
Audi RS 7 Sportback

Modelio kainoraštis

Techninė informacija

Įranga

Matmenys



Kainos galioja nuo 01.01.2017

kW / AG Vidut. 
CO2 (g/km)

Kaina, EUR
(be PVM)

Kaina, EUR
(su PVM)

4.0TFSI quattro tiptronic 412 / 560 221 100 223 121 270
RS7 performance 4.0TFSI quattro tiptronic 445 / 605 221 105 802 128 020

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

Audi RS 7 Sportback

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

412 / 560 700 / 1750-5500 13.3 7.3 9.5 221 3.9 EU6

4.0TFSI 8-pakopų 
tiptronic quattro

445 / 605 750 / 2500-5500 13.3 7.3 9.5 221 3.7 EU6

TFSI quattro nuolatinė visų ratų pavara

tiptronic pakopinė automatinė pavarų dėžė

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

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

CO2 
emisija 
mišrios 
g/km **

Įsibegėjimas 
0-100 km 

s

Emisijos 
standartas

Audi RS 7 Sportback techniniai duomenys

Benzininis variklis su tiesioginiu degalų įpurškimu ir 
mechaniniu pripūtimo kompresoriumi

Variklio 
tipas

Pavarų dėžė, 
pavaros tipas

Maksimali 
galia kW/AG

Maksimalus sukimo 
momentas Nm/aps.

Degalų sąnaudos l/100km*



s = bazinė įranga    - = netiekiama        o = papildoma įranga
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RATLANKIAI / PADANGOS Kaltiniai aliuminio lydinio 7-ių dvigubų stipinų dizaino 
ratlankiai, 9J x 20, su 275/35 R 20 padangomis

s -

Lieti aliuminio lydinio 5-V stipinų dizaino ratlankiai, 
9J x 21, su 275/30 R 21 padangomis

- s

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

APŠVIETIMAS Galiniai šviesos diodų žibintai s s
Priekinių žibintų apiplovimo sistema s s
Šviesos diodų priekiniai žibintai įskaitant dinamines posūkių šviesas gale s s
Šviesos ir lietaus sensorius s s
Aplinką sudarantis apšvietimas s s

GALINIO VAIZDO VEIDRODŽIAI Elektra nustatomi ir šildomi išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai s s
Matinio aliuminio optikos išorinių galinio vaizdo veidrodžių korpusai s o
Matinio titano optikos išorinių galinio vaizdo veidrodžių korpusai - s
Rankiniu būdu užtamsinamas vidinis galinio vaizdo veidrodis s s

RAKINIMO SISTEMOS Signalizacija s s
Elektra atidaromas ir uždaromas bagažinės dangtis s s

STIKLAI Žalsvi, šilumą izoliuojantys stiklai s s
Šoniniai langai ir galinis langas su garsą izoliuojančiais stiklais s s

KITA EKSTERJERO ĮRANGA Matinio aliuminio stiliaus paketas s o
Titano stiliaus paketas - s
Juoda spalva nudažyti stabdžių suportai s s
Sustiprinti bamperiai s s

SĖDYNĖS / KOMFORTAS "Alcantara"/odos kombinacijos sėdynių apmušalai su prasiuvimu rombais ir su "RS 6" 
logotipo įspaudais

s o

Valcona odos apmušalai su korio formos prasiuvimu ir "RS 7" logotipo įspaudais o s
Oda aptrauktos atramos rankai duryse s s
"RS" sportinės priekinės sėdynės s s
4-ių krypčių juosmens atramos reguliavimas s s
Priekinių sėdynių aukščio reguliavimas s s
Dvi atskiros sėdynės gale s s
ISOFIX vaikiškų kėdučių tvirtinimai ir "Top Tether" tvirtinimo taškai šoninėse galinės 
sėdynės sėdimosiose vietose

s s

Priekinis vidurinis ranktūris s s
KITA INTERJERO ĮRANGA Oda aptrauktas 3-jų stipinų multifunkcinis sportinis vairas su pavarų perjungimo 

svirtelėmis, tiesi apatinė dalis
s s

Vairo kolonėlės nustatymas elektra s s
Anglies pluošto interjero apdaila s s
Pedalų antdėklai ir pakoja iš nerūdijančio plieno s s
4-ių zonų prabangi automatinė oro kondicionieriaus sistema s s
Juodos spalvos medžiaginis lubų apmušimas s s
Daiktadėžių paketas s s
Peleninė ir cigarečių uždegiklis priekyje s s
Kilimėliai priekyje ir gale s s
Bagažinės grindų apmušimas s s

