
Audi R8 Coupé

Modelio kainoraštis

Techninė informacija

Įranga

Matmenys



Kainos galioja nuo 2016.04.27

kW / AG Vidut. 
CO2 (g/km)

Kaina, EUR
(be PVM)

Kaina, EUR
(su PVM)

V10 5.2FSI quattro S tronic 397 / 540 272 136 694 165 400
V10 plus 5.2FSI quattro S tronic 449 / 610 287 156 860 189 800

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

Audi R8 Coupé

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

V10 5.2FSI 7-pakopų 
S tronic quattro

397 / 540 540 / 6500 16.7 8.4 11.4 272 3.5 EU6

V10 plus 
5.2FSI

7-pakopų 
S tronic quattro

449 / 610 560 / 6500 17.5 9.3 12.3 287 3.2 EU6

FSI quattro nuolatinė visų ratų pavara

S tronic pakopinė automatinė pavarų dėžė

Audi R8 Coupé techniniai duomenys

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

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

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

Aukštais apsisukimais veikiantis V10 variklis su 
kombinuotu įsiurbimo kolektoriumi ir tiesioginiu 
degalų įpurškimu



s = bazinė įranga    - = netiekiama        o = papildoma įranga
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RATLANKIAI / PADANGOS Kaltiniai aliuminio lydinio 5-ių dvigubų stipinų dizaino, 
matinio titano optikos ratlankiai, 
8,5J x 19 su 245/35 R19 padangomis priekyje, 
11J x 19 su 295/35 R19 padangomis gale

- s

Lieti aliuminio lydinio 5-ių stipinų "V" dizaino ratlankiai, 
8,5J x 19 su 245/35 R19 padangomis priekyje, 
11J x 19 su 295/35 R19 padangomis gale

s o

Vagystę apsunkinantys ratų varžtai s s
Slėgio padangose kontrolės indikacija s s
Padangų remonto komplektas s s

APŠVIETIMAS Galiniai šviesos diodų žibintai s s
Šviesos diodų priekiniai žibintai įskaitant dinamines posūkių šviesas gale s s
Šviesos ir lietaus sensorius s s
Vidaus apšvietimas s s

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

RAKINIMO SISTEMOS Signalizacija s s
"Comfort key" sistema s s

STIKLAI Šilumą izoliuojantis priekinis stiklas s s
KITA EKSTERJERO ĮRANGA Šoninės plokštės iš blizgaus anglies pluošto o s

"Ice silver metallic" spalvos šoninės plokštės s o
"Audi exclusive" blizgaus anglies pluošto eksterjero paketas o s
Fiksuotas galinis aptakas iš blizgaus anglies pluošto (tik Coupe modeliams) - s
Kintamo aukščio galinis oro aptakas (tik Coupe modeliams) s -
Priekinio stiklo rėmas su aliuminio apdaila (tik Spyder modeliams) s -
Oro srauto deflektorius (tik Spyder modeliams) s -
Aktyvi apsauga apsivertimo atveju (tik Spyder modeliams) s -

SĖDYNĖS / KOMFORTAS Apmušalai ir apdaila iš "Fine Nappa" odos o s
"Alcantara" ir odos kombinacijos paketas s o
Odos paketas s s
"Audi exclusive" kaušo formos priekinės sėdynės o s
Sportinės priekinės sėdynės s o
Priekinių sėdynių šildymas s s
Iš dalies elektra nustatomos sėdynės s s

KITA INTERJERO ĮRANGA Oda aptrauktas "R8 Performance" 3-jų stipinų multifunkcinis vairas "plus" su 4 
periferiniais valdymo elementais

o s

Oda aptrauktas "R8" sportinis 3-jų stipinų multifunkcinis vairas "plus" su 2 periferiniais 
valdymo elementais

s -

Anoduota antracito spalva dažyta interjero apdaila s o
Matinio anglies pluošto interjero apdaila o s
Juoda spalva dažyta praplėsta interjero apdaila s s
Pedalų antdėklai ir pakoja iš nerūdijančio plieno o s
Prabangi automatinė oro kondicionieriaus sistema s s
Medžiaginis lubų apmušimas (tik Coupe modeliams) s s
Pilnai automatinis atidaromas stogas, medžiaginis (tik Spyder modeliams) s -
Peleninė ir cigarečių uždegiklis priekyje s s
Apsauginės slenksčių juostos su aliuminio apdaila s s
Kilimėliai ir grindų apmušimas s s

