
Audi S6 Limousine ir S6 Avant

Modelio kainoraštis

Techninė informacija

Įranga

Matmenys



Kainos galioja nuo 2017.04.27

kW / AG Vidut. 
CO2 (g/km)

Kaina, EUR
(be PVM)

Kaina, EUR
(su PVM)

4.0TFSI quattro S tronic 331 / 450 214 64 818 78 430

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

Audi S6 Limousine

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 2017.04.27

kW / AG Vidut. 
CO2 (g/km)

Kaina, EUR
(be PVM)

Kaina, EUR
(su PVM)

4.0TFSI quattro S tronic 331 / 450 219 66 901 80 950

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

Audi S6 Avant

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 7-pakopų S 
tronic quattro

331 / 450 550 / 1400-5700 13.1-13.3 6.9-7.1 9.2-9.4 214-218 4.4 EU6

TFSI CoD quattro nuolatinė visų ratų pavara

S tronic dvigubos sankabos pavarų dėžė

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

benzininis variklis su tiesioginiu degalų įpurškimu, turbopripūtimu ir 
Audi cilindrų išjungimo technologija

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

Audi S6 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



mieste užmiestyje mišrios

4.0TFSI 7-pakopų S 
tronic quattro

331 / 450 550 / 1400-5700 13.4-13.5 7.1-7.3 9.4-9.6 219-224 4.6 EU6

TFSI CoD quattro nuolatinė visų ratų pavara

S tronic dvigubos sankabos pavarų dėžė

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

Audi S6 Avant techniniai duomenys

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

Variklio 
tipas

Pavarų dėžė, 
pavaros tipas

Maksimali 
galia kW/AG

Maksimalus sukimo 
momentas Nm/aps.

Degalų sąnaudos l/100km*

benzininis variklis su tiesioginiu degalų įpurškimu, turbopripūtimu ir 
Audi cilindrų išjungimo technologija

CO2 
emisija 
mišrios 
g/km **

Įsibegėjimas 
0-100 km 

s

Emisijos 
standartas
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RATLANKIAI / PADANGOS Lieti aliuminio lydinio 5-ių lygiagrečių stipinų dizaino ratlankiai, 
8,5J x 19, su 255/40 R19 padangomis

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

GALINIO VAIZDO VEIDRODŽIAI Išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai su atminties funkcija s s
Aliuminio optikos išorinių galinio vaizdo veidrodžių korpusai s s
Rankiniu būdu užtamsinamas vidinis galinio vaizdo veidrodis s s

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

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

KITA EKSTERJERO ĮRANGA Blizgūs langų apvadai s s
Kėbulo spalvos galinis aptakas s s
Aliuminio stogo bėgeliai - s
Juoda spalva nudažyti stabdžių suportai s s

SĖDYNĖS / KOMFORTAS "Alcantara" ir odos kombinacijos paketas s s
Sportinės priekinės sėdynės s s
4-ių krypčių juosmens atramos reguliavimas s s
Elektra nustatomos priekinės sėdynės su vairuotojo sėdynės atminties funkcija s s
Nulenkiamas galinės sėdynės atlošas s s
Negabaritinių daiktų pakrovimo įtaisas 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

s s

Aliuminio pavarų perjungimo svirties rankena s s
Pedalų antdėklai ir pakoja iš nerūdijančio plieno s s
Matinio šlifuoto aliuminio interjero apdaila s s
4-ių zonų prabangi automatinė oro kondicionieriaus sistema s s
Medžiaginis lubų apmušimas s s
Daiktadėžių paketas s s
Apsauginės slenksčių juostos su "S" logotipais 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 radijo sistema su 6.5" spalvotu ekranu, CD grotuvu, 2 SD kortelių lizdais, Audi 

muzikine sąsaja
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

TECHNOLOGIJOS / VAŽIUOKLĖ Adaptyvi pneumatinė sportinė važiuoklė s s
"Audi drive select" sistema s s
Elektromechaninis vairo stiprintuvas "Servotronic" s s
Elektroninė stabilizavimo sistema (ESC) s s