INFOTAINMENT / Vairuotojo informacinė sistema su 7" spalvotu ekranu s s
MMI IR NAVIGACIJOS SISTEMOS MMI navigacija "plus" su "MMI touch", DVD, 2 SD, USB ir AUX-IN lizdu s s

"Bluetooth" sąsaja s s
Audi garso sistema s s

ASISTAVIMO SISTEMOS / SAUGUMAS Automatinio stovėjimo stabdžio išjungimo funkcija s s
Viso dydžio vairuotojo ir priekinio keleivio priekinės oro pagalvės s s
Galvos oro pagalvės s s
Pastovaus greičio palaikymo sistema s s
Parkavimo pagalba "plus" s s

TECHNOLOGIJOS / VAŽIUOKLĖ 4 taškų pneumatinė važiuoklė su elektroniniu amortizatorių valdymu (sportinė versija) s s
"Audi drive select" sistema s s
Elektromechaninis vairo stiprintuvas "Servotronic" s s
Elektroninė stabilizavimo sistema (ESC) s s

Audi RS 7 Sportback bazinė įranga



Kainos EUR su 21% PVM galioja nuo 01.01.2017
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SPALVOS

"Metallic effect" arba "Pearl effect" spalva 1110 1110
"Crystal effect" spalva 1642 1642

I6I6 Daytona Grey "Matt effect" spalva 5945 5945

RATLANKIAI / PADANGOS

PQM Lieti aliuminio lydinio 5-ių stipinų "Blade" dizaino ratlankiai, 9J x 21, su 275/30 R 21 padangomis 2038 0

PQV Lieti aliuminio lydinio 5-ių stipinų "Blade" dizaino, blizgios juodos spalvos poliruoti ratlankiai, 9J x 
21, su 275/30 R 21 padangomis

2264 0

PQI Lieti aliuminio lydinio 5-ių stipinų "Blade" dizaino, matinio titano optikos poliruoti ratlankiai, 9J x 
21, su 275/30 R 21 padangomis

2264 0

PAF Lieti aliuminio lydinio 5-ių dvigubų stipinų dizaino ratlankiai, 9 J x 21, su 275/30 R21 padangomis - 0

PAY Lieti aliuminio lydinio 5-ių dvigubų stipinų dizaino, blizgios juodos antracito spalvos ratlankiai, 9 J x 
21, su 275/30 R21 padangomis

- 0

VAŽIUOKLĖ / STABDŽIAI

PC2 Raudona spalva dažyti stabdžių suportai 453 453
Pastaba: neįmanoma kartu su PC5

PC5 Keraminiai stabdžiai 9397 9397
GH2 quattro® pavara su sportiniu diferencialu 1529 1529
2MC Sportinė važiuoklė "plus" su "Dynamic Ride Control" DRC 1076 1076
1N8 Dinaminė vairavimo sistema 1303 1303

Audi RS 7 Sportback papildoma įranga 



Kainos EUR su 21% PVM galioja nuo 01.01.2017
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Audi RS 7 Sportback papildoma įranga 

SĖDYNĖS / KOMFORTAS

PS8 Individualizuojamo profilio priekinės sėdynės 0 0
Individualizuojamo profilio priekinės sėdynės
Abiejų priekinių sėdynių nustatymas elektra su atminties funkcija
Pastaba: tik kartu su 6XF, 6XG arba 6XL ir N5D, ir 3NZ

PV3 Elektra nustatomos priekinės sėdynės su vairuotojo sėdynės atminties funkcija                   0 0
Pastaba: tik kartu su 6XF arba 6XG arba 6XL

4D3 Priekinių sėdynių vėdinimas 906 906
Pastaba: tik kartu su PS8 ir 4A3 arba 4A4 ir N5D