INFOTAINMENT / "Audi virtual cockpit" 12,3 colio skaitmeninis ekranas s s
MMI IR NAVIGACIJOS SISTEMOS MMI navigacija "plus" su "MMI touch", DVD, 2 SD, 2 USB ir AUX-IN lizdu s s

"Bluetooth" sąsaja
Audi garso sistema

ASISTAVIMO SISTEMOS / SAUGUMAS Viso dydžio vairuotojo ir priekinio keleivio priekinės oro pagalvės su priekinio keleivio 
oro pagalvės deaktyvavimu

s s

Priekinės šoninės oro pagalvės su galvos oro pagalvėmis (tik Coupe modeliams) s s
Parkavimo pagalba "plus" s s

TECHNOLOGIJOS / VAŽIUOKLĖ "R8" sportinė važiuoklė s s
Keraminiai stabdžiai o s
"Audi drive select" sistema s s
Elektromechaninis vairo stiprintuvas "Servotronic" s s
Elektroninė stabilizavimo sistema (ESC) s s

    83 litrų degalų bakas s o
73 litrų degalų bakas - s

Audi R8 bazinė įranga
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SPALVOS

"Metallic" ir "pearl effect" spalvos 0 0
K6K6 "Crystal effect" spalva 1779 1779
7U7U "Matt effect" spalva - 6310
6H5 "Kendo grey" spalvos šoninės plokštės 0 0
6H6 "Mythos black metallic" spalvos šoninės plokštės 0 0
6H0 "Ice silver metallic" spalvos šoninės plokštės s 0
6H4 "Matt titanium grey" spalvos šoninės plokštės 1125 0

Spyder 562 -
6H3 Šoninės plokštės iš blizgaus anglies pluošto 2524 s

Spyder 1262 -

RATLANKIAI / PADANGOS

40E Lieti aliuminio lydinio 5-ių stipinų "V" dizaino ratlankiai, 8,5J x 19 su 245/35 R19 padangomis 
priekyje, 11J x 19 su 295/35 R19 padangomis gale

s 0

40F Kaltiniai aliuminio lydinio 5-ių dvigubų stipinų dizaino, matinio titano optikos ratlankiai, 8,5J x 19 
su 245/35 R19 padangomis priekyje, 11J x 19 su 295/35 R19 padangomis gale

1147 s

45C Kaltiniai aliuminio lydinio 5-ių dvigubų stipinų dizaino ratlankiai, 8,5J x 19 su 245/35 R19 
padangomis priekyje, 11J x 19 su 295/35 R19 padangomis gale

1147 0

45D Kaltiniai aliuminio lydinio 5-ių dvigubų stipinų dizaino, blizgios juodos antracito spalvos ratlankiai, 
8,5J x 19 su 245/35 R19 padangomis priekyje, 11J x 19 su 295/35 R19 padangomis gale

1147 0

40G Kaltiniai aliuminio lydinio 10-ies stipinų "Y" dizaino, iki blizgesio pratekinti ratlankiai, 8,5J x 20 su 
245/30 R20 padangomis priekyje, 11J x 20 su 305/30 R20 padangomis gale

2868 1721

Audi R8 papildoma įranga
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Audi R8 papildoma įranga

45E Kaltiniai aliuminio lydinio 10-ies stipinų "Y" dizaino, matinio titano optikos ratlankiai, 8,5J x 20 su 
245/30 R20 padangomis priekyje, 11J x 20 su 305/30 R20 padangomis gale

2868 1721

45F Kaltiniai aliuminio lydinio 10-ies stipinų "Y" dizaino, blizgios juodos antracito spalvos ratlankiai, 8,5J 
x 20 su 245/30 R20 padangomis priekyje, 11J x 20 su 305/30 R20 padangomis gale

2868 1721

VAŽIUOKLĖ / STABDŽIAI

2MN "Audi magnetic ride" (adaptyvi amortizatorių valdymo sistema) 2065 2065
PC5 Keraminiai stabdžiai 10210 s
PC2 Raudona spalva dažyti stabdžių suportai 574 -
VF2 Nerūdijančio plieno stiliaus pedalai ir pakoja 414 s
1N8 Dinaminė vairavimo sistema 1606 1606

SĖDYNĖS

Q1D "R8" sportinės sėdynės s 0
Iškilūs sėdynių šonai
Rankiniu būdu nustatoma išilginė padėtis
Elektra nustatomi sėdynės aukštis ir atlošo kampas
Įskaitant sėdynės atlošo nulenkimą

