
Audi RS 3 Limousine

Techninė informacija

Modelio kainoraštis

Įranga

Matmenys



Audi RS 3 Limousine

Kainos galioja nuo 01.07.2017.

Cilindrai / 

tūris (cm3)

kW / AG Vidut. 
CO2 (g/km)

Kaina, EUR
(be PVM)

Kaina, EUR
(su PVM)

  2.5TFSI quattro S tronic 5 / 2480 294 /400 191-188 47 603 57 600

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

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.



Audi RS 3 Limousine techniniai duomenys

mieste užmiestyje mišrios

 2.5TFSI 
7 / S tronic / 
quattro

294 /400 480 / 1700-5850 11.4-11.3 6.6-6.5 8.4-8.3 191-188 4.1  EU6 

TFSI quattro nuolatinė visų ratų pavara

S tronic dvigubos sankabos pavarų dėžė

Techniniai duomenys yra tik informacinio pobūdžio ir gali būti keičiami be išankstinio informavimo.

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

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

Įsibegėjimas 
0-100 km 

s

Emisijos 
standartas

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* CO2 
emisija 
mišrios 
g/km**
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RATLANKIAI / PADANGOS Lieti aliuminio lydinio 5 stipinų "Rotor" dizaino ratlankiai, 8J x 19, 
su 235/35 R19 padangomis

s -

Lieti aliuminio lydinio 5 stipinų "Blade" dizaino ratlankiai, 8J x 19, 
su 235/35 R19 padangomis

- s

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

APŠVIETIMAS Priekiniai šviesos diodų žibintai su apiplovimo sistema s s
Galiniai šviesos diodų žibintai su dinaminiais posūkių rodikliais s s
Šviesos ir lietaus sensorius s s
Apšvietimo paketas s s
„Audi Sport“ įlipimo zonos šviesos diodų 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 s
Rankiniu būdu užtamsinamas vidinis galinio vaizdo veidrodis s s

RAKINIMO SISTEMOS Signalizacija s s
STIKLAI Garsą izoliuojantis priekinis stiklas s s

Šoniniai langai ir galinis langas su šilumą izoliuojančiais stiklais s s
KITA EKSTERJERO ĮRANGA Blizgios juodos spalvos stabdžių suportai su "RS" logotipais s s

Kėbulo spalvos fiksuotas "RS" galinis aptakas ant bagažinės dangčio - s
Kėbulo spalvos "RS" stogo aptakas su blizgios juodos spalvos intarpais s -
Dviejų kanalų konstrukcijos "RS" dujų išmetimo sistema su chromuotomis ovalinėmis galinių dujų 
išmetimo vamzdžių apdailomis

s s

Kėbulo spalvos slenksčių praplatinimai s s
SĖDYNĖS / KOMFORTAS Sėdynių apmušalai iš "Fine Nappa" odos su kontrastinėmis siūlėmis ir įspaustais "RS" logotipais s s

Sportinės priekinės sėdynės s s
Priekinių sėdynių aukščio reguliavimas s s
Nulenkiamas (40:60) galinės sėdynės atlošas s s
ISOFIX vaikiškų kėdučių tvirtinimai ir "Top Tether" tvirtinimo taškai šoninėse galinės sėdynės 
sėdimosiose vietose

s s

ISOFIX vaikiškų kėdučių tvirtinimai ant priekinio keleivio sėdynės su keleivio oro pagalvės 
deaktyvavimu

s s

Priekinis vidurinis ranktūris s s
KITA INTERJERO ĮRANGA Oda aptrauktas 3 stipinų "RS" sportinis daugiafunkcis vairas su pavarų perjungimo svirtelėmis, 

tiesi apatinė dalis
s s

"Alcantara" aptrauktа "RS" važiavimo pakopų pasirinkimo svirties rankena s s
3D dizaino "Optic" titano pilkos spalvos interjero apdaila s s
Aliuminio optikos interjero elementai s s
Pedalų antdėklai ir pakoja iš nerūdijančio plieno
Peleninė ir cigarečių uždegiklis priekyje s s
Prabangi automatinė oro kondicionieriaus sistema su saulės sensoriumi s s
Medžiaginis lubų apmušimas s s
Apsauginės slenksčių juostos su aliuminio apdaila ir "RS 3" logotipais s s
Kilimėliai priekyje ir gale s s
Kilimėlis bagažinėje s s
Daiktadėžių paketas ir bagažinės įrangos paketas s s