4D8 Priekinių sėdynių vėdinimas ir masažo funkcija 1756 1756
Pastaba: tik kartu su PS8 ir 4A3 arba 4A4 ir N5D

3KA Galinės "RS" sportinės sėdynės 0 0
Dvi atskiros sėdynės su išreikštomis šoninėmis dalimis ir integruotomis galvos atramomis; optiškai 
pritaikytos prie priekinių sėdynių; dalimis (40:60) arba visas nulenkiamas galinių sėdynių atlošas; su 
atlošo atrakinimu iš bagažinės; daiktadėžė viduryje; įskaitant atlenkiamą vidurinį ranktūrį su 
daiktadėže ir dviem gėrimų laikikliais
Pastaba: tik su 3X2 arba 3X4 ir PV3

3NZ Galinių sėdynių sistema su 2 sėdynėmis 0 0
Optiškai suderintos su priekinėmis sėdynėmis; 2 aukščio kryptimi rankiniu būdu reguliuojamos "L" 
formos galinės galvos atramos; galinės sėdynės atlošas yra padalintas 40:60 santykiu ir gali būti 
visiškai nulenktas žemyn; įskaitant atlenkiamą vidurinį ranktūrį su daiktadėže ir 2 gėrimų laikikliais

Pastaba: tik su PS8
4A3 Priekinių sėdynių šildymas 419 419
4A4 Priekinių ir išorinių galinių sėdynių šildymas 861 861
PIH ISOFIX vaikiškų kėdučių tvirtinimai priekinio keleivio sėdynėje 91 91

Viso dydžio vairuotojo ir priekinio keleivio priekinės oro pagalvės su priekinio keleivio oro pagalvės 
deaktyvavimu

SĖDYNIŲ APMUŠALAI / ODOS PAKETAI

N5D "Valcona" odos sėdynių apmušalai 1183 0
Pastaba: tik kartu su PS8 ir 3NZ

N5M "Valcona" odos apmušalai su korio formos prasiuvimu ir "RS 7" logotipo įspaudais 1183 s
Pastaba: ne su PS8

WL1 Juodos ir mėlynos spalvų dizaino paketas "RS performance" modeliui - 0
"Alcantara" ir "Valcona" odos kombinacijos sėdynių apmušalai su korio formos prasiuvimu ir "RS" 
logotipo įspaudais, mėlynos spalvos karbono tvilo interjero apdaila
Pastaba: tik su interjeru, kurio kodas MA

7HC Odos paketas įskaitant oro pagalvės uždangalą 226 226
Tarp sudedamųjų dalių: oda aptrauktos atramos rankai duryse, vidinės durų rankenos; juoda oda 
aptrauktas oro pagalvės uždangalas ant vairo; vidurinės konsolės apatinės dalies odos apdaila, jeigu 
nėra jau pasirinktoje įrangoje.
Pastaba: tik su 1XT

INTERJERO APDAILA

5TG Matinio šlifuoto aliuminio interjero apdaila 0 0
5MD Aliuminio Race interjero apdaila 0 0
5TL Juodo fortepijono lako interjero apdaila 0 0
5TB Aliuminio /Beaufort wood juodo interjero apdaila 2661 2661

VAIRAI / PAVARŲ PERJUNGIMO SVIRTYS / VALDYMO ELEMENTAI

1XT Oda aptrauktas 3-jų stipinų multifunkcinis sportinis vairas su pavarų perjungimo svirtelėmis 215 215



Kainos EUR su 21% PVM galioja nuo 01.01.2017
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Audi RS 7 Sportback papildoma įranga 

INFOTAINMENT / RADIJO IR TV SISTEMOS

6G2 DVD grotuvas ir DVD keitiklis 735 735
8RY "BOSE surround" garso sistema 1121 1121
8RF "Bang & Olufsen" praplėsta garso sistema 6793 6793
QV3 Skaitmeninio radijo transliacijos priėmimas 442 442

INFOTAINMENT / TELEFONAS IR KOMUNIKACIJA

9ZK Audi connect 566 566
9ZE Audi phone box 475 475

Galima prijungti du telefonus
9ZC Audi connect ir Audi phone box 1041 1041

Galima prijungti du telefonus
UI2 Audi sąsaja išmaniajam telefonui 284 284

9WQ Paruošimas pramogų sistemai galinėse sėdimosiose vietose 215 215
Pastaba: tik kartu su PS8