PS5 "R8" kaušo formos sėdynės 3671 s
Įskaitant sėdynės atlošo nulenkimą, sėdynės šildymą ir šoninę oro pagalvę
Integruotos galvos atramos
Labiau išreikšta sėdynės forma padidintam šoniniam kūno stabilumui posūkiuose

Rankiniu būdu nustatoma išilginė padėtis ir nulenkiamas atlošas
Elektra nustatomas sėdynės aukštis
"R8" logotipo įspaudai atlošuose
Pastaba: tik su N0Q ir 7HD

PS6 Nulenkiamos lenktyninės kaušo formos sėdynės su atlošo uždangalu iš matinio anglies pluošto 6195 2524
RECARO sportinės priekinės sėdynės
Rankiniu būdu nustatoma išilginė padėtis ir nulenkiamas atlošas
Elektra nustatomas sėdynės aukštis
Pastaba: tik su N0Q ir 7HD

SĖDĖJIMO KOMFORTAS

3PN Iš dalies elektra nustatomos sėdynės (pasirinktinis paketas 1) 1091 1091
Elektra nustatoma išilginė sėdynės padėtis ir pneumatika 4 kryptimis nustatoma juosmens atrama
Pastaba: tik su "R8" sportinėmis sėdynėmis, N3Q arba N1H ir 3G4

3PR Elektra ir pneumatika nustatomos sėdynės (pasirinktinis paketas 2) 1664 1664
Papildomai prie pasirinktinio paketo 1: pneumatika nustatomi sėdimosios dalies ir atlošo šonai
Pastaba: tik su "R8" sportinėmis sėdynėmis, N3Q arba N1H ir 3G4

3G4 ISOFIX vaikiškų kėdučių tvirtinimai priekinio keleivio sėdynėje 69 69
Pastaba: tik su "R8" sportinėmis sėdynėmis
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Audi R8 papildoma įranga

SĖDYNIŲ APMUŠALAI / ODOS PAKETAI

0UB Spalvotos siūlės maksimalios apimties "Fine Nappa" odos įrangai 803 803
Spalvotos siūlės yra durų apmušimų intarpuose, sėdynėse, ranktūryje ir vidurinėje konsolėje
Spalvų pasirinkimas: "Dark silver", "Macaw blue", "Condor grey", "Dynamite red", "Express red" arba 
"Vegas yellow"
Pastaba: tik su "R8" sportinėmis sėdynėmis, N1H arba N3Q ir 7HD

N3Q Apmušalai iš "Fine Nappa" odos "R8" sportinėms sėdynėms 0 0
N0Q Apmušalai iš "Fine Nappa" odos "R8" kaušo formos sėdynėms 574 s

Pastaba: tik su "R8" kaušo formos sėdynėmis
N7U "Alcantara" ir odos kombinacijos paketas s 0

Pastaba: tik su "R8" sportinėmis sėdynėmis
N1H Prasiuvimas rombais "Fine Nappa" odos apmušalų ir apdailos paketui arba "Fine Nappa" 

maksimalios apimties odos apmušalų ir apdailos paketui
574 0

Rombų rašto vidurinėje sėdynių dalyje spalva suderinta su apmušalų spalva
Pastaba: tik su "R8" sportinėmis sėdynėmis ir 3PN arba 3PR

7HD Maksimalios apimties "Fine Nappa" odos paketas 3534 3534
Papildomai oda aptraukti šie elementai: prietaisų panelis, durų apmušimų parapetai, galinės 
sienelės parapetas, šoniniai apmušimai, smūgio energijos sugėrimo deformacinės zonos gaubtas ir 
apatinė vidurinės konsolės dalis

INTERJERO APDAILA

5MA Anoduota antracito spalva dažyta interjero apdaila s 0
5MB Matinio antracito titano spalva dažyta interjero apdaila 688 0
5TL Juodo fortepijono lako optikos "Audi exclusive" interjero apdaila 1491 1491

5MN Matinio anglies pluošto interjero apdaila 1836 s
5MK Blizgaus anglies pluošto interjero apdaila 2008 173
GT2 Praplėsta matinio anglies pluošto interjero apdaila 2065 2065

"Audi virtual cockpit" prietaisų skydelio ir ventiliacinių angų apvadai
Pastaba: tik Coupe modeliams

GT5 Praplėsta blizgaus anglies pluošto interjero apdaila 2238 2238

VAIRAI / PAVARŲ PERJUNGIMO SVIRTYS / VALDYMO ELEMENTAI

2FJ Oda aptrauktas "R8 Performance" 3-jų stipinų multifunkcinis vairas "plus" su 4 periferiniais valdymo 
elementais