INFOTAINMENT / MMI IR Vairuotojo informacinė sistema su 3.5" dydžio spalvotu ekranu      s s
NAVIGACIJOS SISTEMOS MMI radijo sistema "plus" su viengubu CD diskasukiu, AUX-IN lizdu, 1 SD kortelių skaitytuvu ir 7" 

dydžio ekranu
s s

"Bluetooth" sąsaja s s
8 garsiakalbiai (pasyvūs) s s
Vairuotojo ir priekinio keleivio priekinės oro pagalvės su priekinio keleivio oro pagalvės 
deaktyvavimu

s s

Šoninės oro pagalvės priekyje ir galvos oro pagalvių sistema s s
Parkavimo pagalbos sistema "plus" s s
Elektromechaninis stovėjimo stabdys s s
Antrinių susidūrimų išvengimo stabdymo asistentas s s

TECHNOLOGIJOS / VAŽIUOKLĖ Sportinė važiuoklė "RS" s s
"Audi drive select" sistema s s
Vairavimo sistema su progresyvia charakteristika s s
Elektroninė stabilizavimo programa (ESP) s s
55 litrų degalų bakas s s

ASISTAVIMO SISTEMOS / 
SAUGUMAS



Audi RS 3 papildoma įranga
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Kainos EUR su 21% PVM galioja nuo 2017.07.01.

SPALVOS

"Metallic" ir "pearl effect" spalvos 771 771
"Crystal effect" spalva 1 117 1 117
"Audi exclusive" individualios spalvos Q0Q0 2570 2570

RATLANKIAI / PADANGOS

Lieti aliuminio lydinio 5 stipinų "Rotor" dizaino ratlankiai, matinio titano optikos, 8J x 19, 
su 235/35 R19 padangomis

C8J 335 -

Lieti aliuminio lydinio 5 stipinų "Rotor" dizaino ratlankiai, matinio titano optikos,
priekyje 8.5J x 19, 255/30 R19; gale 8J x 19, 235/35 R19

C4L 782 -

49U - 782
Lieti aliuminio lydinio 5 stipinų "Rotor" dizaino ratlankiai, blizgios juodos antracito spalvos, 
priekyje 8.5J x 19, 255/30 R19; gale 8J x 19, 235/35 R19

U65 782 -

49V - 782
Lieti aliuminio lydinio 5 stipinų "Blade" dizaino ratlankiai, matinio titano optikos, 8J x 19, 
su 235/35 R19 padangomis

C5S - 335

Lieti aliuminio lydinio 5 stipinų "Blade" dizaino ratlankiai, matinio titano optikos,  
priekyje 8.5J x 19, 255/35 R19; gale 8J x 19, 235/35 R19

49F 782 -

U63 - 782
Lieti aliuminio lydinio 5 stipinų "Blade" dizaino ratlankiai, matinio titano optikos,  
priekyje 8.5J x 19, 255/35 R19; gale 8J x 19, 235/35 R19

49G 782 -

V56 - 782
Slėgio padangose kontrolės sistema 7K3 223 223
Atsarginis ratas su normalaus dydžio padanga 1G3 839 839

VAŽIUOKLĖ / STABDŽIAI

Raudona spalva dažyti stabdžių suportai PC2 335 335
Keraminiai stabdžiai 1LF 5 197 5 197
"RS" sportinė važiuoklė "plus" su "Audi magnetic ride" 2H7 1 095 1 095

SĖDYNĖS

"RS" sportinės priekinės sėdynės PS6 844 844
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Kainos EUR su 21% PVM galioja nuo 2017.07.01.

SĖDĖJIMO KOMFORTAS

Priekinių sėdynių šildymas 4A3 379 379
Elektra nustatomos priekinės sėdynės 3L5 782 782
Priekinių sėdynių juosmens atramos reguliavimas elektra 7P1 274 274
Vairuotojo sėdynės juosmens atrama su masažo funkcija 8I0 403 403
Galinės sėdynės atkaltė padalinta,užlenkiama (40:20:40), su centriniu užlenkiamu ranktūriu 3NT 280 280

SĖDYNIŲ APMUŠALAI / ODOS PAKETAI

Sėdynių apmušalai ir apdaila iš "Fine Nappa" odos su rombų raštu N1H 112 112
Sėdynių apmušalai ir priekinio vidurinio ranktūrio apdaila iš "Fine Nappa" odos
Vidurinės priekinių sėdynių dalys su rombų raštu ir kontrastinės spalvos perforacija
Durų apmušimų intarpai iš "Alcantara"
"RS" logotipo įspaudai priekinių sėdynių atlošuose

Dirbtine oda aptraukti interjero elementai 7HE 324 324
Su pasirinktu interjeru suderintos spalvos dirbtine oda aptrauktos atramos rankai duryse ir atramos 
keliams

INTERJERO APDAILA

Aliuminio interjero apdaila "Race design light" 7TH 324 324
Anglies pluošto interjero apdaila 5MB 894 894