9WE 1 Audi planšetinis kompiuteris įskaitant pramogų sistemą galinėse sėdimosiose vietose 1336 1336
10,1" jutiklinis ekranas
32 GB diskas

9WF 2 Audi planšetiniai kompiuteriai įskaitant pramogų sistemą galinėse sėdimosiose vietose 2457 2457
10,1" jutiklinis ekranas
32 GB diskas

ASISTAVIMO SISTEMOS / SAUGUMAS

7W1 "Audi pre sense basic" sistema 284 284
PCH "Audi side assist" (persirikiavimo į kitą eismo juostą asistentas), įskaitant galinę "Audi pre sense" 

sistemą
623 623

"Audi side assist" (persirikiavimo į kitą eismo juostą asistentas) (7Y1)
Pastaba: tik kartu su 6XF arba 6XL

PCB "Audi active lane assist" (aktyvus eismo juostos išlaikymo asistentas): 623 623
Kamera ir/arba atstumo sensorius (asistavimo vairuotojui sistema) (QK1)
"Audi active lane assist" (aktyvus eismo juostos išlaikymo asistentas) (7Y4)

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):

1190 1190

Kamera ir/arba atstumo sensorius (asistavimo vairuotojui sistema) (QK1)
Galinė "Audi pre sense" sistema (7W3)
"Audi side assist" (persirikiavimo į kitą eismo juostą asistentas) ir "Audi active lane assist" (aktyvus 
eismo juostos išlaikymo asistentas) (7Y5)
Pastaba: tik kartu su 6XF arba 6XL

PCG "Audi adaptive cruise control" su "stop & go" funkcija įskaitant priekinę "Audi pre sense" sistemą 1743 1743
Kamera ir/arba atstumo sensorius (asistavimo vairuotojui sistema) (QK1)
"Audi adaptive cruise control" (automatinis atstumo reguliavimas) (8T4)

PCN Asistavimo paketas įskaitant "Audi pre sense plus": 2558 2558
Kamera ir/arba atstumo sensorius (asistavimo vairuotojui sistema) (QK1)
"Audi pre sense plus" sistema (7W4)
"Audi side assist" (persirikiavimo į kitą eismo juostą asistentas) ir "Audi active lane assist" (aktyvus 
eismo juostos išlaikymo asistentas) (7Y5)
"Adaptive cruise control" (automatinis atstumo reguliavimas) (8T4)
Pastaba: tik kartu su 6XF arba 6XL



Kainos EUR su 21% PVM galioja nuo 01.01.2017
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Audi RS 7 Sportback papildoma įranga 

9R1 Naktinio matymo asistentas su atpažintų pėsčiųjų pažymėjimu 2264 2264
KS1 "Head-up" ekranas 1563 1563
7X5 Parkavimo asistentas su aplinkos matymo sistema 442 442
KA2 Galinio vaizdo kamera 510 510
KA4 Matymo 360° kampu kamera 883 883
6Y4 Greičio apribojimo iki 280 km/h sistema 1698 1698
4X4 Šoninės oro pagalvės gale 408 408

APŠVIETIMAS

PXC Matriciniai šviesos diodų priekiniai žibintai įskaitant dinamines posūkių šviesas priekyje ir gale 1087 1087
8G1 Tolimųjų šviesų asistentas 0 0

STOGO SISTEMOS

3FE Elektra valdomas stiklinis stoglangis 1290 1290

BAGAŽO TVIRTINIMO IR DAIKTADĖŽIŲ SISTEMOS

3X4 Negabaritinių daiktų pakrovimo įtaisas 57 57
Pastaba: tik kartu su 3KA

6SJ Bagažinės dugno apmušimas, apverčiamas bagažinės kilimėlis 120 120

RAKINIMO SISTEMOS

PGD Komfortinis raktas su sensorių dėka valdomu bagažinės dangčio atrakinimu 895 895
Pastaba: ne su  PQA

PG3 Comfort key 895 895
GZ2 Durų pritraukimo pagalba 668 668
VC1 Garažo vartų nuotolinis valdymas (HomeLink) 271 271