1950 s

INFOTAINMENT / RADIJO IR TV SISTEMOS

9VS "Bang & Olufsen" garso sistema 2180 2180
QV3 Skaitmeninio radijo transliacijos priėmimas 517 517

INFOTAINMENT / TELEFONAS IR KOMUNIKACIJA

UI2 Audi sąsaja išmaniajam telefonui 288 288
9ZE "Audi phone box" 562 562
EL3 "Audi connect" 574 574

ASISTAVIMO SISTEMOS / SAUGUMAS

8T2 Pastovaus greičio palaikymo sistema 344 344
KA2 Parkavimo sistema "plus" su galinio vaizdo kamera 711 711
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Audi R8 papildoma įranga

APŠVIETIMAS

PXF Šviesos diodų priekiniai žibintai su Audi lazerinėmis šviesomis 3878 3878
įskaitant tolimųjų šviesų asistentą

8G1 Tolimųjų šviesų asistentas 207 207
QQ1 Apšvietimo paketas 436 436

BAGAŽO TVIRTINIMO IR DAIKTADĖŽIŲ SISTEMOS

QE1 Daiktadėžių paketas (tinklinės kišenės daiktams priekinių sėdynių atlošuose ir šoninės tinklinės 
kišenės bagažinėje)

322 322

Pastaba: tik Coupe modeliams, tik su "R8" sportinėmis sėdynėmis

RAKINIMO SISTEMOS

VC1 Garažo vartų nuotolinis valdymas (HomeLink) 310 310

GALINIO VAIZDO VEIDRODŽIAI

6FJ Juodos spalvos išorinių galinio vaizdo veidrodžių korpusai 0 0
6FQ "Audi exclusive" anglies pluošto išorinių galinio vaizdo veidrodžių korpusai 1606 1606
6XK Elektra nustatomi, prilenkiami ir šildomi automatiškai tamsėjantys išoriniai galinio vaizdo 

veidrodžiai
425 425

KITA EKSTERJERO ĮRANGA

NM5 "Carbon Sigma" variklio skyriaus uždangalas 3901 3901
Spyder 1950 -

Pastaba: tik su QQ1
5L4 "Audi exclusive" blizgaus anglies pluošto eksterjero paketas 6769 s

Priekinio aptako difuzoriaus įdėklai iš blizgaus anglies pluošto
4ZH Blizgios juodos spalvos stiliaus paketas 1091 1091

R8 Spyder V10 papildomai: ”titanium black” juodos spalvos apdaila ant variklio dangčio ir oro angų 1550 -
R8 V10: juodos antracito spalvos radiatoriaus grotelės, įskaitant valstybinio numerio laikiklį, 
radiatoriaus grotelių apvadas, priekinis aptakas ir galinis difuzorius; juodos spalvos išmetimo 
sistema; išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai gali būti pasirenkami juodos antracito spalvos, kėbulo 
spalvos arba iš anglies pluošto
R8 V10 plus: juodos antracito spalvos radiatoriaus grotelės, įskaitant valstybinio numerio laikiklį, 
radiatoriaus grotelių apvadas; išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai gali būti pasirenkami juodos 
antracito spalvos, kėbulo spalvos arba iš anglies pluošto

QJ7 Anglies pluošto apdaila ant variklio oro angų 2524 -
Pastaba: tik Spyder modeliams

0P8 Sportinė dujų išmetimo sistema 2180 2180
0M1 83 litrų degalų bakas s 126

KITA INTERJERO ĮRANGA

6NN Lubų apmušimas iš "Alcantara" 1606 1606
Pastaba: tik Coupe modeliams

6NT Lubų apmušimas iš "Alcantara" su prasiuvimu rombais 3212 3212
Pastaba: tik Coupe modeliams

7M9 Apsauginės slenksčių juostos su apšviečiamais "Audi exclusive" intarpais 747 747
VT3 "Audi exclusive" matinio anglies pluošto apsauginės slenksčių juostos su raudonai apšviečiamais 

aliuminio intarpais
1950 1950

Pastaba: tik Coupe modeliams
VT4 "Audi exclusive" blizgaus anglies pluošto apsauginės slenksčių juostos su raudonai apšviečiamais 

aliuminio intarpais
2123 2123

9JA Paketas nerūkantiesiems 0 0
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Audi R8 papildoma įranga