    75 litrų degalų bakas s s

Audi S6 bazinė įranga



Kainos EUR su 21% PVM galioja nuo 2017.04.27
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SPALVOS

"Metallic" ir "pearl effect" spalvos 1110 1110

RATLANKIAI / PADANGOS

PQC Audi Sport lieti aliuminio lydinio 5-ių stipinų "Turbine" dizaino magnio optikos ratlankiai, 8.5J x 19, su 
255/40 R 19 padangomis

1756 1756

PQ2 Audi Sport lieti aliuminio lydinio 5-ių dvigubų stipinų dizaino ratlankiai, 8.5J x 19, su 255/40 R 19 
padangomis

1303 1303

PQT Audi Sport lieti aliuminio lydinio 10-ies stipinų "Y" dizaino ratlankiai, 8.5 J x 19, su 255/40 R 19 
padangomis                   

1302 1302

PQ5 Audi Sport lieti aliuminio lydinio 10-ies stipinų dizaino ratlankiai, 8.5J x 19, su 255/40 R 19 padangomis 1303 1303

PQ9 Audi Sport lieti aliuminio lydinio 10-ies stipinų dizaino, matinio titano optikos poliruoti ratlankiai, 
8.5Jx19, su 255/40 R19 padangomis 

1642 1642

PRG Lieti aliuminio lydinio5-ių lygiagrečių stipinų (S design) dizaino ratlankiai, 8.5Jx20, su 255/35 R 20 
padangomis

1585 1585

Audi S6 papildoma įranga



Kainos EUR su 21% PVM galioja nuo 2017.04.27
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Audi S6 papildoma įranga

PQL Audi Sport lieti aliuminio lydinio 5-ių dvigubų stipinų dizaino ratlankiai, 8.5 J x 20, su 255/35 R 20 
padangomis            

1982 1982

PQJ Audi Sport lieti aliuminio lydinio 5-ių dvigubų stipinų dizaino, matinio titano optikos poliruoti ratlankiai, 
8.5Jx20, su 255/35 R20 padangomis

2322 2322

PAT Audi Sport lieti aliuminio lydinio 5-ių stipinų "Blade" dizaino, blizgios juodos spalvos poliruoti ratlankiai, 
9J x 21, su 265/30 R 21 padangomis

3114 3114

Pastaba: tik kartu su PK6
PAL Audi Sport lieti aliuminio lydinio 5-ių stipinų "Blade" dizaino ratlankiai, 9J x 21, su 265/30 R 21 

padangomis
2775 2775

Pastaba: tik kartu su PK6
1PD  Vagystę apsunkinantys ratų varžtai 29 29
1G5  Vietą taupantis atsarginis ratas 102 102

VAŽIUOKLĖ / STABDŽIAI

PC2 Raudona spalva dažyti stabdžių suportai 453 453
PC5 Keraminiai stabdžiai 9397 9397
GH2 quattro® pavara su sportiniu diferencialu 1529 1529
1N8 Dinaminė vairavimo sistema 1303 1303

SĖDYNĖS / KOMFORTAS

PS6 "S" sportinės priekinės sėdynės 719 719
Pastaba: tik kartu su baziniais medžiaginiais sėdynių apmušalais arba N0K

PS8 Individualizuojamo profilio priekinės sėdynės  su atminties funkcija 1013 1013
Pastaba: tik kartu su N5D

4D3 Priekinių sėdynių vėdinimas 906 906
Pastaba: tik kartu su 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

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
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Audi S6 papildoma įranga

SĖDYNIŲ APMUŠALAI / ODOS PAKETAI

N0K "Valcona" odos sėdynių apmušalai su "S" logotipo įspaudu 1183 1183
 kartu su PET 0 0

Pastaba: tik kartu su PS6
N5D "Valcona" odos sėdynių apmušalai 1183 1183

Pastaba: tik kartu su PS8
7HC  Odos paketas 2 588 588

 kartu su PET 226 226
Tarp sudedamųjų dalių: oda aptraukta apatinė vidurinės konsolės dalis ir oda aptrauktos durų rankų 
atramos.

