobbelteikers multifunksjonsratt med rekupereringspaddler 2ZQ S S S

Høyde- og lengdejusterbart ratt 2C5 S S S

2 elektriske varmere med totaleffekt på 10 kW for raskere oppvarming av kupéen. Ekstra varme til batteriet for lading under kalde temperaturer 7E4 S S S

Sentrallås, fjernbetjent 4I7 S S Y

Seter og setetrekk

Normalseter foran med manuell seteinnstilling Q1A S S Y

Høydejusterbart fører- og passasjersete S S S

Skinn/Alcantara S line N7K X X S

Setevarme foran 4A3 O S Y

Setevarme foran og bak 4A4 O O S

Sportsseter Q1D O O S

Elektriske seter foran med minne på førersetet, inkludert elektrisk korsryggstøtte foran PV3 O O S

Delt og nedfellbar bakseterygg 40:20:40 S S S

Diverse utvendig utstyr

Blanke rails 3S1 O S S

Adaptive vindusviskere med integrerte spylerdyser i viskerarmen 9PF O S S

Kontrastlakkering rundt hjulbuer,kanalister og nedre del av støtfanger foran og bak 2K5 X S S

Matrix LED-hovedlys;  Matrix-LED frontlykter med dynamisk lyssekvensering i tillegg til dynamiske blinklys foran og bak. Lysene komuniserer med bilens navigasjonsdata og frontlysene svinger inn i svingen kort 

tid før rattet dreies. I tillegg til Matrix LED-funksjonen har frontlysene følgende funksjoner: dagslys, nærlys, fjernlys, positionslys, kurvelys og motorveilys(utvidet rekkevidde i 110 km/t). PX6 O S S

Avtagbart tilhengerfeste 1D2 O S S

Diverse innvendig utstyr

Audi virtual cockpit plus; Mulighet for sport,e-tron og normal visning i virtual cockpit 9S9 O S S

Førklimatisering; forhåndsoppvarming av kupé, seter og ratt (seter og ratt forutsetter at det er valgt som ekstrautstyr). Aktiveres i MMI eller appen myAudi GA2 O S S

Ambientebelysning, flerfarget: Utover vanlig ambientebelysning har du muligeheten til å justere innvendig lys i opptil 30 forskjellige farger QQ2 O S S

Sort innvendig taktrekk 6NQ O O S

Belyste innsteglister foran og bak VT3 O O Y

Komfortnøkkel inklusiv sensorstyrt bagasjeromsåpning og tyverialarm PG3 O O S

Komfortmidtarmlene; Lengde og høydejustering av midtarmlene 6E3 O O S

Audi Connect key; muliggjør å komme inn i bilen via telefonen og gi andre tilgang via telefonen (kun for android telefoner) 2F1 O O S

Audi phone box i midtarmlenet foran; Trådløs lading av smart-telefoner som har denne funksjonen. Bruker bilens antenne for å optimalisere signaler under smtaler. Minsker stråling i kupeen 9ZE O S S

Servolukking av dører GZ2 O S S

Head up display; projiserer hastighet i frontruten og evt valgt ekstrautstyr som eksempoelvis trafikkskilt, navigasjonsanvisninger, lane assist osv KS1 O S S

Oppbevaringspakke; koppholder i midtarmlenet bak, nett i bagasjerom, oppbevaringsrom med nett i sidekledningen i bagasjerommet, uttakbare oppbevaringsbokser under bagasjeromsgulvet QE1 O O S

Sideairbager bak 4X4 O S S



Infotainment

Infotainment: MMI navigasjon plus med MMI touch, inkluderer 10,1" fargeskjerm oppe og 8,6" fargeskjerm nede. Inkl radio, Audi music interface,  USB-uttak, Audi connect informasjonstjenester og Audi sound 

system med 10 høyttalere, 180 watt effekt 7UG/UF7/9VD S S Y

DAB-radio QV3 S S S

Audi connect -tjenester, navigasjon og infotainment IT1 S S S

Audi smart phone interface; Gir deg mulighet til å koble opp din smart telefon direkte med bilens mmi-system, for eksempel bruk av SIRI, spillelister på spotify osv (Foreløpig kke klart for android) IU1 O S S