PRATĘSTA GARANTIJA

EA1 Audi pratęsta garantija, 2 + 1, maksimali rida 30 000 km 386 386
EA2 Audi pratęsta garantija, 2 + 1, maksimali rida 60 000 km 548 548
EA3 Audi pratęsta garantija, 2 + 1, maksimali rida 90 000 km 742 742
EB4 Audi pratęsta garantija, 2 + 1, maksimali rida 120 000 km 936 936
EB3 Audi pratęsta garantija, 2 + 1, maksimali rida 150 000 km 1178 1178
EA4 Audi pratęsta garantija, 2 + 2, maksimali rida 40 000 km 871 871
EA5 Audi pratęsta garantija, 2 + 2, maksimali rida 80 000 km 1307 1307
EA6 Audi pratęsta garantija, 2 + 2, maksimali rida 120 000 km 1905 1905
EA7 Audi pratęsta garantija, 2 + 3, maksimali rida 50 000 km 1485 1485
EA8 Audi pratęsta garantija, 2 + 3, maksimali rida 100 000 km 2325 2325
EA9 Audi pratęsta garantija, 2 + 3, maksimali rida 150 000 km 3602 3602

s = bazinė įranga    - = netiekiama        o = papildoma įranga



Kainos EUR su 21% PVM galioja nuo 2016.04.27

SPALVOS

Q0Q0 "Audi exclusive" spalva 3556
O0O0 "Audi exclusive" spalva "Matt effect" 8490
YUY "Audi exclusive" individualios spalvos šoninės plokštės 1239

Pastaba: tik su 6H7
YYO "Audi exclusive" "Matt effect" individualios spalvos šoninės plokštės 1239

Pastaba: tik su 6H7 ir 5K6

INTERJERO APDAILA

YTF "Audi exclusive" spalvos interjero apdaila 2868
Fiksatoriai ant "monoposto", intarpai duryse ir prietaisų panelyje priekinio keleivio pusėje bei vidutinėje 
konsolėje

VAIRAI / PAVARŲ PERJUNGIMO SVIRTYS / VALDYMO ELEMENTAI

YRB "Audi exclusive" oda individualizuoti valdymo elementai 906
Oda aptraukti vairo žiedas bei važiavimo pakopų pasirinkimo svirties rankena, važiavimo pakopų pasirinkimo 
svirties užvalkalas iš odos.
Odos ir siūlių spalva gali būti individualiai pasirenkama iš "Audi exclusive" spalvų pasiūlos.

YUC Juodos spalvos "Audi exclusive" zomša aptraukti valdymo elementai 906
Juodos spalvos zomša aptraukti vairo žiedas ir važiavimo pakopų pasirinkimo svirties rankena.
Odos ir siūlių spalva gali būti individualiai pasirenkama iš "Audi exclusive" spalvų pasiūlos.

KITA INTERJERO ĮRANGA

YSK "Audi exclusive" lubų apmušimas iš "Alcantara" 4015
"Alcantara" spalva gali būti individualiai pasirenkama iš "Audi exclusive" spalvų pasiūlos.
Pastaba: tik Coupe modeliams, tik su lubų apmušimu iš "Alcantara" 6NN

YSE "Audi exclusive" lubų apmušimas iš "Alcantara" su prasiuvimu rombais 4015
"Alcantara" spalva gali būti individualiai pasirenkama iš "Audi exclusive" spalvų pasiūlos.
Pastaba: tik Coupe modeliams, tik su lubų apmušimu iš "Alcantara" 6NT

YVZ Individualizuotos "Audi exclusive" apsauginės slenksčių juostos 1721
Apsauginės slenksčių juostos gali būti individualizuotos logotipu pagal pageidavimą

YSR "Audi exclusive" kilimėliai su apvadais 402
Pastaba: ne su YSQ

YTU "Audi exclusive" kilimėliai su "R8" logotipais ir spalvotais apvadais 642
Pastaba: ne su YSQ

YTZ "Audi exclusive" kilimėliai su "R8" logotipais 528
YQM "Audi exclusive" bagažinės danga iš "Alcantara" 1893
YSU "Audi exclusive" vidiniai slenksčių apmušimai iš "Fine Nappa" odos 574

Oda aptrauktos kraštinės kilimo juostos ir ir apatinės priekinių statramsčių dalis
Pastaba: tika kartu su 7HD

YSH "Alcantara" aptrauktos "Audi exclusive" galinė sienelė ir "Audi exclusive" galinė lentyna 1721
Pastaba: tik Coupe modeliams