7HE Oda aptrauktos atramos rankai duryse 362 362
 kartu su PET 0 0

INTERJERO APDAILA

5MK "Carbon Atlas" interjero apdaila 781 781
5TV Pilkos agato spalvos švelnaus rievėtumo beržo interjero apdaila 419 419
5TL Juodo fortepijono lako interjero apdaila 759 759

kartu su YTA 0 0
5TB Aliuminio / juodos spalvos Boforto medienos interjero apdaila 1891 1891
7TD Boforto riešutmedžio interjero apdaila 985 985

VAIRAI / PAVARŲ PERJUNGIMO SVIRTYS / VALDYMO ELEMENTAI

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

Pastaba: tik kartu su 8T1 arba 8T4 (PCG, PCN)
2PK Oda aptrauktas 3-jų stipinų multifunkcinis sportinis vairas su pavarų perjungimo svirtelėmis, tiesi apatinė 

dalis
215 215

2C7 Vairo kolonėlės nustatymas elektra 453 453
Pastaba: tik kartu su 8T1 arba 8T4 (PCG, PCN)

INFOTAINMENT / MMI IR NAVIGACIJOS SISTEMOS

7T2 MMI navigacija 1913 1913
PNQ MMI navigacija "plus" su "MMI touch" 2389 2389

INFOTAINMENT / RADIJO IR TV SISTEMOS

6G2 DVD grotuvas ir DVD keitiklis 737 737
Pastaba: tik kartu su PNQ

8RY "BOSE surround" garso sistema 1121 1121
8RF "Bang & Olufsen" praplėsta garso sistema 6793 6793

Pastaba: tik kartu su PNQ
QV3 Skaitmeninio radijo transliacijos priėmimas 442 442

INFOTAINMENT / TELEFONAS IR KOMUNIKACIJA

9ZK Audi connect 566 566
Pastaba: tik kartu su PNQ

9ZE Audi phone box 475 475
Galima prijungti du telefonus

9ZC Audi connect ir Audi phone box 1041 1041
Galima prijungti du telefonus
Pastaba: tik kartu su PNQ

UI2 Audi sąsaja išmaniajam telefonui 284 284
Pastaba: tik su 7T2 arba PNQ

9WQ Paruošimas pramogų sistemai galinėse sėdimosiose vietose 215 215
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Audi S6 papildoma įranga

ASISTAVIMO SISTEMOS / SAUGUMAS

8T1 Pastovaus greičio palaikymo sistema 340 340
7W1 "Audi pre sense basic" sistema 284 284
PCH Galinė "Audi pre sense" sistema 906 906

Tarp sudedamųjų dalių: "Audi side assist" (7Y1)
Pastaba: tik kartu su 6XF arba 6XL

PCB "Audi active lane assist" (aktyvus eismo juostos išlaikymo asistentas) 623 623
Tarp sudedamųjų dalių: įspėjimo dėl išvažiavimo iš eismo juostos sistema (7Y4)
Kamera ir/arba atstumo sensorius 

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)

1529 1529

Kamera ir/arba atstumo sensorius 
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 Priekinė "Audi pre sense" sistema 2309 2309
Tarp sudedamųjų dalių: kamera ir/arba atstumo sensorius
"Audi adaptive cruise control" su "stop & go" funkcija 8T4
Pastaba: tik kartu su 7X2 arba 7X5

PCN Asistavimo paketas įskaitant "Audi pre sense plus" 2864 2864
Kamera ir/arba atstumo sensorius
Su praplėsta saugumo 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 7X2 arba 7X5 ir 6XF arba 6XL

9R1 Naktinio matymo asistentas su atpažintų pėsčiųjų pažymėjimu 2264 2264
KS1 "Head-up" ekranas 1563 1563
7X2 Parkavimo pagalba "plus" 883 883
7X5 Parkavimo asistentas 1325 1325
KA2 Galinio vaizdo kamera 510 510