Audi music interface med USB-uttak foran og bak UF8 O O S

Bang & Olufsen Premium sound system med 3D sound, 16 høytalere inkl subwoofer og senterhøyttaler, 705 watt 9VS O O S

Sikkerhet

Audi connect nødanrop og service; taster i takkonsollen for anrop for hjelp ved ulykke eller veiassistanse IW3 S S S

Audi pre sense basic; i kristiske kjøresituasjoner iverksettes tiltak som sikkerhetsbelter strammes, vinduer og panoramatak lukkes, nødsignalanlegget aktiveres 7W1 S S S

Audi pre sense front; varsler hvis det er fare for kollisjon og reduserer hastigheten i nødstilfeller 6K8 S S S

Beltestrammere og beltevarslere S S S

Førstehjelpsutstyr og varseltrekant 1T3 S S S

Hodestøtter for alle sitteplasser, som er vinklet for å reduserer risiko for skader i hode/nakke ved bl.a. påkjørsler bakfra S S S

Sidekollisjonsputer for fører og forsetepassasjer samt  hodekollisjonspute for passasjerene foran og de ytre sitteplassene bak 4X3 S Y Y

Trepunktsbelter for alle sitteplasser S S S

Speil: Elektrisk justerbare og oppvarmede speil 6XD S S Y

Automatisk avblendbare og elektrisk oppvarmbare, justerbare og innklappbare utvendige speil med minnefunksjon 6XL O O S

Elektrisk quattro S S S

S = standard

Y = oppgradert i annet utstyr/pakke Harald A. Møller AS
O = ekstrautstyr Oslo
X = kan ikke leveres Tlf. 24 03 33 00
Denne prislisten erstatter alle tidligere prislister. Rett til endringer uten forvarsel forbeholdes. Med forbehold om trykkfeil. www.audi.no
Tekniske data er basert på WLTP kjøresyklus. Dette er foreløpige tall. Endelige typegodkjening vil foreligge før ordinær salgsstart. 



Ekstrautstyr Audi e-tron 55 2019-modell

Veiledende kundepriser per 10.12.2018

Priser er veiledende kundepriser levert Oslo

Pr.nummer Tvang Kundefordel Pris kr

Audi e-tron 55 ekstrautstyr

Vinter-pakke; setevarme foran, avtagbart tilhengerfeste, sidekollisjonsputer bak, elektrisk justerbar korsryggstøtte foran, blank takreling, assistentpakke tur og komfort førklimatisering 

WNB

3S1/PCN/4A3/4X

4/7P1 11630 33 800

Hightech-pakke; head up display, virtual cockpit plus, servolukking av dører, flerfarget ambientebelysning, 4-soners klimaanlegg, Audi phone box, Audi smart phone interface, Matrix LED hovedlys, adaptive 

vindusviskere med integrerte spylerdyser i viskerarmen, Home Link garasjeportåpner WNE 15210 53 000

All inclusive-pakke; setevarme foran og bak, nattsynsassistent, virtual cockpit plus, head up display, Bang & Olufsen premium sound system, Audi phone box, Audi smart phone interface, Audi music 

interface med USB-uttak foran og bak, Matrix LED hovedlys, flerfarget ambientebelysning, adaptive vindusviskere med integrerte spylerdyser i viskerarmen, avtagbart tilhengerfeste, 4-soners klimaanlegg, 

assistentpakke tur, komfort førklimatisering, sidekollisjonsputer bak, elektrisk justerbare forseter med elektrisk justerbar korsryggstøtte og minnefunksjon på førersetet, automatisk 

avblendbare/oppvarmede/innklappbare utvendige speil med minnefunksjon, servolukking av dørene, blank takreling, komfortnøkkel, Audi connect-nøkkel, tyverialarm, oppbevaringspakke, 

komfortmidtarmlene, Home Link garasjeportåpner. S line interiørpakke med sportsseter i skinn/alcantara, sort taktrekk, aluminiumsdekor, belyste innstegslister med aluminiumsinnlegg foran og bak, S-

