
Útlit

• 19” Aero style álfelgur, gráar og svartar
• Matrix LED aðalljós
• Heklugrátt grill
• Málmlakk

• 20” 5-arma offset style álfelgur, Platinum
gráar

Innrétting

• Sportsæti að framan með rafmagni og hita
• Sætisáklæði úr leðri og leðurlíki
• Sport aðgerðastýri með flipaskiptingu
• Grafít gráir skrautlistar
• Efri og neðri hluti mælaborðs í leðurlíki
• Ambient inniljósapakki (marglita)
• Panorama glerþak
• Þriggja svæða tölvustýrð miðstöð
• Hita- og hljóðeinangrandi gler í framrúðu

• Sportsæti Plús að framan, minni í
ökumannssæti

• Dinamica® microfiber/leðurlíki á sætum með
“waterfall” saumi

• Sportstýri plús, hiti í stýri
• Palladium Silver skrautlistar
• Ambient inniljósapakki (marglita)
• Upplýst etron-GT áletrun í hurðafalsi

Þægindi og tækni

• Audi hljómkerfi
• Íslenskt leiðsögukerfi (MMI Navigation plus)
• Lyklalaust aðgengi og snertilaus opnun á afturhlera
• Bakkmyndavél og stæðalagningaraðstoð
• Nálgunarvarar að framan og aftan
• Skynvæddur hraðastillir með hraðatakmarkara
• Neyðarhemlun og Audi pre sense að framan
• Audi connect neyðarhringing
• Rafdrifnir, upphitaðir hliðarspeglar
• Glampavörn í bakýnisspegli
• Varmadæla
• Isofix barnabílstólafestingar

• Bang & Olufsen hljómkerfi
• Stillanleg loftpúðafjöðrun
• Fjórhjóladrif með læsanlegu mismunadrifi að

aftan

Annað (Gildir fyrir alla)

• 5 ára ábyrgð eða 150.000 km (hvort sem kemur fyrr)
• Viðgerðasett
• Taumottur í fólksflutningarými

• e-tron Sport sounds

 Veldu þinn uppáhalds Audi á  www.hekla.is/audisalur

 Audi e-tron GT  www.audi.is

Audi e-tron GT Drif Skipting Rafhlaða
Hleðsluafköst* 
(kW) AC / DC

Drægni* 
(WLTP)

Afköst 
(Afl/tog)

Hröðun (sek.) 
0-100 km. klst. Verð

e-Tron GT Fjórhjóladr. 2 gíra sjálfsk. 93 kWst 11 / 270 Allt að 475 km 469 Hö / 640 Nm 4,1  16.190.000 kr.

e-Tron GT RS Fjórhjóladr. 2 gíra sjálfsk. 93 kWst 11 / 270 Allt að 475 km 646 Hö / 830 Nm 3,3  21.790.000 kr.

Staðalbúnaður e-tron GT RS Umfram staðalbúnað



Audi e-tron GT Drif Skipting Rafhlaða
Hleðsluafköst*
(kW) AC / DC

Drægni* 
(WLTP)

Afköst
(Afl/tog)

Hröðun (sek.)
0-100 km. klst. Verð

e-Tron GT Fjórhjóladr. 2 gíra sjálfsk. 93 kWst 11 / 270 Allt að 475 km 469 Hö / 640 Nm 4,1 16.190.000 kr.

e-Tron GT RS Fjórhjóladr. 2 gíra sjálfsk. 93 kWst 11 / 270 Allt að 475 km 646 Hö / 830 Nm 3,3  21.790.000 kr.

Litir

Ibis White (flatur) (T9T9)

Myth Black Metallic (0E0E)

Daytona Gray Perlescent (6Y66Y)

Kemora Gray metallic (8Y8Y) Ascari Blue Metallic (9W9W) Floret Silver Metallic (L5L5)

Suzuka Gray Metallic (M1M1) Tango Red metallic (Y1Y1)Tactics Green Metallic (V0V0)

Felgur

19” Aero style álfelgur 
(F75)

Staðalbúnaður e-tron GT, 
ekki í boði fyrir RS.