Pastaba: tik kartu su 7X2 arba 7X5
KA6 Matymo 360° kampu kamera 1257 1257

Pastaba: tik kartu su 7X2 arba 7X5 ir PNQ
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 171 171

Pastaba: tik kartu su 4L6; ne su PXC
QQ1 Vidaus ir išorės apšvietimo paketas 340 340
QQ2 Aplinką sudarantis apšvietimas 646 646

STOGO SISTEMOS

3FE Stiklinis stoglangis 1290 -
3FU Panoraminis stiklinis stoglangis - 1800

ORO KONDICIONIERIUS

PK6 Autonominis šildymas / vėdinimas su nuotoliniu valdymu 1692 1692

BAGAŽO TVIRTINIMO IR DAIKTADĖŽIŲ SISTEMOS

3GN Bėgelių sistema su fiksavimo komplektu bagažinėje - 175
6SJ Apverčiamas bagažinės kilimėlis 120 120
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Audi S6 papildoma įranga

RAKINIMO SISTEMOS

PGD Komfortinis raktas su sensorių dėka valdomu bagažinės dangčio atrakinimu 895 -
PGB Komfortinis raktas su sensorių dėka valdomu bagažinės dangčio atrakinimu, įskaitant bagažinės dangčio 

atidarymą ir uždarymą elektra
1483 1483

4E7 Elektra atidaromas ir uždaromas bagažinės dangtis 588 781
GZ2 Durų pritraukimo pagalba 668 668
VC1 Garažo vartų nuotolinis valdymas (HomeLink) 271 271

GALINIO VAIZDO VEIDRODŽIAI

6FA Kėbulo spalva dažyti išorinių galinio vaizdo veidrodžių korpusai 0 0
6XF Elektra prilenkiami išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai su atminties funkcija 277 277
6XM Abiejų pusių automatiškai tamsėjantys išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai su atminties funkcija 322 322

Pastaba: tik kartu su 4L6
6XL Abiejų pusių elektra prilenkiami automatiškai tamsėjantys išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai su atminties 

funkcija
577 577

Pastaba: tik kartu su 4L6
4L6 Automatiškai tamsėjantis vidinis galinio vaizdo veidrodis 187 187

kartu su 6XL arba 6XM 0 0

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: neįmanoma kartu su 9ZX

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

3Y3 Rankiniu būdu suvyniojama apsauginė užuolaida nuo saulės galiniam langui ir rankiniu būdu 
suvyniojamos apsauginės užuolaidos nuo saulės galinių durų langams

- 271

3Y5 Elektra valdoma suvyniojama apsauginė užuolaida nuo saulės galiniam langui, rankiniu būdu 
suvyniojamos apsauginės užuolaidos nuo saulės galiniams šoniniams langams

510 -

KITA EKSTERJERO ĮRANGA

1D4 Priekabos įranga 1121 1121
1D8 Paruošimas priekabos įrangai 215 215
0P9 Sportinė dujų išmetimo sistema 1121 1121
2Z0 Be modelio ir variklio identifikavimo užrašų automobilio gale 0 0
3S2 Juodos spalvos stogo bėgeliai - 0
1SB Papildoma variklio apsauga 171 171

Pastaba: neįmanoma kartu su 20'' ratlankiai
1SH Papildoma padalinta variklio apsauga 171 171

KITA INTERJERO ĮRANGA

6NQ Juodos spalvos medžiaginis lubų apmušimas 0 0
6NA "Audi exclusive" "Alcantara" lubų apmušimas 2322 2322
9JA Paketas nerūkantiesiems 0 0
6RB Vienos spalvos arba kelių spalvų dviejų dalių prietaisų panelis ir durų apmušimai 0 0

Pastaba: tik kartu su 3Y3 arba 3Y5
FZ2 Saugos diržai "crimson" raudonos spalvos 566 566
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Audi S6 papildoma įranga

