
Audi A8 

Modelio kainoraštis

Techninė informacija

Įranga

Matmenys



Kainos galioja nuo 2017.01.01

kW / AG Vidut. 
CO2 (g/km)

Kaina, EUR
(be PVM)

Kaina, EUR
(su PVM)

4.0TFSI quattro tiptronic 320 / 435 206 77 917 94 280
3.0TDI quattro tiptronic 193 / 262 149 63 455 76 780
4.2TDI quattro tiptronic 283 / 385 189 79 496 96 190

Kainos apima automobilio pristatymą, priešpardaviminį patikrinimą, avarinį trikampį, gesintuvą ir pirmosios pagalbos rinkinį.

Audi A8

Kainos apskaičiuotos taikant visus Lietuvoje galiojančius mokesčius. Nurodytos kainos, papildomos įrangos komplektacija bei galimų modelių pasirinkimas yra tik 
informacinio pobūdžio ir gali būti keičiami be išankstinio informavimo.



Kainos galioja nuo 2017.01.01

kW / AG Vidut. 
CO2 (g/km)

Kaina, EUR
(be PVM)

Kaina, EUR
(su PVM)

4.0TFSI quattro tiptronic 320 / 435 207 81 107 98 140
3.0TDI quattro tiptronic 193 / 262 153 66 645 80 640
4.2TDI quattro tiptronic 283 / 385 190 82 686 100 050

Kainos apima automobilio pristatymą, priešpardaviminį patikrinimą, avarinį trikampį, gesintuvą ir pirmosios pagalbos rinkinį.

Audi A8 Long

Kainos apskaičiuotos taikant visus Lietuvoje galiojančius mokesčius. Nurodytos kainos, papildomos įrangos komplektacija bei galimų modelių pasirinkimas yra tik 
informacinio pobūdžio ir gali būti keičiami be išankstinio informavimo.



mieste užmiestyje mišrios

4.0TFSI 8-pakopų 
tiptronic 
quattro

320 / 435 600 / 1500-5000 12.8-12.4 7.2-6.9 9.3-8.9 214-206 4.5  EU6 

3.0TDI 8-pakopų 
tiptronic 
quattro

193 / 262 580 / 1750-2500 7.5-7.2 5.1-4.8 6.0-5.7 157-149 5.9  EU6 

4.2TDI 8-pakopų 
tiptronic 
quattro

283 / 385 850 / 2000-2750 9.7-9.4 6.2-6.0 7.5-7.2 196-189 4.7  EU6 

4.0TFSI 
Long

8-pakopų 
tiptronic 
quattro

320 / 435 600 / 1500-5000 12.8-12.5 7.3-7.0 9.3-9.0 215-207 4.6  EU6 

3.0TDI 
Long

8-pakopų 
tiptronic 
quattro

193 / 262 580 / 1750-2500 7.7-7.4 5.2-4.9 6.1-5.8 161-153 6.1  EU6 

4.2TDI 
Long

8-pakopų 
tiptronic 
quattro

283 / 385 850 / 2000-2750 9.8-9.5 6.2-6.0 7.5-7.3 197-190 4.9  EU6 

6.3FSI 
W12 
Long 

8-pakopų 
tiptronic 
quattro

368 / 500 625 / 4750 15.6-15.3 8.6-8.4 11.2-11.0 259-254 4.6  EU6 

TDI quattro nuolatinė visų ratų pavara

TFSI tiptronic pakopinė automatinė pavarų dėžė

FSI W12

Benzininis variklis su tiesioginiu degalų įpurškimu ir 
mechaniniu pripūtimo kompresoriumi

dyzelinis variklis su bendrosios magistralės įpurškimo 
sistema ir turbopripūtimu

* Šios reikšmės nustatytos laikantis nustatyto matavimo proceso (direktyva 80/1268/EEB – taip pat žinoma kaip naujasis Europos važiavimo 
ciklas)

W12 benzininis variklis su tiesioginiu degalų įpurškimu 
ir Audi cilindrų išjungimo technologija

** Degalų sąnaudų ir CO2 emisijos reikšmės nurodytos diapazonais, nes jos priklauso nuo naudojamų padangų ir ratlankių kombinacijų.

Audi A8 techniniai duomenys

Variklio 
tipas

Pavarų dėžė, 
pavaros tipas

Maksimali 
galia kW/AG

Maksimalus sukimo 
momentas Nm/aps.

Degalų sąnaudos l/100km* CO2 
emisija 
mišrios 
g/km **

Įsibegėjimas 
0-100 km 

s

Emisijos 
standartas
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RATLANKIAI / PADANGOS Aliuminio lydinio 10-ies stipinų "V" dizaino 
ratlankiai, 8J x 18, 
su 235/55 R18 padangomis

- s - s

Kaltiniai aliuminio lydinio 6-ių stipinų dizaino 
ratlankiai, 8J x 17, su 235/60 R17 padangomis

s - s -

Vagystę apsunkinantys ratų varžtai s s s s
Slėgio padangose kontrolės indikacija s s s s
Vietą taupantis atsarginis ratas s s s s

APŠVIETIMAS Priekiniai žibintai "Xenon plus" s s s s
Priekinių žibintų apiplovimo sistema s s s s
Šviesos diodų galiniai žibintai s s s s
Šviesos ir lietaus sensorius s s s s
Vidaus ir išorės apšvietimo paketas s s s s

GALINIO VAIZDO VEIDRODŽIAI Elektra nustatomi, prilenkiami ir šildomi išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai s s s s
Kėbulo spalva dažyti išorinių galinio vaizdo veidrodžių korpusai s s s s
Automatiškai tamsėjantis vidinis galinio vaizdo veidrodis s s s s

RAKINIMO SISTEMOS Signalizacija s s s s
Automatinis bagažinės dangčio atidarymas iš vidaus (atrakinimas elektra) s s s s

STIKLAI Šilumą izoliuojantis priekinis stiklas s s s s
Šoniniai langai ir galinis langas su šilumą izoliuojančiais stiklais s s s s
Stiklinis stoglangis - - s s
Elektra suvyniojamos apsauginė užuolaida nuo saulės galiniam langui ir 
apsauginės užuolaidos nuo saulės galinių durų langams

o o s s

KITA EKSTERJERO ĮRANGA Blizgūs langų apvadai s s s s
SĖDYNĖS / KOMFORTAS Medžiaginiai sėdynių apmušalai "Verdi" s s s s

Bazinės priekinės sėdynės s s s s
4-ių krypčių juosmens atramos reguliavimas s s s s
Abiejų priekinių sėdynių nustatymas elektra s s s s
Galinė sėdynė, trijų vietų, su viduriniu ranktūriu s s s s
ISOFIX vaikiškų kėdučių tvirtinimai ir "Top Tether" tvirtinimo taškai šoninėse s s s s
Priekinis vidurinis ranktūris s s s s