YSQ "Audi exclusive" kilimas ir kilimėliai 2294
Pastaba: ne su YSR, YTZ, YSU

Audi 

exclusive



Audi 

exclusive

YQL Odinė "Audi exclusive" ventiliacinių angų apdaila 860
Oda aptraukti ventiliacinių angų rėmeliai
Odos spalva gali būti individualiai pasirenkama iš "Audi exclusive" spalvų pasiūlos

YYG Kėbulo spalvos "Audi exclusive" ventiliacinės angos 574
Kėbulo spalva nudažyti ventiliacinių angų rėmeliai
Su išorės spalva suderinta ventiliacinių angų rėmelių spalva gali būti individualiai pasirenkama iš "Audi 
exclusive" spalvų pasiūlos

KITA EKSTERJERO ĮRANGA

YYJ "Audi exclusive" personalizavimas apatinėje šoninių plokščių dalyje 803
Šoninės plokštės gali būti personalizuojamos matiniu logotipu
Pastaba: tik su 5K6

YYK "Audi exclusive" personalizavimas viršutinėje šoninių plokščių dalyje 402
Šoninės plokštės gali būti personalizuojamos matiniu logotipu
Pastaba: tik su 5K6

SĖDYNIŲ APMUŠALAI / ODOS PAKETAI

YS1 "Audi exclusive" apmušalai ir apdaila iš "Fine Nappa" odos (paketas 1) 5163
Odiniai sėdynių apmušalai įskaitant kilpas diržams, galvos atramas, durų apmušimų intarpus, atramas rankai 
duryse ir vidines durų rankenas.
Odos ir siūlių spalva gali būti individualiai pasirenkama iš "Audi exclusive" spalvų pasiūlos.
Pastaba: tik su N3Q arba N0Q

YS2 "Audi exclusive" apmušalai ir apdaila iš "Fine Nappa" odos (paketas 2) 6883
Papildomai prie paketo 1 oda aptraukti šie elementai: atramos keliams, viršutinė vidurinės konsolės dalis 
įskaitant atramas rankai.
Odos ir siūlių spalva gali būti individualiai pasirenkama iš "Audi exclusive" spalvų pasiūlos.
Pastaba: tik su N3Q arba N0Q

YS4 "Audi exclusive" maksimalios apimties "Fine Nappa" odos paketas 9063
Spyder 9752

Papildomai prie paketo 1 oda aptraukti šie elementai: viršutinės durų apmušimų dalys, prietaisų skydelio 
gaubtas, "monoposto", apatinė vidurinės konsolės dalis, viršutinė ir apatinė prietaisų panelio dalys bei 
viršutinė galinės sienelės dalis ir šoniniai apmušimai; viršutinė prietaisų panelio dalis tiekiama šių odos spalvų: 
"Chestnut brown", "Saddle brown", "Smoky blue", "Night blue", "Jet grey", "Classic red", "Crimson red" ir 
"Iceland green".

Odos ir siūlių spalva gali būti individualiai pasirenkama iš "Audi exclusive" spalvų pasiūlos.

Pastaba: tik su 7HD ir N3Q arba N0Q
YY2 "Audi exclusive" maksimalios apimties "Fine Nappa" odos paketas su rombų raštu (paketas 2) 9063

Spyder 9752
Papildomai prie paketo 1 su rombų raštu vidurinėje sėdynių dalyje oda aptraukti šie elementai: viršutinės durų 
apmušimų dalys, prietaisų skydelio gaubtas, "monoposto", apatinė vidurinės konsolės dalis, viršutinė ir 
apatinė prietaisų panelio dalys bei viršutinė galinės sienelės dalis ir šoniniai apmušimai; viršutinė prietaisų 
panelio dalis tiekiama šių odos spalvų: "Chestnut brown", "Saddle brown", "Smoky blue", "Night blue", "Jet 
grey", "Classic red", "Crimson red" ir "Iceland green".

Odos ir siūlių spalva gali būti individualiai pasirenkama iš "Audi exclusive" spalvų pasiūlos.
Pastaba: tik su "R8" sportinėmis sėdynėmis, 7HD ir N1H



Audi 

exclusive

YVB "Audi exclusive" pridėtinės sėdynių dalys 1606
Tik R8 sportinėms sėdynėms
Su interjeru suderinta spalva gali būti individualiai pasirenkama iš "Audi exclusive" spalvų pasiūlos

YSZ Matine spalva nudažyti "Audi exclusive" sėdynių atlošų uždangalai 2237
Pastaba: tik su R8 kaušo formos sėdynėmis PS5



Audi R8 Coupé matmenys