20” álfelgur - 5-arma - 
svartar (47H)

Staðalbúnaður í RS, 

innifaldar í Essential pakka

20” álfelgur - 5-arma 
Aero - svartar (47I)

320.000 kr. (80.000 kr. með 

Essential pakka)

21” álfelgur - 10-arma - 
Platinum grey* (47L)

510.000 kr. (270.000 kr.með 

Essential pakka)

*Einnig fáanleg tvílit eða mattgrá.

21” 5-arma concave 
module style álfelgur* (44I)

640.000 kr. (400.000 kr. með RS 

eða GT Essential pakka)

*Einnig fáanleg alsvört (43S).

Fylgdu okkur!  @hekla/audi

Innréttingar

Grafítgráir listar*

*Staðalbúnaður e-tron GT

Silfurlitaðir listar* (5MY) 

90.000 kr. 

*Staðalbúnaður e-tron GT RS

Viðarlistar (7TN) 
150.000 kr.

Carbon listar (5MH) 
Aðeins með GT Plús 
pakka



Aukahlutir Verð

Aukahlutapakkar    

 GT Essential pakki 900.000 GT Luxury (til viðbótar við Essential) 900.000

  20" álfelgur - "5-twin arma" svartar Sportsæti Plus að framan (staðalbúnaður í RS 

 Park Assist pakki (360° myndavél, Park assist og Remote park assist plus) Kæling og nudd í framsætum

 Dökkar rúður að aftan Hiti í aftursætum 

 Bang &Olufsen hljóðkerfi Matrix LED aðalljós með Audi laserlight og dynamic  stefnuljósum

 Flatbotna sportstýri með hita Palladium silver innréttingarlistar

PA2

Audi phone box, þráðlaus símahleðsla ofl.

Dynamic pakki (staðalbúnarður í RS) 530.000 GT Plús (til viðbótar við Essential eða Luxury) 840.000

 Fjórhjólastýring  21" 5-arma double spoke concave module style álfelgur

 Power steering Plus  Matrix LED aðalljós með Audi laserlight og dynamic stefnuljósum 

 Quattro fjórhjóladrif með læsanlegu afturdrifi  Carbon listar í hurðafölsum - upplýstir

Sæti og innrétting

PV3 Minnisstillingar fyrir bílstjórasæti og stýri 200.000 Q1J Sportsæti Pro að framan (400.000 kr. í RS) 710.000

VW0 Hljóðeinangrandi gler í hliðarrúðum 130.000 7M9 Lýsing í hurðafölsum 100.000

KS1 Sjónlínuskjár (HUD) 260.000

Útlit

   -  Audi Exclusive málmlakk 500.000 6H1 Samlitað grill 70.000

   -  Svartur útlitspakki og svört speglahús (4ZD 6FJ) 260.000   -  Svartur útlitspakki Plús og svört speglahús (4ZP 6FJ) 320.000

PXC Matric LED aðalljós með Audi laserlight og dynamic stefnuljósum 250.000   -  Carbon útlitspakki og speglahús (5L3 6FG) 940.000

Annað

   -  Húðaðir bremsudiskar og málaðar bremsudælur

   -  (val um svartar, appelsínugular eða rauðar))** 680.000

   -  Keramikbremsur með máluðum bremsudælum

(val um gráar, rauðar og bláar) 1.600.000

   -  Gúmmímottusett merkt e-tron GT 24.980

   -  Motta í skott e-tron GT 34.900

   -  Glær filma á afturstuðara e-tron GT 16.990

1G6 Varadekk 50.000

Laugavegi 170 – 174 105 Rvk.  Sími 590 5000  hekla@hekla.is
Höldur Akureyri  Bílasala Selfoss  Bílakjarninn Reykjanesbæ  BVA Egilstöðum

Janúar 2023. Gert með fyrirvara um prentvillur. HEKLA áskilur sér rétt til breytinga á verði og búnaði án fyrirvara.

Sýningarsalurinn okkar á netinu er 
opinn allan sólarhringinn. Skoðaðu 
úrvalið! www.hekla.is/audisalur

**Tungsten-karbíðhúðaðir bremsudiskar gefa frá sér mun minna magn af rykögnum og bættan endingartíma á bremsum.

*Ásamt Remote park assist plus

Verð
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