KITA INTERJERO ĮRANGA Oda aptrauktas 4-ių stipinų multifunkcinis vairas su pavarų perjungimo 
svirtelėmis (ne su 4.2TDI varikliu)

s s/o s s/o

Oda aptrauktas 3-jų stipinų multifunkcinis sportinis vairas su pavarų 
perjungimo svirtelėmis (bazinė įranga su 4.2TDI varikliu) 

o o/s o o/s

Aukščio kryptimi ir išilgine kryptimi elektra nustatomas vairas s s s s
Rudos spalvos riešutmedžio viršutinė interjero apdaila s s s s
Juodos spalvos blizgi poliruota apatinė interjero apdaila s s s s
Aliuminio optikos interjero elementai s s s s
Automatinis oro kondicionierius s s s s
Medžiaginis lubų apmušimas s s s s
Apsauginės slenksčių juostos su aliuminio apdaila s s s s
Peleninė ir cigarečių uždegiklis priekyje s s s s
Kilimėliai priekyje ir gale s s s s

INFOTAINMENT / Vairuotojo informacinė sistema su 7" spalvotu ekranu s s s s
MMI IR NAVIGACIJOS SISTEMOS MMI radijo sistema "plus", vieno DVD grotuvas, 2 SD kortelių skaitytuvai s s s s

Audi garso sistema s s s s
ASISTAVIMO SISTEMOS / SAUGUMAS Automatinio stovėjimo stabdžio išjungimo funkcija s s s s

Viso dydžio vairuotojo ir priekinio keleivio priekinės oro pagalvės s s s s
"Audi pre sense basic" sistema s s s s
Pastovaus greičio palaikymo sistema s s s s

TECHNOLOGIJOS / VAŽIUOKLĖ Adaptyvi pneumatinė važiuoklė s s s s
Bazinis galinės ašies diferencialas (ne su 4.2TDI varikliu) s s/- s s/-
"quattro" pavara su sportiniu diferencialu (bazinė įranga su 4.2TDI varikliu) o  o/s o  o/s
"Audi drive select" sistema s s s s
Elektromechaninis vairo stiprintuvas "Servotronic" s s s s
Elektroninė stabilizavimo sistema (ESC) s s s s

    
s = bazinė įranga    - = netiekiama        o = papildoma įranga 

Audi A8 bazinė įranga



Kainos EUR su 21% PVM galioja nuo 2016.01.01

Komforto paketas

Komfortiškos sėdynės su atminties funkcija
Priekinių sėdynių šildymas
Priekinis vidurinis ranktūris
"Valcona" odos paketas
MMI navigacija "plus" su "MMI touch"
Bluetooth sąsaja
Parkavimo pagalba "plus"
Komfortinis raktas su sensorių dėka valdomu bagažinės dangčio 
atrakinimu

Komforto paketo kaina 5640
Paketo vertė 11280

Exclusive paketas*

Praplėstas odos paketas 1 

"Audi exclusive" interjero apdaila

"Alcantara" paketas
Durų pritraukimo pagalba
Matymo 360° kampu kamerų sistema
"BOSE surround" garso sistema 
Šviesos diodų priekiniai žibintai
Stiklinis stoglangis
Aplinką sudarantis apšvietimas
* tik kartu su Komforto paketas

Exclusive paketo kaina 6180
Paketo vertė 12350

Audi A8 papildomos įrangos paketai



Kainos EUR su 21% PVM galioja nuo 2017.01.01.
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SPALVOS

"Metallic" ir "Pearl effect" spalvos 1234 1234 1234 1234

RATLANKIAI / PADANGOS

PRQ Lieti aliuminio lydinio 10-ies stipinų "V" dizaino ratlankiai, 8J x 18, su 235/55 R18 
padangomis

1076 - 1076 -

PRC Lieti aliuminio lydinio 10-ies stipinų "Y" dizaino ratlankiai, 9J x 19, su 255/45 R19 
padangomis

2830 1754 2830 1754

PRD Lieti aliuminio lydinio 5-ių stipinų dizaino ratlankiai, 9J x 19, su 255/45 R19 
padangomis

2830 1756 2830 1756

PRR Lieti aliuminio lydinio 15-os stipinų dizaino ratlankiai, 9J x 19, su 255/45 R19 
padangomis

2830 1754 2830 1754

PQS "Audi Sport" lieti aliuminio lydinio 5-ių stipinų "V" dizaino matinio titano optikos, iki 
blizgesio pratekinti ratlankiai, 9J x 19, su 255/45 R19 padangomis

3567 2491 3567 2491

PQY "Audi Sport" lieti aliuminio lydinio 7-ių dvigubų stipinų dizaino blizgūs ratlankiai, 9J 
x 19, su 255/45 R19 padangomis

3227 2151 3227 2151

Audi A8 papildoma įranga



Kainos EUR su 21% PVM galioja nuo 2017.01.01.
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Audi A8 papildoma įranga

PRA Lieti aliuminio lydinio 10-ies stipinų "Star" dizaino ratlankiai, 9J x 20, su 265/40 
R20 padangomis

4076 3001 4076 3001

PRK Kaltiniai lengvojo aliuminio lydinio 10-ies lygiagrečių stipinų dizaino, iš dalies 
poliruoti ratlankiai, 9J x 20, su 265/40 R20 padangomis

4076 3001 4076 3001

PQ8 "Audi Sport" lieti aliuminio lydinio 5-ių dvigubų stipinų dizaino ratlankiai, 9 J x 20, 
su 265/40 R20 padangomis

3907 2830 3907 2830

PQH "Audi Sport" lieti aliuminio lydinio 5-ių dvigubų stipinų dizaino matinio titano 
optikos, iki blizgesio pratekinti ratlankiai, 9J x 20, su 265/40 R20 padangomis

4246 3170 4246 3170

PRZ Kaltiniai aliuminio lydinio 15-os stipinų "Structure" dizaino, kontrastinės pilkos 
spalvos ratlankiai, 9J x 20, su 265/40 R20 padangomis        

4189 3114 4189 3114

PQK "Audi Sport" lieti aliuminio lydinio 10-ies stipinų "Y" dizaino "Poltrona" ratlankiai, 9J 
x 20, su 265/40 R20 padangomis

3907 2830 3907 2830

PQQ "Audi Sport" lieti aliuminio lydinio 5-ių stipinų "Blade" dizaino ratlankiai, 9 J x 20, su 
265/40 R 20 padangomis

3907 2830 3907 2830



Kainos EUR su 21% PVM galioja nuo 2017.01.01.
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Audi A8 papildoma įranga

PQP "Audi Sport" kaltiniai aliuminio lydinio 5-ių stipinų "Blade" dizaino, matinio titano 
optikos, poliruoti ratlankiai, 9J x 20, su 265/40 R20 padangomis

4246 3170 4246 3170

PQN "Audi Sport" lieti aliuminio lydinio 10-ies stipinų "Y" dizaino blizgios juodos spalvos 
poliruoti ratlankiai, 9J x 20, su 265/40 R20 padangomis  

4699 3623 4699 3623

PQL  Lieti aliuminio lydinio 5-ių stipinų "Turbine"  dizaino magnio optikos ratlankiai, 9J x 
20, su 265/40 R20 padangomis

4360 3283 4360 3283

PQO "Audi Sport" lieti aliuminio lydinio 5-ių stipinų "Rotor"  dizaino poliruoti ratlankiai, 
matt titano optikos, 9J x 21, su 275/35 R 21 padangomis

4926 3849 4926 3849

PQJ  Lieti aliuminio lydinio 10-ies stipinų "V" dizaino ratlankiai, 9J x 21, su 275/35 R 21 
padangomis