skrift på fremre innstegslist WND

WQS/N7K/Q1D/5

TG/PCN/PV3/3S1/

4X4/6XL 51610 165 000

Dekk og felg

20" 5-arms dynamikkdesign. For e-tron 55 F08 10 130
20" 5-arms dynamikkdesign. For e-tron 55 Advanced Plus og Exclusive F08 1 600
20" aluminiumsfelg i 5-dobbelteike-edge-design, titanoptikk matt. For e-tron 55 CN7 17 080
20" aluminiumsfelg i 5-dobbelteike-edge-design, titanoptikk matt. For e-tron 55 Advanced Plus og Exclusive CN7 8 540
20" aluminiumsfelg i 5-arms design, 9J X 20. Standard på e-tron 55 Advanced Plus og Exclusive 42G 8 540
21" aluminiumsfelg i 5-arms turbindesiogn, kontrastgrå, 9,5J X 21. For e-tron 55 F48 19 740
21" aluminiumsfelg i 5-arms turbindesiogn, kontrastgrå, 9,5J X 21. For e-tron 55 Advanced Plus og Exclusive F48 11 200
21" aluminiumsfelg i 15-eikers design, kontrastgrå. For e-tron 55 F49 19 740
21" aluminiumsfelg i 15-eikers design, kontrastgrå. For e-tron 55 Advanced Plus og Exclusive F49 11 200
21" aluminiumsfelg i 5-V-eike-stjernedesign, platinaoptikk. For e-tron 55    F51 22 940
21" aluminiumsfelg i 5-V-eike-stjernedesign, platinaoptikk. For e-tron 55 Advanced Plus og Exclusive F51 14 400

Dekktrykkontroll, direktemåling på hvert enkelt hjul 7K3 3 200
Plassbesparende reservehjul 3F1 1S1 3 100
Jekk 1S1 3F1 230

Assistentsystemer

Assistentpakke by; Audi side assist med utstigningsvarsel og krysningsassistent bak, Audi pre sense rear PCM 7X2/6XK 11 210

Assistentpakke tur; adaptiv førerassistent (active lane assist og adaptiv cruise control (0-200 km/t), effektivitetsassistent, unnamanøverassistent, nødassistent, kamerabasert trafikkskiltgjenkjenning PCN 20 130
Nattsynsassistent; infrarødt kamera som registrerer mennesker og dyr og viser dette i instumentpanelet med en lysere farge enn øvrige omgivelser pga av varmestråling fra mennesker og dyr 9R1 22 950
Omgivelseskamera med top view; kamera foran, bak (ryggekamera) og under sidespeilene med 3D visning. Kan se bilen fra alle vinkler utvendig i MMI skjermen for enklere parkering PCZ 6XK 3 200
Parkeringsassistent; bilen tar over styringen mens du rygger og sjåføren må kun bruke gasspedalen og bremsen 7X5 3 730

Diverse utstyr

Adaptive vindusviskere med integrerte spylerdyser i viskerarmen 9PF 3 850

Matrix LED-hovedlys;  Matrix-LED frontlykter med dynamisk lyssekvensering i tillegg til dynamiske blinklys foran og bak. Lysene komuniserer med bilens navigasjonsdata og frontlysene svinger inn i svingen 

kort tid før rattet dreies. I tillegg til Matrix LED-funksjonen har frontlysene følgende funksjoner: dagslys, nærlys, fjernlys, positionslys, kurvelys og motorveilys(utvidet rekkevidde i 110 km/t). PX6 15 480
Metallic og perleeffekt (Florettsølv, Manhattengrå, Tyfongrå, Mythossvart, Isbrehvit, Siambeige, Galaxisblå, Catalunyarød. Standard er Briljantsvart) XXXX 10 670
Hellakkering i bilens farge. Kun for Advanced Plus og Exclusive VJ1 3 750

Garasjeportåpner; Det er mulig med opptil 8 forskjellige programbare minnealternativer. Når du nærmer deg et lagret sted, vises en relevant popup i MMI systemet som man må trykke på for å fullføre 

handlingen VC2 2 680
Førklimatisering; forhåndsoppvarming av kupé, seter og ratt (seter og ratt forutsetter at det er valgt som ekstrautstyr). Aktiveres i MMI eller appen myAudi GA2 4A3 850
Servolukking av dører GZ2 QQ1 6 820