PRATĘSTA GARANTIJA

EA1 Audi pratęsta garantija, 2 + 1, maksimali rida 30 000 km 190 190
EA2 Audi pratęsta garantija, 2 + 1, maksimali rida 60 000 km 269 269
EA3 Audi pratęsta garantija, 2 + 1, maksimali rida 90 000 km 365 365
EB4 Audi pratęsta garantija, 2 + 1, maksimali rida 120 000 km 429 429
EB3 Audi pratęsta garantija, 2 + 1, maksimali rida 150 000 km 509 509
EA4 Audi pratęsta garantija, 2 + 2, maksimali rida 40 000 km 397 397
EA5 Audi pratęsta garantija, 2 + 2, maksimali rida 80 000 km 604 604
EA6 Audi pratęsta garantija, 2 + 2, maksimali rida 120 000 km 875 875
EA7 Audi pratęsta garantija, 2 + 3, maksimali rida 50 000 km 668 668

EA8 Audi pratęsta garantija, 2 + 3, maksimali rida 100 000 km 1051 1051
EA9 Audi pratęsta garantija, 2 + 3, maksimali rida 150 000 km 1593 1593

ĮRANGOS PAKETAI / DIZAINO PAKETAI

4ZD "Audi exclusive" blizgios juodos spalvos stiliaus paketas 679 679
Blizgios juodos spalvos radiatoriaus grotelių apvadas, matinės juodos spalvos radiatoriaus grotelės, 
valstybinio numerio laikiklis, blizgios juodos spalvos horizontalūs strypai šoninėse oro įleidimo angose ir 
šoninių langų apdailos juostos, "Platinum Grey" spalvos mentė galiniame difuzoriuje bei blizgios juodos 
spalvos horizontalūs radiatoriaus grotelių strypai
Pastaba: Avant modelyje tik su 3S2.

PET "Arras red" spalvos Audi rinktinio dizaino paketas 2830 2830
"S" sportinės priekinės sėdynės su "S6" logotipo įspaudu priekinių sėdynių atlošuose
"Valcona" "Arras red" spalvos oda su rombų raštu ir kontrastinės "Granite grey" spalvos siūlėmis 
aptrauktos vidurinės priekinių sėdynių dalys ir vidurinės dviejų šoninių galinių sėdynių dalys
"Valcona" "Arras red" spalvos oda su kontrastinės "Granite grey" spalvos siūlėmis aptrauktos šoninės 
sėdynių dalys, vidurinė galinė sėdynė, galvos atramos ir priekinis vidurinis ranktūris (jeigu užsakytas)
Durų apmušimų intarpai iš juodos spalvos "Alcantara"
"Arras red" spalvos oda su kontrastinės "Granite grey" spalvos siūlėmis aptrauktos vidinės durų rankenos

Juodos spalvos "Alcantara" aptraukta apatinė vidurinės konsolės dalis
Raudonos spalvos karbono tvilo interjero apdaila
Juodos spalvos prietaisų panelis
Juodos spalvos oda su tamsiai sidabrinės spalvos kontrastinėmis siūlėmis aptrauktas sportinis 3-jų 
stipinų dizaino multifunkcinis vairas
Kilimėliai iš juodos spalvos veliūro
Juodos spalvos oda su tamsiai sidabrinės spalvos kontrastinėmis siūlėmis aptraukta važiavimo pakopų 
pasirinkimo svirties rankena
Pastaba: tik su N0K, ir 7HC arba 7HE, ir PS6

s = bazinė įranga    - = netiekiama        o = papildoma įranga



Kainos EUR su 21% PVM galioja nuo 27.04.2017

SPALVOS

Q0Q0 "Audi exclusive" individualios spalvos 3114

INTERJERO APDAILA

YTA "Audi exclusive" medienos interjero apdaila 1325
Nugos spalvos švelnaus rievėtumo uosis, švelnaus rievėtumo muskato mirta, tamsiai rusvas ąžuolas, bronzinės 
spalvos "Vavona" medis, auksinės spalvos žemuogių medis, tamsiai rudos spalvos natūralus "Tamo" uosis

Pastaba: tik kartu su 5TL

VAIRAI / PAVARŲ PERJUNGIMO SVIRTYS / VALDYMO ELEMENTAI

YRB 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.