GALINIO VAIZDO VEIDRODŽIAI

6FT Matinio aliuminio optikos išorinių galinio vaizdo veidrodžių korpusai s 0
6FA Kėbulo spalva dažyti išorinių galinio vaizdo veidrodžių korpusai 120 120
6FJ Išorinių galinio vaizdo veidrodžių korpusai blizgios juodos spalvos 120 120
6FQ Anglies pluošto išorinių galinio vaizdo veidrodžių korpusai 1585 1585
6XF Elektra prilenkiami išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai su atminties funkcija 277 277

Pastaba: tik kartu su PV3 arba PS8
6XG Išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai su atminties funkcija 0 0

Pastaba: tik kartu su PV3 arba PS8
6XL Abiejų pusių elektra prilenkiami automatiškai tamsėjantys išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai su 

atminties funkcija
577 577

Pastaba: tik kartu su 4L6 ir PV3 arba PS8
4L6 Automatiškai tamsėjantis vidinis galinio vaizdo veidrodis 187 187

kartu su 6XL 0 0
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Audi RS 7 Sportback papildoma įranga 

STIKLAI

VW4 Tamsinti stiklai ("privacy" stiklai) 510 510
PDG Garsą izoliuojantys stiklai: 1347 1347

Šoniniai langai ir galinis langas su laminuotais stiklais (4KV)
Laminuotas priekinis stiklas (4GL)
Pastaba: tik kartu su 9ZK arba 9ZC

PDJ Garsą izoliuojantys tamsinti stiklai ("privacy" stiklai) 1076 1076
Šoninių ir galinio langų stiklai (VW6)
Laminuotas priekinis stiklas (4GL)
Pastaba: tik kartu su 9ZK arba 9ZC

3Y6 Apsauginė užuolaida nuo saulės 147 147

KITA EKSTERJERO ĮRANGA

0P6 Sportinė dujų išmetimo sistema 1132 1132
2Z0 Be modelio ir variklio identifikavimo užrašų automobilio gale 0 0
NM5 "Carbon Sigma" variklio skyriaus uždangalas 566 566
1SB Papildoma variklio apsauga 171 171

KITA INTERJERO ĮRANGA

0M5 75 litrų degalų bakas 124 124
6NJ Medžiaginis lubų apmušimas 0 0
6NA "Audi exclusive" "Alcantara" lubų apmušimas 2321 2321
9JA Paketas nerūkantiesiems 0 0
FZ2 Saugos diržai "crimson" raudonos spalvos 566 566

PRATĘSTA GARANTIJA

EA1 Audi pratęsta garantija, 2 + 1, maksimali rida 30 000 km 285 285
EA2 Audi pratęsta garantija, 2 + 1, maksimali rida 60 000 km 413 413
EA3 Audi pratęsta garantija, 2 + 1, maksimali rida 90 000 km 557 557
EB4 Audi pratęsta garantija, 2 + 1, maksimali rida 120 000 km 684 684
EB3 Audi pratęsta garantija, 2 + 1, maksimali rida 150 000 km 891 891
EA4 Audi pratęsta garantija, 2 + 2, maksimali rida 40 000 km 636 636
EA5 Audi pratęsta garantija, 2 + 2, maksimali rida 80 000 km 955 955
EA6 Audi pratęsta garantija, 2 + 2, maksimali rida 120 000 km 1402 1402
EA7 Audi pratęsta garantija, 2 + 3, maksimali rida 50 000 km 1083 1083
EA8 Audi pratęsta garantija, 2 + 3, maksimali rida 100 000 km 1673 1673
EA9 Audi pratęsta garantija, 2 + 3, maksimali rida 150 000 km 2629 2629
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Audi RS 7 Sportback papildoma įranga 

ĮRANGOS PAKETAI / DIZAINO PAKETAI

PA1 Komforto paketas "RS 7" 2138 2138
75 litrų degalų bakas (0M5)
Priekinių ir galinių sėdynių šildymas (4A4)
Automatiškai tamsėjantis vidinis galinio vaizdo veidrodis (4L6)
Abiejų pusių elektra prilenkiami automatiškai tamsėjantys išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai su 
atminties funkcija (6XL)
"BOSE surround" garso sistema (8RY)
Pastaba: tik kartu su PS8 arba PV3