INFOTAINMENT / MMI IR NAVIGACIJOS SISTEMOS

"Audi virtual cockpit" prietaisų skydelis, 12,3" LCD ekranas 9S8 348 348
Pastaba: tik su PNQ
MMI® navigacija PNU 1 446 1 446
7" spalvotas ekranas
3D navigacija
"Audi connect" paslaugos 3 mėnesiams
Valdymo žodinėmis komandomis sistema
2 SD kortelių skaitytuvai, CD diskasukis, AUX-IN lizdas, USB jungtis su įkrovimo funkcija
"Bluetooth" sąsaja
MMI® navigacija "plus" PNQ 2 783 2 783
7" spalvotas ekranas
MMI touch®
3D navigacija su žemėlapio atnaujinimu
"Audi connect" paslaugos 3 metams
Valdymo žodinėmis komandomis sistema
2 SD kortelių skaitytuvai, AUX-IN lizdas, USB jungtis su įkrovimo funkcija
"Bluetooth" sąsaja
DVD diskasukis, 10 GB vidinė atmintis

INFOTAINMENT / RADIJO IR TV SISTEMOS

Audi garso sistema 9VD 285 285
"Bang & Olufsen" garso sistema 9VS 883 883
Skaitmeninio radijo transliacijos priėmimas QV3 335 335
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Kainos EUR su 21% PVM galioja nuo 2017.07.01.

INFOTAINMENT / TELEFONAS IR KOMUNIKACIJA

Audi muzikos sąsaja UE7 168 168
nešiojamų medijų grotuvų su USB sąsaja prijungimui (įskaitant įkrovimo funkciją)
Audi sąsaja išmaniajam telefonui UI2 392 392
Audi muzikos sąsaja
"Google Android Auto", "Apple CarPlay"
Pastaba: tik su PNU arba PNQ
Prisijungimo galimybių paketas PNV 995 995
Paruošimas navigacijos sistemai
Audi muzikos sąsaja su USB sąsaja
Audi sąsaja išmaniajam telefonui
SD kortelių skaitytuvas
"Audi phone box" su belaidžiu įkrovimu ("Qi" standartą palaikantiems telefonams) 9ZE 379 379
Galima prijungti du telefonus "Bluetooth" jungtimi
"Audi connect" paslaugos 3 metams IT1 392 392

kartu su PNQ 0 0

ASISTAVIMO SISTEMOS / SAUGUMAS

Automatinio stovėjimo stabdžio išjungimo funkcija UH2 90 90
Pastovaus greičio palaikymo sistema 8T2 335 335
"Adaptive cruise control" (automatinis atstumo reguliavimas) su "Stop & Go" funkcija įskaitant priekinę 
"Audi pre sense" sistemą

PCG 839 839

"Audi pre sense basic" sistema 7W1 223 223
Priekinė "Audi pre sense" sistema su pėsčiųjų atpažinimu 6K2 379 379
"Audi side assist" (persirikiavimo į kitą eismo juostą asistentas) 7Y1 592 592
"Audi active lane assist" (aktyvus eismo juostos išlaikymo asistentas) PCB 670 670
Pastaba: tik su PU7 arba PU8 ir PCG arba PCE
Asistavimo paketas PCE 1084 1084
"Adaptive cruise control" (automatinis atstumo reguliavimas) su "Stop & Go" funkcija 
"Audi active lane assist" (aktyvus eismo juostos išlaikymo asistentas)
Važiavimo spūstyje asistentas ir kritinių situacijų asistentas "Emergency Assist" 
Priekinė "Audi pre sense" sistema su pėsčiųjų atpažinimu
Kelio ženklų atpažinimas
Tolimųjų šviesų asistentas
Parkavimo sistema "plus"
Pastaba: tik su 79C arba 79D
Asistavimo sistemų paketas, įskaitant važiavimo spūstyje asistentą ir kritinių situacijų asistentą 79C 0 0
Asistavimo sistemų paketo be "Audi side assist" sistemos užsakymui

Asistavimo sistemų paketas, įskaitant važiavimo spūstyje asistentą ir kritinių situacijų asistentą 79D 592 592
Asistavimo sistemų paketo su "Audi side assist" sistema užsakymui

Galinio vaizdo kamera KA2 458 458

APŠVIETIMAS

Tolimųjų šviesų asistentas 8G1 151 151
Pastaba: tik su PU7
Matriciniai priekiniai šviesos diodų žibintai su dinaminiais posūkių rodikliais priekyje ir gale PXC 620 620

STOGO SISTEMOS

Panoraminis stiklinis stoglangis 3FB 1229 1229
Matinio aliuminio stogo bėgeliai 3S3 296 -
Juodos spalvos stogo bėgeliai 3S2 296 -
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Kainos EUR su 21% PVM galioja nuo 2017.07.01.