849

KITA INTERJERO ĮRANGA

YUR "Audi exclusive" lubų apmušimas "Alcantara black" su laisvu kontrastinių siūlių spalvos pasirinkimu 509
Juodos spalvos "Alcantara" lubų apmušimas, viršutinės statramsčių apmušimų dalys, skydeliai nuo saulės ir 
galinės lentynos apmušimas.
Pastaba: tik kartu su 6NA

YSR "Audi exclusive" kilimėliai su apvadais (4 kilimėliai) 487
Pastaba: ne su YSQ

YSQ "Audi exclusive" kilimas, įskaitant papildomus kilimėlius priekyje ir gale 2140
Pastaba: ne su YSR

YTO "Audi exclusive" saugos diržai 1698

Audi 

exclusive
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Audi 

exclusive

SĖDYNIŲ APMUŠALAI / ODOS PAKETAI

YQN Oda aptrauktos sėdynių apdailos dalys "Audi exclusive" 1076
kartu su odos paketu "Audi exclusive" 668

individualizuojamo profilio priekinėms elektra nustatomoms sėdynėms su atminties funkcija: "Fine Nappa" oda 
aptrauktos šoninės sėdynių apdailos ir priekinės sėdynių apdailos; 
sportinėms priekinės sėdynėms ir "S" sportinėms priekinės sėdynėms: "Fine Nappa" oda aptrauktos šoninės 
sėdynių apdailos bei ištraukiamos šlaunų atramos apdailos, 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

YUH "Audi exclusive" odos paketas įskaitant oro pagalvės uždangalą 1359
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 YRT 340
 kartu su YRT ir YRB 0

Pastaba: tik kartu su  7HC
YRT "Audi exclusive" praplėstas odos paketas 5378

Oda aptrauktos apatinė prietaisų panelio dalis įskaitant daiktadėžę priekinio keleivio 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 uždangalas ant vaito aptrauktas juodos spalvos oda.
Derinyje su odos paketu "Audi exclusive" oro pagalvės uždangalo odos spalva ir dekoratyvinių siūlių spalva gali 
būti laisvai pasirenkama iš "Audi exclusive" spalvų pasiūlos.

kartu su YZ2 4246
Pastaba: tik kartu su  7HC

YN1 "Audi exclusive" "Valcona" odos/"Alcantara" kombinacijos paketas (paketas 1) 3963
Tarp paketo sudedamųjų dalių: "Valcona" oda aptrauktos sėdynės, galvos atramos ir vidurinis ranktūris, 
apatinė vidurinės konsolės dalis. "Alcantara" vidurinės sėdynių dalys ir durų apmušimų intarpai. Odos spalva, 
"Alcantara" spalva ir dekoratyvinių siūlių spalva gali būti laisvai pasirenkama

YZ1 "Audi exclusive" "Valcona" odos apmušalai ir apdaila (paketas 1) 3963
Odiniai sėdynių apmušalai, oda aptraukti durų apmušimų intarpai, galvos atramos ir priekinis vidurinis 
ranktūris, apatinė vidurinės konsolės dalis. Odos spalva ir dekoratyvinių siūlių spalva gali būti laisvai 
pasirenkama iš "Audi exclusive" spalvų pasiūlos.
Pastaba: tik kartu su odos sėdynių apmušalai ir PS8

YZ2 "Valcona" odos paketas "Audi exclusive" (paketas 2) 6680
Palyginus su paketu 1 papildomai tiekiamos dalys: atramos rankai duryse, vidinės durų rankenos 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 kartu su PS8 ir 7HC

YYA "Audi exclusive" individualizuojamo profilio sėdynių apvadai 0
Pastaba: tik kartu su "Audi exclusive" oda "Valcona" (YZ1 arba YZ2) ir PS8



Audi S6 Limousine matmenys



Audi S6 Avant matmenys