4586 3510 4586 3510

1G3 Normalaus dydžio atsarginis ratas 464 / - 464 / - 464 / - 464 / -
Pastaba: neįmanoma kartu su 18" ratais

VAŽIUOKLĖ / STABDŽIAI

1BY Adaptyvi pneumatinė važiuoklė blogiems keliams 0 / - 0 / - 0 / - 0 / -
2MA Adaptyvi pneumatinė sportinė važiuoklė 928 928 - -
PC5 Keraminiai stabdžiai - 9623 - 9623

Pastaba: neįmanoma kartu su 18" ratlankiais, PRL ir PQY; tik kartu su 1G8
GH2 "quattro" pavara su sportiniu diferencialu 1303 1303 / s 1303 1303 / s 
1N8 Dinaminė vairavimo sistema 1472 1472 1472 1472



Kainos EUR su 21% PVM galioja nuo 2017.01.01.
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Audi A8 papildoma įranga

SĖDYNĖS

PV6 Priekinių sėdynių atminties funkcija 1190 1190 1190 1190
Abiejų priekinių sėdynių nustatymas elektra su atminties funkcija (3PN)
Tritaškiai saugos diržai priekyje su elektra reguliuojamu aukščiu ir atminties 
sistema (4QF)
Elektra prilenkiami automatiškai tamsėjantys išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai su 
atminties funkcija (6XL)

PS1 Komfortiškos sportinės sėdynės su atminties funkcija 2717 2717 2717 2717
Komfortiškos sportinės priekinės sėdynės (Q1D)
Abiejų priekinių sėdynių nustatymas elektra su atminties funkcija (3PR)
Tritaškiai saugos diržai priekyje su elektra reguliuojamu aukščiu ir atminties 
sistema (4QF)
Elektra prilenkiami automatiškai tamsėjantys išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai su 
atminties funkcija (6XL)
Pastaba: tik kartu su N5D arba N1A

PS8 Komfortiškos sėdynės su atminties funkcija 2491 2491 2491 2491
Komfortiškos priekinės sėdynės (Q2J)
Abiejų priekinių sėdynių nustatymas elektra su atminties funkcija (3PR)
Tritaškiai saugos diržai priekyje su elektra reguliuojamu aukščiu ir atminties 
sistema (4QF)
Elektra prilenkiami automatiškai tamsėjantys išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai su 
atminties funkcija (6XL)
Pastaba: tik kartu su N5D arba N4K arba N5E

4D1 Priekinių ir galinių sėdynių vėdinimas 1721 1721 1721 1721
Pastaba: tik kartu su PS8, ir PE1 arba PE6

4D2 Priekinių ir galinių sėdynių vėdinimas ir masažo funkcija 3419 3419 3419 3419
Pastaba: tik kartu su PS8, ir PE1 arba PE2 arba PE6                kartu su PEZ arba PEX 1596 1596 1596 1596

4D3 Priekinių sėdynių vėdinimas 861 861 861 861
Pastaba: tik kartu su PS1 arba PS8, ir 4A3 arba 4A4

4D4 Priekinių ir galinių sėdynių masažo funkcija 1698 1698 1698 1698
Pastaba: tik kartu su PS8, ir PE1 arba PE2 arba PE6

4D5 Priekinių sėdynių vėdinimas ir masažo funkcija 1823 1823 1823 1823
Pastaba: tik kartu su PS1 arba PS8, ir 4A3 arba 4A4. Kombinacijoje su sėdynių 
vėdinimu naudojama perforuota oda.

4D7 Priekinių sėdynių masažo funkcija 963 963 963 963
Pastaba: tik kartu su PS1 arba PS8

KOMFORTAS

PE1 Atskiros elektra nustatomos galinės sėdynės, atskirtos oda aptraukta ištisa 
vidurine konsolė (4 sėdimųjų vietų automobilis)

- - 10223 10223

Aplinką sudarantis apšvietimas (QQ1)
Komfortiškos galvos atramos gale (VA2)
Priekinių ir išorinių galinių sėdynių šildymas (4A4)
Priekinio keleivio sėdynės nustatymas iš galinės sėdimosios vietos (4V1)
Atskiros elektra nustatomos galinės sėdynės (5Z3)
Priekinių ir išorinių galinių sėdynių juosmens atramos reguliavimas elektra (7P3)
4-ių zonų automatinė oro kondicionieriaus sistema (9AH)
Pastaba: tik kartu su PS8, ir 4D1 arba 4D2, ir 9Z3, ir 7HB arba 7HC arba 7HD

PE2 Atskiros elektra nustatomos galinės sėdynės su atlenkiamu atlošu, atskirtos oda 
aptraukta ištisa vidurine konsolė (4 sėdimųjų vietų automobilis)

- - 14185 14185

Aplinką sudarantis apšvietimas (QQ1)
Komfortiškos galvos atramos gale (VA2)
Priekinių ir išorinių galinių sėdynių šildymas (4A4)
Priekinio keleivio sėdynės nustatymas iš galinės sėdimosios vietos (4V1)
Atskiros elektra nustatomos galinės sėdynės su atlenkiamu atlošu (5Z2)
Priekinių ir išorinių galinių sėdynių juosmens atramos reguliavimas elektra (7P3)
4-ių zonų automatinė oro kondicionieriaus sistema (9AH)
Pramogų sistema galinėse sėdimosiose vietose (9WP)
Pastaba: tik kartu su PS8, ir 4D2, ir 9Z3, ir 7HB arba 7HC arba 7HD, ir 8RY arba 8RF



Kainos EUR su 21% PVM galioja nuo 2017.01.01.
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Audi A8 papildoma įranga

PE6 3-jų atskirų galinių sėdynių paketas (5 sėdimųjų vietų automobilis) 5605 5605 4484 4484
Komfortiškos galvos atramos gale (VA2)
Elektra suvyniojamos apsauginė užuolaida nuo saulės galiniam langui ir apsauginės 
užuolaidos nuo saulės galinių durų langams (3Y8)
Priekinių ir išorinių galinių sėdynių šildymas (4A4)
Priekinio keleivio sėdynės nustatymas iš galinės sėdimosios vietos (4V1)
Atskiros elektra nustatomos galinės sėdynės (5Z1)
Priekinių ir išorinių galinių sėdynių juosmens atramos reguliavimas elektra (7P3)
4-ių zonų automatinė oro kondicionieriaus sistema (9AH)
Pastaba: tik kartu su PS8

kartu su PEZ arba PEX 2988 2988 1869 1869
WK8 Praplėsta galinių sėdynių komforto įranga - - 1698 1698

Pagalvės kaklui (kairėje ir dešinėje)
Minkštesnis individualiai nustatomų sėdynių sėdimasis paviršius
Kilimėliai su aukštu pūku (kairėje ir dešinėje)
Pastaba: tik su PE1 arba PE2 arba PE6 ir N5D. Tik su interjeru, kurio kodas FZ arba 
RZ.