Seter og setetrekk

Setelufting i forsetene 4D3

N4M/PV3/4A3/6X

L 8 540

Setelufting og massasjefunksjon i forsetene 4D8

N5D/PS8/PV6/4A

3/6E3/6XL 16 550
Setevarme foran 4A3 4 060
Setevarme foran og bak 4A4 9AQ/N4M 8 120
Elektrisk korsryggstøtte 7P1 3 000
Elektriske seter foran med minne på førersetet, inkludert elektrisk korsryggstøtte foran PV3 6XG 13 350
Skinn Milano N5W 6E3 20 820
Skinn Valcona N5D 6E3/Q1D/7P1 25 090
Skinn/Kunstskinn N4M 11 210

Skinn Valcona i kombinasjon med S line interiørpakke og individualkonturseter N5D

PCN/PS8/PV6/WQ

S/5TG/6E3/6XL 10 150
Skinn valcona i kombinasjon med S line interiørpakke N2R WQS/Q1D/5TG 10 150
Skinn/Alcantara. Kun i kombinasjon med sportsseter N7U Q1D/6E3 14 940
Skinn/alcantara i kombinasjon med S line N7K WQS/5TG/Q1D 0
Sportsseter Q1D N7U/6E3/7P1 6 780
S sportsseter, kun i kombinasjon med S line interiørpakke Q4Q WQS/N2R/5TG 10 620
Individualkonturseter (I kombinasjon med S line interiørpakke; kr 19.900,-) PS8 N5D/PV6 26 680
Justerbare hodestøtter i både høyde og lengderetning 5ZC 1 610

Infotainment

Head up display; projiserer hastighet i frontruten og evt valgt ekstrautstyr som eksempelvis trafikkskilt, navigasjonsanvisninger, lane assist osv KS1 14 840

Audi smart phone interface; Gir deg mulighet til å koble opp din smart telefon direkte med bilens mmi-system, for eksempel bruk av SIRI, spillelister på spotify osv (Foreløpig kke klart for android) IU1 2 930
Audi virtual cockpit plus; Mulighet for sport,e-tron og normal visning i virtual cockpit 9S9 1 600
Bang & Olufsen Premium sound system med 3D sound, 16 høytalere inkl subwoofer og senterhøyttaler, 705 watt 9VS QQ1 12 280
Trafikkskiltgjenkjenning, kamerabasert QR9 2 130

Audi Connect key; muliggjør å komme inn i bilen via telefonen og gi andre tilgang via telefonen (kun for android-telefoner) 2F1 PG3 1 710
Audi music interface med USB-uttak foran og bak UF8 1 610
Audi phone box i midtarmlenet foran; Trådløs lading av smart-telefoner som har denne funksjonen. Bruker bilens antenne for å optimalisere signaler under smtaler. Minsker stråling i kupeen 9ZE GB1 5 340
DVD-spiller i hanskerommet 7D5 1 610

Sikkerhet

Sideairbager bak 4X4 4 690
Audi side assist med utstigningsvarsel, Audi pre sence rear og krysningsassistent bak PCH 6 400
Pre sence baksetepakke; sideairbager bak, reverserbare beltestrammere bak, opplyst ring rundt låsen til setebeltet 4X9 7 680

Diverse utvendig utstyr

Sort optikk; sort ramme rundt grillen, sorte elementer ved sidevinduer samt på støtfanger foran og bak 4ZD 6XK 6 410
Ekstra mørke ruter på bakdører, sidevinduer bak og bakrute QL5 4 810

Akustikkglass på sidevinduer foran som reduserer støynivået i kupeen VW0 5 340
Speil, oppvarmet, automatisk avblendbare og elektrisk innklappbare  6XK 3 750
Speil, oppvarmet, automatisk avblendbare og elektrisk innklappbare med minnefunksjon 6XL PV3 3 750
Speil med minnefunksjon 6XG PV3 0
Speilhus lakkert i sort. Kun til Advanced Plus og Exclusive 6FJ 4ZD 1 130
Virtuelle utvendige speil; De virituelle utvendigespeilene er et visuelt og et aerodynamisk høydepunkt. Vanlige speil er erstattet med utvendige monterte kamreaer som overfører bildene direkte til OLED-

berøringsskjermer i bilen. Dette gir lavere luftmotstand,bedre rekkevidde og mindre vindstøy. Et utvalg av visningsmoduser for forskjellige situasjoner gir forbedret synlighet over konvensjonelle utvendige PAF PCH/PCZ 16 430
Takreling, blank 3S1 4 270
Takreling, sort 3S2 4 270
Tilhengerfeste, avtagbart 1D2 8 430
Uten modell- og teknologibetegnelse 2Z0 0
Ladeclip for feste av ladeutstyr Compact NJ2 1 280
Ladeuttak høyre side for normallading (AC-lading) JS1 4 820