PA2 Dinamikos paketas "RS 7" 5439 5439
quattro® pavara su sportiniu diferencialu (GH2)
Kamera ir/arba atstumo sensorius (asistavimo vairuotojui sistema) (QK1)
Dinaminė vairavimo sistema (1N8)
Sportinė važiuoklė "plus" su "Dynamic Ride Control" DRC (2MC)
Automatiškai tamsėjantis vidinis galinio vaizdo veidrodis (4L6)
Greičio apribojimo iki 280 km/h sistema (6Y4)
Matriciniai šviesos diodų priekiniai žibintai (8G4)

PA3 Dinamikos paketas "plus" "RS 7" 14458 14458
quattro® pavara su sportiniu diferencialu (GH2)
Kamera ir/arba atstumo sensorius (asistavimo vairuotojui sistema) (QK1)
Keraminiai stabdžiai: Galiniai diskiniai stabdžiai (1KK), Priekiniai diskiniai stabdžiai (1LN)
Dinaminė vairavimo sistema (1N8)
Sportinė važiuoklė "plus" su "Dynamic Ride Control" DRC (2MC)
Automatiškai tamsėjantis vidinis galinio vaizdo veidrodis (4L6)
Greičio apribojimo iki 305 km/h sistema (6Y7)
Matriciniai šviesos diodų priekiniai žibintai (8G4)

PQA Anglies pluošto stiliaus paketas: 5095 4189
Juodos spalvos apdailos juostos (4ZD)
Anglies pluošto priekinis aptakas (5L4)

PQZ Matinio aliuminio stiliaus paketas: 906 0
Matinio aliuminio stiliaus paketas (4ZL)
Matinio aliuminio priekinis aptakas (5L2)

PA7 Blizgios juodos spalvos stiliaus paketas: 906 0
Juodos spalvos apdailos juostos (4ZD)
Juodos spalvos priekinis aptakas (5L8)



Kainos EUR su 21% PVM galioja nuo 01.01.2016

SPALVOS

Q0Q0 Audi exclusive spalvos 3114
O0O0 Audi exclusive spalvos "Matt effect" 6511

INTERJERO APDAILA

YTA "Audi exclusive" medienos interjero apdaila 1460
Nugos spalvos švelnaus rievėtumo uosis, švelnaus rievėtumo muskato mirta, tamsiai rusvas ąžuolas, bronzinės 
spalvos "Vavona" medis, auksinės spalvos žemuogių medis, tamsiai rudos spalvos "Tamo" uosis.
Pastaba: tik kartu su interjero apdaila 5TL

VAIRAI / PAVARŲ PERJUNGIMO SVIRTYS / VALDYMO ELEMENTAI

YRB "Audi exclusive" valdymo elementai, iš jų oda aptraukti: vairas, pavarų perjungimo svirties rankena 849
Oda aptrauktas vairo žiedas, važiavimo pakopų pasirinkimo svirties rankena ir užvalkalas pasirinktini visų "Audi 
exclusive" spalvų; individualiai pasirinktina siūlių spalva iš "Audi exclusive" asortimento. "Audi exclusive" 
stiliaus vairo žiedo siūlės.

YUC Juodos spalvos "Audi exclusive" zomša aptraukti valdymo elementai 849
Juodos spalvos zomša aptrauktas vairo žiedas ir važiavimo pakopų pasirinkimo svirties rankena; individualus 
įvairių "Audi exclusive" spalvų siūlių su specifiniu "Audi exclusive" stiliumi pasirinkimas.
Pastaba: neįmanoma kartu su "Audi exclusive" oda aptrauktais valdymo elementais arba su "Audi exclusive" 
oda aptrauktu vairo žiedu

KITA INTERJERO ĮRANGA

YUR "Audi exclusive" juodos spalvos "Alcantara" lubų apmušimas su spalvotomis kontrastinėmis siūlėmis 509
Juodos spalvos "Alcantara" lubų apmušimas, viršutinės statramsčių apmušimų dalys ir skydeliai nuo saulės. 
Laisvas kontrastinių siūlių spalvos pasirinkimas iš "Audi exclusive" spalvų pasiūlos.
Pastaba: tik kartu su juodos spalvos "Alcantara" lubų apmušimu (6NA)