4A3 Priekinių sėdynių šildymas 498 498 498 498
4A4 Priekinių ir išorinių galinių sėdynių šildymas 985 985 985 985
VA2 Komfortiškos galvos atramos gale 284 284 284 284

Pastaba: tik kartu su PS1 arba PS8

SĖDYNIŲ APMUŠALAI / ODOS PAKETAI

N1A "Unicum" odos paketas 5095 5095 5095 5095
Pastaba: tik kartu su 7HD, VA2, PS1 ir interjeru, kurio kodas IP

N5D "Valcona" odos paketas 2717 2717 2717 2717
Pastaba: tik kartu su 4A3 arba 4A4

N5E "Valetta" odos apdaila 2338 2338 2338 2338
Pastaba: tik kartu su PS8

N4K Natūralios odos sėdynių apmušalai 3170 3170 3170 3170
Pastaba: tik kartu su PS8, 4A3 arba 4A4, 4D1 arba 4D2 arba 4D3 arba 4D5

7HB Praplėstas odos paketas 1 (tik kartu su odiniais sėdynių apmušalais) 1121 1121 1121 1121
"Fine Nappa" oda aptraukta vidurinė konsolė, vairo oro pagalvės dangtelis 
aptrauktas oda ir atramos rankai duryse su dekoratyvinėmis siūlėmis
Pastaba: tik kartu su oda aptrauktomis sėdynėmis

7HC Praplėstas odos paketas 2 (tik kartu su odiniais sėdynių apmušalais) 2378 2378 2378 2378
"Fine Nappa" oda aptraukta vidurinė konsolė ir atramos rankai duryse su 
dekoratyvinėmis siūlėmis
"Fine Nappa" oda aptraukta apatinė prietaisų panelio dalis, įskaitant daiktadėžę 
priekinio keleivio pusėje ir apatines durų apmušimų dalis
Pastaba: tik kartu su oda aptrauktomis sėdynėmis

7HD Maksimalios apimties odos paketas 8435 8435 7314 7314
Pastaba: tik kartu su PS1 arba PS8, ir PL7, ir 3Y8

PL7 "Alcantara" paketas, įskaitant "Alcantara" skydelius nuo saulės su apšviečiamais 
makiažo veidrodžiais vairuotojui ir priekiniam keleiviui bei lubų apmušimą

1687 1687 1687 1687

Pastaba: tik kartu su oda aptrauktomis sėdynėmis, PV6 arba PS1 arba PS8 arba PEX 
arba PEZ

kartu su 7HD 0 0 0 0
PL4 "Alcantara" paketas su juodos spalvos lubų apmušimu 1687 1687 1687 1687

Pastaba: tik kartu su oda aptrauktomis sėdynėmis, PV6 arba PS1 arba PS8 arba PEX 
arba PEZ
(įskaitant juodos spalvos "Alcantara" skydelius nuo saulės su apšviečiamais makiažo 
veidrodžiais vairuotojui ir priekiniam keleiviui bei lubų apmušimą)
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INTERJERO APDAILA

5MC Natūralios auksinės rudos spalvos švelnaus rievėtumo uosio viršutinė interjero 
apdaila

475 475 475 475

5MB Rudos sidabrinės spalvos tuopos viršutinė interjero apdaila 475 475 475 475
5TF Perlamutrinės smėlio spalvos švelnaus rievėtumo beržo viršutinė interjero apdaila 850 850 850 850
5TW Pilkos spalvos "Vavona assam" medžio viršutinė interjero apdaila 475 475 475 475
7TL "Velvet" rudos spalvos švelnaus rievėtumo uosio viršutinė interjero apdaila 850 850 850 850
5TL "Audi exclusive" juodo fortepijono lako viršutinė interjero apdaila 850 850 850 850
GT4 Matinio šlifuoto aliuminio apatinė interjero apdaila 431 431 431 431
GS4 Praplėsto aliuminio optikos interjero elementai 475 475 475 475
5N2 Laikymosi rankenos su medžio elementais 566 566 566 566

Pastaba: tik kartu su 5TF arba 7TL

VAIRAI / PAVARŲ PERJUNGIMO SVIRTYS / VALDYMO ELEMENTAI

2ZD Oda aptrauktas 4-ių stipinų multifunkcinis šildomas vairas su pavarų perjungimo 
svirtelėmis

271 271 271 271

1XX Oda aptrauktas 3-jų stipinų multifunkcinis sportinis vairas su pavarų perjungimo 
svirtelėmis

193 193 193 193

Pastaba: bazinė įranga 4.2 TDI
2ZS Oda aptrauktas 4-ių stipinų multifunkcinis vairas su pavarų perjungimo svirtelėmis s s/0 s s

Pastaba: tik 4.2 TDI
1XT Oda aptrauktas šildomas 3-jų stipinų multifunkcinis sportinis vairas su pavarų 

perjungimo svirtelėmis
464 464 464 464

Pastaba: tik kartu su 4A3 arba 4A4
6F9 Vairo žiedas su medžio segmentais 623 623 623 623

Pastaba: tik kartu su baziniu vairu
6Q3 "Medinė" važiavimo pakopų pasirinkimo svirties rankena 120 120 120 120

Pastaba: neįmanoma rudo "balao" dizaino

INFOTAINMENT / MMI IR NAVIGACIJOS SISTEMOS

PNQ MMI navigacija "plus" su "MMI touch" 3283 3283 3283 3283
Audi muzikos sąsaja (UF7)
"MMI touch" (UJ1)
Navigacijos sistema (7T6)
Pastaba: tik kartu su 9ZW arba 9ZF arba 9ZX. Audi muzikos sąsaja veika kartu su 
specialiuoju adapterio kabeliu, kuris užsakomas atskirai iš Audi originalių aksesuarų 
katalogo

INFOTAINMENT / RADIJO IR TV SISTEMOS

6G0 DVD/CD keitiklis 623 623 623 623
8RY "BOSE surround" garso sistema 1360 1360 1360 1360
8RF "Bang & Olufsen" praplėsta garso sistema 7359 7359 7359 7359
QV3 Skaitmeninio radijo transliacijos priėmimas 510 510 510 510
QU7 Skaitmeninės TV transliacijos MPEG4 / MPEG2 formatu priėmimas be analoginės 

transliacijos palaikymo 
1449 1449 1449 1449

Pastaba: tik kartu su 8RY arba 8RF
9WP Pramogų sistema galinėse sėdimosiose vietose 4133 4133 4133 4133

6-ių diskų DVD keitiklis bagažinėje įskaitant vieną infraraudonaisiais spinduliais 
veikiantį nuotolinį valdymą
2 LCD ekranai keleiviams gale
Jungtys: 2 ausinės
2 ausinės
2 AV jungtys
TV jungtis ir TV rodymas spalvotuose ekranuose
Garso išėjimas į ausines arba į automobilio sistemą
Pastaba: tik kartu su PS8 arba PS1, ir 8RY arba 8RF
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INFOTAINMENT / TELEFONAS IR KOMUNIKACIJA

9ZX Bluetooth sąsaja 373 373 373 373
Pastaba: tik kartu su 6E3                                                                                      kartu su 0 0 0 0

9ZW Audi connect 793 793 793 793
9ZE Audi phone box 510 510 510 510
9ZC Audi phone box ir Audi connect 1303 1303 1303 1303
QF2 Ragelis (automobilinis telefonas) viduriniame ranktūryje 521 521 521 521

Pastaba: tik kartu su 9ZW
QF4 Automobilinio telefono rageliai priekyje ir gale 1041 1041 1041 1041