Bremsekalipere i e-tron-farge (oransje) PC3 4 270
Panoramatak; Todelt panoramasoltak med mulighet for å åpne/tilte fremre del. Også mulig og åpne/lukke fra bilens fjernkontroll 3FU 15 900



Diverse innvendig utstyr

S line interiørpakke; sort taktrekk, 4-veis korsryggstøtte, belyste innstegslister foran og bak, sportsseter, aluminiumsdekor, skinn/alcantara WQS N7K/Q1D/5TG 28 770
Solgardiner, manuelle på siderutene bak 3Y4 2 130
Solskjermer uttrekkbare sidelengs 5XF 550
Sort taktrekk 6NQ 3 420
Sigarettenner og askebeger 9JC 540
Skillenett bagasjerom fra bakseteryggen til taket 3CX 1 130
Belyste innsteglister foran og bak VT3 1 920
LED e-tron innstegslys 9TF 2 560

Betjeningstaster i glassoptikk sort; Kontroll knapper i svart glass utseende på lysknapper med nærhetssensor og haptisk feedback. Kontrolknapper for førersystemer, vindusknapper, bagasjeromsåpner, og 

12V med aluminiumsutseende, GS5 2 300

Klimaanlegg, 4-soners: Mulighet for separat justering av klimaanlegget for baksetet. Ekstra luftdyser i begge b-søylene.Automatisk resikuleringsmodeus takket være luftkvalitetsføler og sollysføler. 9AQ 8 540
Komfortmidtarmlene; Lengde og høydejustering av midtarmlene 6E3 N4M 2 130
Dekor aluminium matt børstet. Kr 0,- på Exclusive 5TG 4 270
Dekor ask naturgrå vulkan 5MB 5 880
Dekor valnøtt naturell 5MG 5 880
Komfortnøkkel og sensorstyrt bagasjeromsåpning PGC 8 750
Komfortnøkkel inklusiv sensorstyrt bagasjeromsåpning og tyverialarm PG3 14 080
Instrumentpanel i skinn; øvre del av dashboard i svart skinn 7HC 4 920
Kunstskinnpakke; øvre del av dashbord, dørarmlene og nedre del av senterkonsoll i kunstskinn 7HM 3 750
Fullskinnpakke; skinn som matcher valgt interiørfarge på øvre del av dashboard, dørarmlene, nedre del av midtkonsoll 7HD 11 210
Ambientebelysning: Utover standard lyspakke er det også lys i dører foran og bak innvendig og utvendig samt i midtkonsolen. QQ1 3 200
Ambientebelysning, flerfarget: Utover vanlig ambientebelysning har du muligeheten til å justere innvendig lys i opptil 30 forskjellige farger QQ2 6 130
Elektrisk innstilling av rattstammen 2C7 PV3/6XG 4 270

Oppbevaringspakke; koppholder i midtarmlenet bak, nett i bagasjerom, oppbevaringsrom med nett i sidekledningen i bagasjerommet, uttakbare oppbevaringsbokser under bagasjeromsgulvet QE1 1 280
Premium luftkvalitet; inkluderer ionisering av luften som reduserer skadelige partikler og valg mellom 2 dufter (4 styrkenivåer) som gir frisk lukt i kupéen 2V9 9AQ   4 270

Tvang; noe utstyr må kombineres med annet utstyr, og dette utstyret ligger under tvang. Det er likevel mulig å oppgradere til høyere versjoner. Eks tvang til automatisk avblendbare/innklappbare utvendige speil 6XK, her kan man også 

oppgradere til virtuelle speil PAF 

S = standard

Y = oppgradert i annet utstyr/pakke

O = ekstrautstyr

X = kan ikke leveres

Denne prislisten erstatter alle tidligere prislister. Rett til endringer uten forvarsel forbeholdes. Med forbehold om trykkfeil.

Tekniske data er basert på WLTP kjøresyklus. Dette er foreløpige tall. Endelige typegodkjening vil foreligge før ordinær salgsstart. 