YSR "Audi exclusive" kilimėliai 487
Pastaba: neįmanoma kartu su YSQ

YTZ "Audi exclusive" kilimėliai su "RS" logotipais 555
juodos spalvos su siuvinėtu raštu kilimėlių priekyje: kontrastinės siūlės ir juodos spalvos apvadai

Pastaba: neįmanoma kartu su YSR

YTU "Audi exclusive" kilimėliai su spalvotais odiniais apvadais ir "RS" logotipais 781
juodos spalvos su siuvinėtu raštu kilimėlių priekyje: apvadų spalva ir dekoratyvinių siūlių spalva laisvai 
pasirenkama iš "Audi exclusive" spalvų pasiūlos.
Pastaba: neįmanoma kartu su YSR

YSQ "Audi exclusive" kilimas ir kilimėliai 2140
Pastaba: neįmanoma kartu su YSR

YTO "Audi exclusive" saugos diržai 1698

Audi 

exclusive
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SĖDYNIŲ APMUŠALAI / ODOS PAKETAI

YQN Oda aptrauktos sėdynių apdailos dalys "Audi exclusive" 1076
individualizuojamo profilio priekinėms elektra nustatomoms sėdynėms su atminties funkcija ir "RS" 
sportinėms priekinėms elektra nustatomoms sėdynėms: "Fine Nappa" oda aptrauktos šoninės ir priekinės 
sėdynių apdailos bei ištraukiamos šlaunų atramos apdailos ("RS" sportinės sėdynės), šoninės sėdynių apdailos 
su dekoratyvinėmis siūlėmis, juodos spalvos sėdynių nustatymo jungikliai ir rankenėlės (neaptrauktos oda). 
Odos spalva ir dekoratyvinių siūlių spalva gali būti laisvai pasirenkama iš "Audi exclusive" spalvų pasiūlos

kartu su odos paketu "Audi exclusive" 668
YY1 "Audi exclusive" "Valcona" odos dizaino paketas su korio formos prasiuvimu 7472

Juodos spalvos odos sėdynių apmušalai, galvos atramos, durų apmušimų intarpai, priekinis vidurinis ranktūris, 
atramos rankai duryse ir apatinė vidurinės konsolės dalis su kontrastinėmis "crimson red" spalvos siūlėmis

vidurinės priekinių sėdynių dalys ir išorinės galinės sėdynės su korio formos prasiuvimu "crimson red" spalvos 
siūlėmis
RS 7 logotipo įspaudai priekinių sėdynių atlošuose; įskaitant juodos spalvos kilimėlius su "crimson red" spalvos 
odos apvadais, valdymo elementus su "crimson red" spalvos siūlėmis ir "crimson red" spalvos saugos diržus 

Pastaba: tik kartu su N5M ir YRB, YTO, YTZ
YUH "Audi exclusive" odos paketas įskaitant oro pagalvės uždangalą 1359

kartu su YRT 340
kartu su YRT ir YRB 0

Oda aptrauktos vidinės durų rankenos ir atramos rankai duryse; papildomai juodos spalvos oda aptrauktas oro 
pagalvės uždangalas ant vairo; oda aptraukta apatinė vidurinės konsolės dalis, jeigu nėra jau pasirinktoje 
įrangoje. Odos spalva ir dekoratyvinių siūlių spalva gali būti laisvai pasirenkama iš "Audi exclusive" spalvų 
pasiūlos. Kartu su oda aptrauktu "RS" multifunkciniu vairu su tiesia apatine dalimi - be oda aptraukto oro 
pagalvės uždangalo.
Kartu su RS oda aptrauktu multifunkciniu vairu, tiesia apatine dalimi ir oro pagalvės uždangalu vaire be odos.