Pastaba: tik kartu su 9ZW ir 9AH

ASISTAVIMO SISTEMOS / SAUGUMAS

7X2 Parkavimo pagalba "plus" 883 883 883 883
7X5 Parkavimo asistentas 1325 1325 1325 1325
KA2 Galinio vaizdo kamera 555 555 555 555

Pastaba: tik kartu su 7X2
KA6 Matymo 360° kampu kamerų sistema 1381 1381 1381 1381

Pastaba: tik kartu su 7X2 ir PV6 arba PEX arba PEZ arba PS1 arba PS8
7Y4 "Audi active lane assist" (aktyvus eismo juostos išlaikymo asistentas) 737 737 737 737
PCD "Audi side assist" (persirikiavimo į kitą eismo juostą asistentas), įskaitant galinę 

"Audi pre sense" sistemą ir "Audi active lane assist" (aktyvų eismo juostos išlaikymo 
asistentą)

1642 1642 1642 1642

Galinė "Audi pre sense" sistema (7W3)
"Audi active lane assist" (aktyvus eismo juostos išlaikymo asistentas) ir "Audi side 
assist" (persirikiavimo į kitą eismo juostą asistentas) (7Y5)
Pastaba: tik kartu su 6XL

PCE Asistavimo paketas įskaitant "Audi pre sense plus" sistemą 4462 4462 4462 4462
"Audi pre sense plus" sistema (7W4)
Parkavimo pagalba "plus" (7X2)
"Audi active lane assist" (aktyvus eismo juostos išlaikymo asistentas) ir "Audi side 
assist" (persirikiavimo į kitą eismo juostą asistentas) (7Y5)
"Audi adaptive cruise control" sistema su "stop & go" funkcija (8T4)
Pastaba: tik kartu su 6XL ir PV6 arba PS1, arba PS8

PCG Priekinė "Audi pre sense" sistema 2264 2264 2264 2264
Tarp sudedamųjų dalių: "Audi adaptive cruise control" sistema su "stop & go" 
funkcija (8T4)
Pastaba: tik kartu su 7X2 arba 7X5

PCH Galinė "Audi pre sense" sistema 906 906 906 906
Tarp sudedamųjų dalių: "Audi side assist" (7Y1)
Pastaba: tik kartu su 6XL ir PV6 arba PS1, arba PS8

PCM "Audi pre sense plus" sistema 3747 3747 3747 3747
Parkavimo pagalba "plus" (7X2)
"Audi side assist" (persirikiavimo į kitą eismo juostą asistentas) (7Y1)
"Audi adaptive cruise control" sistema su "stop & go" funkcija (8T4)
Pastaba: tik kartu su 6XL ir PV6 arba PS1, arba PS8

9R1 Naktinio matymo asistentas su atpažintų pėsčiųjų pažymėjimu 2491 2491 2491 2491
KS1 "Head-up" ekranas 1574 1574 1574 1574
4UF Priekinio keleivio oro pagalvės deaktyvavimo jungiklis 69 69 69 69

APŠVIETIMAS

PXC Matriciniai šviesos diodų priekiniai žibintai 2899 2899 2899 2899
PX6 Šviesos diodų priekiniai žibintai  įskaitant dinamines posūkių šviesas 1834 1834 1834 1834
QQ1 Aplinką sudarantis apšvietimas (apšvietimo paketas) 600 600 600 600
8S3 Papildomi skaitymo šviestuvai gale 171 171 171 171

Pastaba: tik kartu su 3FE arba 3FR
VE1 Makiažo veidrodžiai gale - - 131 131

Pastaba: kartu su QQ1 ir 8S3
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STOGO SISTEMOS

3FE Stiklinis stoglangis 1574 1574 s s
3FR Stoglangis su saulės baterijomis 2038 2038 464 464
PPA Panoraminis stiklinis stoglangis - - 1845 1845

Aplinką sudarantis apšvietimas (QQ1)
Makiažo veidrodžiai keleiviams gale (VE1)
Panoraminis stiklinis stoglangis (3FU)
Papildomi skaitymo šviestuvai gale (8S3)
Pastaba: tik "Long" modeliams

ORO KONDICIONIERIUS

9AH 4-ių zonų automatinė oro kondicionieriaus sistema 1359 1359 1359 1359
9M9 Autonominis šildymas / vėdinimas su nuotoliniu valdymu 1738 1738 1738 1738
2V9 Oro jonizatorius 147 147 147 147

Pastaba: kartu su 9AH ir 9AU

BAGAŽO TVIRTINIMO IR DAIKTADĖŽIŲ SISTEMOS

3X2 Slidžių / snieglentės dėklas 384 384 384 384
3X4 Negabaritinių daiktų pakrovimo įtaisas 284 284 284 284
PKB Bagažinės įrangos paketas įskaitant bagažo tvirtinimo tinklą ir 12 voltų lizdą 

bagažinėje
124 124 124 124

PKH Bagažinės įrangos paketas įskaitant bagažo tvirtinimo tinklą ir 12 voltų lizdą 
bagažinėje

124 124 124 124

BIURO PAKETAI

1U6 "Audi exclusive" atlenkiamas staliukas vairuotojo pusėje 1245 1245 1245 1245
Pastaba: tik kartu su PS1 arba PS8

1U7 "Audi exclusive" atlenkiamas staliukas priekinio keleivio pusėje 1245 1245 1245 1245
(komfortiškam darbui automobilio gale; paprastai atlenkiamas ranka). Atlenkiamas 
staliukas pagamintas iš aukštos kokybės medienos, kurios spalva suderinta su 
pasirinkta automobilio interjero apdaila.

Pastaba: tik kartu su PS1 arba PS8
1U9 "Audi exclusive" atlenkiami staliukai vairuotojo pusėje ir priekinio keleivio pusėje 2491 2491 2491 2491

Pastaba: tik kartu su PS1 arba PS8
0TR Atramos kojoms gale - - 271 271
1W7 "Audi exclusive" automobilinis šaldytuvas 1245 1245 1245 1245

Automobilinis šaldytuvas su kompresoriniu šaldymu, temperatūros diapazonas nuo 
+6°C iki -6°C
Skyrius talpina 2 gulsčiai padėtus 1 litro butelis, papildomas skyrius skardinėms ir 
stiklinėms
Šviesos diodų vidaus apšvietimas
Pastaba: neįmanoma kartu su negabaritinių daiktų pakrovimo įtaisu (3X2 arba 3X4)

RAKINIMO SISTEMOS

PGB Komfortinis raktas su sensorių dėka valdomu bagažinės dangčio atrakinimu, 
įskaitant bagažinės dangčio atidarymą ir uždarymą elektra

1858 1858 1858 1858

PGD Komfortinis raktas su sensorių dėka valdomu bagažinės dangčio atrakinimu 1190 1190 1190 1190

GZ2 Durų pritraukimo pagalba 724 724 724 724
4E7 Elektra atidaromas ir uždaromas bagažinės dangtis 668 668 668 668
7G9 Paruošimas sekimo sistemai 120 120 120 120
VC1 Garažo vartų nuotolinis valdymas (HomeLink) 271 271 271 271
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GALINIO VAIZDO VEIDRODŽIAI

6XK Elektra nustatomi, prilenkiami ir šildomi automatiškai tamsėjantys išoriniai galinio 
vaizdo veidrodžiai

317 317 317 317

6XL Elektra prilenkiami automatiškai tamsėjantys išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai su 
atminties funkcija