BAGAŽO TVIRTINIMO IR DAIKTADĖŽIŲ SISTEMOS

Apverčiamas bagažinės kilimėlis: vienoje pusėje veliūras, kitoje - guma, skirtas bagažinės uždengimui taip 
pat ir tuomet, kai nulenktas galinės sėdynės atlošas

6SJ 68 68

RAKINIMO SISTEMOS

Komfortinio rakto sistema PG3 458 458

GALINIO VAIZDO VEIDRODŽIAI

Kėbulo spalva dažyti išorinių galinio vaizdo veidrodžių korpusai 6FA 118 118
Blizgios juodos spalvos išorinių galinio vaizdo veidrodžių korpusai 6FJ 118 118
Elektra nustatomi, prilenkiami ir šildomi išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai, šildomi stiklo apiplovimo 6XE 223 223
Elektra nustatomi, prilenkiami ir šildomi automatiškai tamsėjantys išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai, 
šildomi stiklo apiplovimo purkštukai

6XK 329 329

Pastaba: tik su PU7
Berėmis automatiškai tamsėjantis vidinis galinio vaizdo veidrodis su šviesos ir lietaus sensoriumi PU7 285 285

kartu su PXC 145 145

STIKLAI

"Privacy" stiklai (tamsinti stiklai) VW1 447 447
Tamsinti galinis stiklas ir galiniai šoniniai stiklai

KITA EKSTERJERO ĮRANGA

Be modelio ir variklio identifikavimo užrašų automobilio gale 2Z0 0 0
"RS" sportinė dujų išmetimo sistema 0P6 951 951
skleidžia ypatingą garsą: dviejų kanalų, su blizgios juodos spalvos ovalinėmis galinių dujų išmetimo 
vamzdžių apdailomis
Matinio aliuminio stiliaus paketas 5L2 727 727
Matinės aliuminio spalvos mentė priekiniame bamperyje, bei galinio difuzoriaus įdėklo šoninis rėmas ir 
horizontalus tiltelis
Blizgios juodos spalvos stiliaus paketas PAH 727 727
Blizgios juodos spalvos mentė priekiniame bamperyje, galinis aptakas, radiatoriaus grotelių apvadas, langų 
apvadai, įskaitant matinio titano spalvos "quattro" logotipą priekyje
Variklio uždangalas su anglies pluošto apdaila NM5 559 559
Iki 280 km/h padidintas maksimalus greitis 6Y9 1 676 1 676

KITA INTERJERO ĮRANGA

Šoninės oro pagalvės gale 4X4 392 392
"RS" dizaino paketas PEF 1 006 1 006
juodos spalvos dirbtine oda aptrauktos atramos rankai duryse su kontrastinėmis raudonos spalvos siūlėmis

juodos spalvos "Alcantara" atramos keliams su kontrastinėmis raudonos spalvos siūlėmis

raudonos spalvos ventiliacinių angų vidinių žiedų apdaila
juodos spalvos saugos diržai su raudonu kraštu
juodos spalvos kilimėliai su "RS" logotipais ir kontrastinėmis raudonos spalvos siūlėmis

"RS" komforto paketas PA1 1 407 1 407
Priekinių sėdynių šildymas
Berėmis automatiškai tamsėjantis vidinis galinio vaizdo veidrodis su šviesos ir lietaus sensoriumi
Elektra nustatomi, prilenkiami ir šildomi automatiškai tamsėjantys išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai, 
šildomi stiklo apiplovimo purkštukai
Priekinių sėdynių juosmens atramos reguliavimas elektra
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Kainos EUR su 21% PVM galioja nuo 2017.07.01.

EXTENDED WARRANTY

Audi pratęsta garantija, 2 + 1, maksimali rida 30 000 km EA1 93 93
Audi pratęsta garantija, 2 + 1, maksimali rida 60 000 km EA2 124 124
Audi pratęsta garantija, 2 + 1, maksimali rida 90 000 km EA3 172 172
Audi pratęsta garantija, 2 + 1, maksimali rida 120 000 km EB4 219 219
Audi pratęsta garantija, 2 + 1, maksimali rida 150 000 km EB3 266 266
Audi pratęsta garantija, 2 + 2, maksimali rida 40 000 km EA4 187 187
Audi pratęsta garantija, 2 + 2, maksimali rida 80 000 km EA5 282 282
Audi pratęsta garantija, 2 + 2, maksimali rida 120 000 km EA6 408 408
Audi pratęsta garantija, 2 + 3, maksimali rida 50 000 km EA7 313 313
Audi pratęsta garantija, 2 + 3, maksimali rida 100 000 km EA8 486 486
Audi pratęsta garantija, 2 + 3, maksimali rida 150 000 km EA9 738 738



Audi RS 3 Limousine