YRT "Audi exclusive" praplėstas odos paketas 5378
kartu su YZ2 4246
kartu su YZ6 4246

Oda aptrauktos apatinė prietaisų panelio dalis įskaitant daiktadėžę priekinio keleivio pusėje ir daiktadėžę 
vairuotojo pusėje, atramos rankai durų apmušimuose, vidurinė konsolė ir apatinė vidurinės konsolės dalis. 
Odos spalva ir dekoratyvinių siūlių spalva gali būti laisvai pasirenkama iš "Audi exclusive" spalvų pasiūlos

Oro pagalvės uždangalo vaire apdaila iš juodos spalvos odos. Kartu su RS oda aptrauktu multifunkciniu vairu, 
tiesia apatine dalimi ir oro pagalvės uždangalu vaire su oda.
Derinyje su odos paketu "Audi exclusive" įskaitant oro pagalvės uždangalą gali būti laisvai pasirenkama oro 
pagalvės uždangalo odos spalva iš "Audi exclusive" spalvų pasiūlos.

YYA "Audi exclusive" apvadai komfortiškoms sėdynėms 0
Pastaba: tik kartu su "Audi exclusive" odos apdaila "Valcona" (paketas 1 arba 2) ir komfortiškomis priekinėmis 
sėdynėmis (PS8)

YN1 "Audi exclusive" "Alcantara" ir odos kombinacijos paketas 1 3680
Tiekiamas "RS" sportinėms priekinėms sėdynėms: oda aptraukti sėdynių šonai, galvos atramos, priekinis 
vidurinis ranktūris, apatinė vidurinės konsolės dalis. "Alcantara" aptrauktos vidurinės priekinių sėdynių dalys ir 
išorinės galinės sėdynės su prasiuvimu rombais bei  durų apmušimų intarpai; "RS 7" logotipo įspaudai priekinių 
sėdynių atlošuose. Odos, "Alcantara" spalva ir dekoratyvinių siūlių spalva gali būti laisvai pasirenkama iš "Audi 
exclusive" spalvų pasiūlos
Pastaba: ne su PS8
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YZ1 "Audi exclusive" "Valcona" odos paketas 1 3680
komfortiškoms priekinėms sėdynėms su atminties funkcija: oda aptrauktos sėdynės, vidurinis ranktūris, durų 
apmušimų intarpai ir apatinė vidurinės konsolės dalis. Odos spalva ir dekoratyvinių siūlių spalva gali būti laisvai 
pasirenkama iš "Audi exclusive" spalvų pasiūlos

Pastaba: tik su N5D, ir PS8, ir 3NZ, ir 3X4
YZ2 "Audi exclusive" "Valcona" odos paketas 2 6680

Papildomai prie paketo 1: oda aptrauktos atramos rankai duryse ir sėdynių atlošų uždangalai. Suderinta 
sėdynių pridėtinių dalių spalva. Odos spalva ir dekoratyvinių siūlių spalva gali būti laisvai pasirenkama iš "Audi 
exclusive" spalvų pasiūlos
Pastaba: tik su N5D, ir PS8, ir 3NZ, ir 3X4

YZ5 "Audi exclusive" "Valcona" odos paketas su korio formos prasiuvimu (paketas 1) 4473
"RS" sportinėms priekinėms sėdynėms: odiniai sėdynių apmušalai, oda aptrauktos galvos atramos, durų 
apmušimų intarpai, priekinis vidurinis ranktūris ir apatinė vidurinės konsolės dalis, vidurinės priekinių sėdynių 
dalys ir išorinės galinės sėdynės su korio formos prasiuvimu. "RS 7" logotipo įspaudai priekinių sėdynių 
atlošuose. Odos spalva ir dekoratyvinių siūlių spalva gali būti laisvai pasirenkama iš "Audi exclusive" spalvų 
pasiūlos
Pastaba: tik kartu su N5M

YZ6 "Audi exclusive" "Valcona" odos paketas su korio formos prasiuvimu (paketas 2) 7472
"RS" sportinėms priekinėms sėdynėms; papildomai prie paketo 1: oda aptrauktos atramos rankai duryse ir 
sėdynių atlošų uždangalai, su odos spalva suderintos spalvos pridėtinės sėdynių dalys. Odos spalva ir 
dekoratyvinių siūlių spalva gali būti laisvai pasirenkama iš "Audi exclusive" spalvų pasiūlos
Pastaba: tik kartu su N5M



Audi RS 7 Sportback matmenys