317 317 317 317

Pastaba: tik kartu su PS1 arba PS8 arba PEZ arba PEX

STIKLAI

PDT Garsą izoliuojantys stiklai ("Ertico" priekinis stiklas) 1347 1347 1347 1347
Laminuotas priekinis stiklas (4GY)
Šoniniai langai ir galinis langas su laminuotais stiklais (4KV)

PDW Garsą izoliuojantys tamsinti stiklai ("privacy" stiklai) su laminuotu priekiniu stiklu 1834 1834 1834 1834

VW8 Dvigubi garsą izoliuojantys stiklai 781 781 781 781
4KS Dvigubi garsą izoliuojantys tamsinti stiklai ("privacy" stiklai) 1268 1268 1268 1268
4GR Laminuotas šildomas priekinis stiklas 1811 1811 1811 1811
3Y2 Elektra valdoma suvyniojama apsauginė užuolaida nuo saulės galiniam langui 544 544 - -
3Y8 Elektra suvyniojamos apsauginė užuolaida nuo saulės galiniam langui ir apsauginės 

užuolaidos nuo saulės galinių durų langams
1121 1121 s s

KITA EKSTERJERO ĮRANGA

1D8 Paruošimas kabliui 215 215 215 215
Pastaba: neįmanoma kartu su PPA

1D9 Priekabos įranga 1416 1416 1416 1416
Pastaba: neįmanoma kartu su PPA

6E3 Komfortiškas priekinis vidurinis ranktūris 238 238 238 238
Pastaba: neįmanoma kartu su baziniais sėdynių apmušalais

2Z0 Be modelio ir variklio identifikavimo užrašų automobilio gale 0 0 0 0
2Z7 Be variklio identifikavimo užrašų automobilio gale 0 0 0 0
2K7 Sportinis paketas 2153 2153 2153 2153

Įspūdingo sportinio dizaino priekinis ir galinis bamperiai, priekinis bamperis su 
korio struktūros priekinių oro įleidimo angų grotelėmis, juodu skersiniu ir juoda 
mente, kėbulo spalvos įspūdingo sportinio dizaino slenksčių antdėklai

4ZD "Audi exclusive" juodos spalvos stiliaus paketas 1472 1472 1472 1472
Pastaba: tik kartu su 2K7

KITA INTERJERO ĮRANGA

9JA Nerūkoma paketas 0 0 0 0
6NQ Juodos spalvos medžiaginis lubų apmušimas 351 351 351 351
9Z3 230 voltų lizdas 171 171 171 171
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PRATĘSTA GARANTIJA

EA1 Audi pratęsta garantija, 2 + 1, maksimali rida 30 000 km 381 381 381 381
EA2 Audi pratęsta garantija, 2 + 1, maksimali rida 60 000 km 541 541 541 541
EA3 Audi pratęsta garantija, 2 + 1, maksimali rida 90 000 km 732 732 732 732
EB4 Audi pratęsta garantija, 2 + 1, maksimali rida 120 000 km 844 844 844 844
EB3 Audi pratęsta garantija, 2 + 1, maksimali rida 150 000 km 1035 1035 1035 1035
EA4 Audi pratęsta garantija, 2 + 2, maksimali rida 40 000 km 859 859 859 859
EA5 Audi pratęsta garantija, 2 + 2, maksimali rida 80 000 km 1290 1290 1290 1290
EA6 Audi pratęsta garantija, 2 + 2, maksimali rida 120 000 km 1880 1880 1880 1880
EA7 Audi pratęsta garantija, 2 + 3, maksimali rida 50 000 km 1465 1465 1465 1465
EA8 Audi pratęsta garantija, 2 + 3, maksimali rida 100 000 km 2295 2295 2295 2295
EA9 Audi pratęsta garantija, 2 + 3, maksimali rida 150 000 km 3554 3554 3554 3554
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ĮRANGOS PAKETAI / DIZAINO PAKETAI

PEZ Audi dizaino rudos "balao" spalvos paketas 19553 19553 18432 18432
Praplėsto aliuminio optikos interjero elementai (GS4)
Matinio šlifuoto aliuminio apatinė interjero apdaila (GT4)
"Valcona" odos paketas (N5D)
Aplinką sudarantis apšvietimas (QQ1)
Komfortiškos priekinės sėdynės (Q2J)
Komfortiškos galvos atramos gale (VA2)
Abiejų priekinių sėdynių nustatymas elektra su atminties funkcija (3PR)
Elektra suvyniojamos apsauginė užuolaida nuo saulės galiniam langui ir apsauginės 
užuolaidos nuo saulės galinių durų langams (3Y8)
Priekinių ir išorinių galinių sėdynių šildymas (4A4)
Priekinių sėdynių vėdinimas ir masažo funkcija (4D5)
Tritaškiai saugos diržai priekyje su elektra reguliuojamu aukščiu ir atminties 
sistema (4QF)
Skydeliai nuo saulės su apšviečiamais makiažo veidrodžiais vairuotojui ir priekiniam 
keleiviui (5XH)
Priekinis vidurinis ranktūris (6E3)
"Alcantara" lubų apmušimas (6NN)
Elektra prilenkiami automatiškai tamsėjantys išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai su 
atminties funkcija (6XL)
Maksimalios apimties odos paketas (7HD)
Natūralios rudos "balsamic" spalvos švelnaus rievėtumo uosio interjero apdaila 
4-ių zonų automatinė oro kondicionieriaus sistema (9AH)
Metallic ir "Pearl effect" spalvos nemokamai
Pastaba: tik kartu su interjeru, kurio kodas KS

PEX Audi dizaino "sycamore grey" spalvos paketas 19553 19553 18432 18432
Praplėsto aliuminio optikos interjero elementai (GS4)
Matinio šlifuoto aliuminio apatinė interjero apdaila (GT4)
"Valcona" odos paketas (N5D)
Aplinką sudarantis apšvietimas (QQ1)
Komfortiškos priekinės sėdynės (Q2J)
Komfortiškos galvos atramos gale (VA2)
Abiejų priekinių sėdynių nustatymas elektra su atminties funkcija (3PR)
Elektra suvyniojamos apsauginė užuolaida nuo saulės galiniam langui ir apsauginės 
užuolaidos nuo saulės galinių durų langams (3Y8)
Priekinių ir išorinių galinių sėdynių šildymas (4A4)
Priekinių sėdynių vėdinimas ir masažo funkcija (4D5)
Tritaškiai saugos diržai priekyje su elektra reguliuojamu aukščiu ir atminties 
sistema (4QF)
Natūralios perlamutrinės pilkos spalvos švelnaus rievėtumo uosio apdaila (5MJ)
Skydeliai nuo saulės su apšviečiamais makiažo veidrodžiais vairuotojui ir priekiniam 
keleiviui (5XH)
Priekinis vidurinis ranktūris (6E3)
"Alcantara" lubų apmušimas (6NN)
Elektra prilenkiami automatiškai tamsėjantys išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai su 
atminties funkcija (6XL)
Maksimalios apimties odos paketas (7HD)
4-ių zonų automatinė oro kondicionieriaus sistema (9AH)
Metallic ir "Pearl effect" spalvos nemokamai

kartu su PE2 - - 13246 13246
Pastaba: tik kartu su interjeru, kurio kodas IS
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PET Audi dizaino "vermont brown" spalvos paketas 19779 19779 18658 18658
 Praplėsto aliuminio optikos interjero elementai (GS4)
 Matinio šlifuoto aliuminio apatinė interjero apdaila (GT4)
 "Valcona" odos paketas (N5D)

Aplinką sudarantis apšvietimas (QQ1)
 Komfortiškos sportinės priekinės sėdynės (Q1D)
 Komfortiškos galvos atramos gale (VA2)

Abiejų priekinių sėdynių nustatymas elektra su atminties funkcija (3PR)
Priekinių ir išorinių galinių sėdynių šildymas (4A4)
Priekinių sėdynių vėdinimas ir masažo funkcija (4D5)
Tritaškiai saugos diržai priekyje su elektra reguliuojamu aukščiu ir atminties 
sistema (4QF)
Vario spalvos švelnaus rievėtumo uosio interjero apdaila (5MN)
Skydeliai nuo saulės su apšviečiamais makiažo veidrodžiais vairuotojui ir priekiniam 
Priekinis vidurinis ranktūris (6E3)
"Alcantara" lubų apmušimas (6NN)
Elektra prilenkiami automatiškai tamsėjantys išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai su 
atminties funkcija (6XL)
Maksimalios apimties odos paketas (7HD)
4-ių zonų automatinė oro kondicionieriaus sistema (9AH)
Pastaba: tik kartu su interjeru, kurio kodas IT

s = bazinė įranga    - = netiekiama      
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SPALVOS

Q0Q0 "Audi exclusive" individualios spalvos 3510

INTERJERO APDAILA

YTA "Audi exclusive" interjero apdaila: pasirinktina švelnaus rievėtumo muskato mirta, nugos spalvos švelnaus 
rievėtumo uosis, tamsiai rusvas ąžuolas, juodas fortepijono lakas, auksinės spalvos žemuogių medis, bronzinės 
spalvos "Vavona" medis, tamsiai rudos spalvos "Tamo" uosis

1925

Pastaba: neįmanoma kartu su 5N2
YSX "Audi exclusive" laikymosi rankenos su medžio elementais 1110

Pastaba: tik kartu su YTA

VAIRAI / PAVARŲ PERJUNGIMO SVIRTYS / VALDYMO ELEMENTAI

YRH "Audi exclusive" oda aptrauktas vairas įskaitant oda aptrauktą oro pagalvės uždangalą; laisvai pasirenkama odos 
spalva ir dekoratyvinių siūlių spalva

668

YRI Vairo žiedas su "Audi exclusive" medžio segmentais 1110
Pastaba: tik kartu su baziniu vairu

YTD "Audi exclusive" "medinė" pavarų perjungimo rankena, "tiptronic": pasirinktina švelnaus rievėtumo muskato 
mirta, nugos spalvos švelnaus rievėtumo uosis, tamsiai rusvas ąžuolas, juodas fortepijono lakas, auksinės 
spalvos žemuogių medis, bronzinės spalvos "Vavona" medis, tamsiai rudos spalvos "Tamo" uosis

340

YRB "Audi exclusive" odos valdymo elementai: vairas, oro pagalvės uždangalas, važiavimo pakopų pasirinkimo svirties 
rankena; laisvai pasirenkama odos spalva ir dekoratyvinių siūlių spalva

894

kartu su TN4 arba YZ4 226

BIURO PAKETAI

YXA Individualizuotas "Audi exclusive" atlenkiamas staliukas (vienam atlenkiamam staliukui) 962
Iš brangmedžio pagamintas atlenkiamas staliukas individualizuotas oda, logotipu, emblema arba kitu motyvu. 
Atspaudas matomas, kai staliukas uždarytas ir pakeltas.
Pastaba: tik kartu su 1U7 arba 1U9 arba 1U6. Neįmanoma kartu su Audi dizaino rudos "balao" spalvos paketu PEZ

YTR "Audi exclusive" atramos kojoms gale. 272
2 vnt., daugiau komforto kelionėse automobilio gale; atramų kojoms spalva suderinta su kilimo spalva.
Pastaba: tik kartu su YSQ; tik "Long" modeliams

YVC "Audi exclusive" daiktadėžė 566
Papildoma rakinama daiktadėžė, integruota į ištisą vidurinę konsolę
Pastaba: tik kartu su PE1 arba PE2; tik "Long" modeliams. Neįmanoma kartu su YVD

YVD Audi exclusive baro skyrius 453
Ištisinėje centrinėje konsolėje, papildoma daiktadėžė 2 stiklinėms
Pastaba: tik kartu su PE1 arba PE2; tik "Long" modeliams. Neįmanoma kartu su YVC
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KITA INTERJERO ĮRANGA

YTO "Audi exclusive" saugos diržai 1698
YZV "Audi exclusive" pasukami skaitymo šviestuvai gale 1008

Pastaba: tik kartu su QQ1 ir 3FE, 3FR arba PPA
YSG "Audi exclusive" "Alcantara" galinė lentyna 1166

Pastaba: tik kartu su 3Y2 arba 3Y8. Gali būti pasirinkta bet kuri "Audi exclusive" "Alcantara" spalva (išskyrus 
"chilli red")

YSK "Audi exclusive" "Alcantara" lubų apmušimas 4868
Long 5321

"Alcantara" lubų apmušimas, viršutinės statramsčių apmušimų dalys ir skydeliai nuo saulės; suderintos spalvos 
laikymosi rankenos, kabliukai rūbams ir apšvietimo modulis. Vidinio galinio vaizdo veidrodžio korpuso spalva 
tokia pat, kaip ir interjero apdailos spalva.
Pastaba: tik kartu su PL4 arba PL7. Gali būti pasirinkta bet kuri "Audi exclusive" "Alcantara" spalva (išskyrus "chilli 
red")

YVZ Individualizuotos priekinių durų apsauginės slenksčių juostos 1698
Pastaba: aliuminio apdaila ant dviejų priekinių durų slenksčių juostų gali būti individualizuota logotipais. Tik 
kartu su QQ1

YVX Individualizuotos priekinių ir galinių durų apsauginės slenksčių juostos 2661
Pastaba: aliuminio apdaila ant dviejų priekinių durų slenksčių juostų gali būti individualizuota logotipais. Tik 
kartu su QQ1

YSR "Audi exclusive" kilimėliai; laisvai pasirenkama kilimėlių spalva, odinių apvadų spalva ir dekoratyvinių siūlių 
spalva

487

Pastaba: neįmanoma kartu su YSQ
YSQ "Audi exclusive" kilimas ir kilimėliai; laisvai pasirenkama kilimėlių spalva, odinių apvadų spalva ir dekoratyvinių 

siūlių spalva
2140

Pastaba: neįmanoma kartu su YSR

SĖDYNIŲ APMUŠALAI / ODOS PAKETAI

YSB Sportinių sėdynių optikos galinių sėdynių paketas 849
Elektra nustatoma vientisa galinė sėdynė su komfortiškų sportinių sėdynių optika
Pastaba: tik kartu su PS1, N5D, PE6 ir 4D1 arba 4D2

YVJ Dizaino paketas "Audi exclusive" "crimson red" ir juodos spalvos 7732
"Valcona" odos paketas 1
"Crimson red" spalvos juosta sėdynės viduryje, kontrastinės siūlės ir apvadai
Juodos spalvos komfortiškas vidurinis ranktūris su "crimson red" spalvos kontrastinėmis siūlėmis
Multifunkcinis vairas su juodos spalvos oro pagalvės uždangalu ir "crimson red" spalvos kontrastinėmis siūlėmis

Varas su perforuota oda kairėje ir dešinėje pusėse
Juodos spalvos medžiaginis lubų apmušimas
Durų apmušimų intarpai iš juodos spalvos odos su "Audi exclusive" emblema
Juodos spalvos viršutinė ir apatinė prietaisų panelio dalys, atramos rankai duryse, vidurinė konsolė ir kilimas
Juodos spalvos kilimėliai "Audi exclusive" su "crimson red" spalvos apvadais ir siūlėmis
Pastaba: tik su PS1, ir N5D, ir 6NQ, ir 1XT arba 1XX, ir 4A3 arba 4A4
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YVI Dizaino paketas "Audi exclusive" "cognac" ir juodos spalvos 7732
"Cognac brown" spalvos "Valcona" odos paketas 1
Juodos spalvos juosta sėdynės viduryje, kontrastinės siūlės ir apvadai
"Cognac brown" spalvos komfortiškas vidurinis ranktūris su juodos spalvos kontrastinėmis siūlėmis
Multifunkcinis vairas su juodos spalvos oro pagalvės uždangalu ir "cognac brown" spalvos kontrastinėmis 
siūlėmis
Varas su perforuota oda kairėje ir dešinėje pusėse
Juodos spalvos medžiaginis lubų apmušimas
Durų apmušimų intarpai iš "cognac brown" spalvos odos su "Audi exclusive" emblema
Juodos spalvos viršutinė ir apatinė prietaisų panelio dalys, atramos rankai duryse, vidurinė konsolė ir kilimas
Juodos spalvos kilimėliai "Audi exclusive" su "cognac brown" spalvos apvadais ir siūlėmis
Pastaba: tik su PS1 arba PS8, ir N5D, ir 6NQ, ir 1XT arba 1XX, ir 4A3 arba 4A4

YZ1 "Audi exclusive" odos apmušalai ir apdaila (paketas 1) 6227
Sėdynės, vidurinis ranktūris ir durų apmušimų intarpai aptraukti "Valcona" oda.
Odos, dekoratyvinių siūlių ir apvadų spalvos laisvai pasirenkamos iš 15 skirtingų "Audi exclusive" spalvų.
Oda aptraukti priekinių sėdynių atlošų uždangalai, suderintos spalvos pridėtinės sėdynių dalys ir sėdynių 
nustatymo jungikliai.
Pastaba: tik kartu su PS1 arba PS8, N5D ir 4A3 arba 4A4. Rekomenduojama užsakyti juodos spalvos interjerą

YZ2 "Audi exclusive" odos apmušalai ir apdaila (paketas 2) 8491
Tiekiama "Valcona" odos.
Palyginus su paketu 1 papildomai tiekiamos dalys: oda aptraukta vidurinė konsolė įskaitant atramas keliams, oda 
aptrauktos atramų rankai duryse minkštosios dalys. Oda aptrauktos vidurinės sėdynių dalys ir durų apmušimų 
intarpai.
Odos, dekoratyvinių siūlių ir apvadų spalvos laisvai pasirenkamos iš 15 skirtingų "Audi exclusive" spalvų.
Pastaba: tik kartu su PS1 arba PS8, N5D ir 4A3 arba 4A4 ir 7HB, 7HC, 7HD. Rekomenduojama užsakyti juodos 
spalvos interjerą.

YN2 "Audi exclusive" odos apmušalai ir apdaila (paketas 2) 8491
Tiekiama "Alcantara" ir "Valcona" odos kombinacijos.
Palyginus su paketu 1 papildomai tiekiamos dalys: oda aptraukta vidurinė konsolė įskaitant atramas keliams, oda 
aptrauktos atramų rankai duryse minkštosios dalys. Oda arba "Alcantara" aptrauktos vidurinės sėdynių dalys ir 
durų apmušimų intarpai. Odos, "Alcantara", dekoratyvinių siūlių spalvos laisvai pasirenkamos iš 15 skirtingų 
"Audi exclusive" spalvų.
Pastaba: tik kartu su PS1, N5D ir 4A3 arba 4A4 ir 7HB, 7HC, 7HD. Rekomenduojama užsakyti juodos spalvos 
interjerą. Neįmanoma su W12 modeliams

YZ3 "Audi exclusive" odos apmušalai ir apdaila (paketas 3) 12454
Tiekiama "Valcona" odos.
Palyginus su paketu 2 papildomai tiekiamos dalys: oda aptrauktos apatinės durų apmušimų dalys įskaitant 
kišenes duryse, apatinė prietaisų panelio dalis įskaitant daiktadėžę priekinio keleivio pusėje bei MMI panelį. 

Pastaba: tik kartu su PS1 arba PS8, N5D ir 4A3 arba 4A4 ir 7HB, 7HC, 7HD. Rekomenduojama užsakyti juodos 
spalvos interjerą.

YZ4 "Audi exclusive" odos apmušalai ir apdaila (paketas 4) 14718
Tiekiama "Valcona" odos. 
Palyginus su paketu 3 papildomai tiekiamos dalys: oda aptrauktos viršutinė prietaisų panelio dalis, viršutinės 
durų apmušimų dalys, sėdynių apdailos, priekinių ir galinių galvos atramų uždangalai bei vairas įskaitant oro 
pagalvės uždangalą ir korpusą.
Pasirinktinos šios viršutinės prietaisų panelio dalies "Audi exclusive" odos spalvos: "havanna brown", "saddle 
brown", "chestnut brown", "crimson red", "classic red", "jet grey", "night blue", "smokey blue" ir "iceland green"

Pastaba: tik kartu su 4A3 arba 4A4, 7HD, 3Y8, PL4 arba PL7, PS1 arba PS8, N5D. Rekomenduojama užsakyti 
juodos spalvos interjerą.
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YN4 "Audi exclusive" odos apdaila (paketas 4) 14718
Tiekiama "Alcantara" ir "Valcona" odos kombinacijos.
Palyginus su paketu 3 papildomai tiekiamos dalys: oda aptrauktos viršutinė prietaisų panelio dalis, viršutinės 
durų apmušimų dalys, sėdynių apdailos, priekinių ir galinių galvos atramų uždangalai bei vairas įskaitant oro 
pagalvės uždangalą ir korpusą.
Pasirinktinos šios viršutinės prietaisų panelio dalies "Audi exclusive" spalvos: "havanna brown", "saddle brown", 
"chestnut brown", "classic red", "crimson red", "jet grey", "night blue", "smokey blue" ir "iceland green".

Oda aptraukti sėdynių atlošų uždangalai, suderintos spalvos pridėtinės sėdynių dalys ir sėdynių nustatymo 
jungikliai.
Pastaba: tik kartu su 4A3 arba 4A4, PS1, 7HD, 3Y8, PL4 arba PL7, N5D. Rekomenduojama užsakyti juodos 
spalvos interjerą. Neįmanoma su W12 modeliams



Audi A8 matmenys



Audi A8 Long matmenys


