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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)

1.4TFSI CoD 110 / 150 127 25 190 30 480
1.4TFSI CoD S tronic 110 / 150 135 26 603 32 190
2.0TFSI quattro S tronic 132 / 180 150 29 570 35 780
2.0TDI 110 / 150 116 27 380 33 130
2.0TDI S tronic 110 / 150 128 28 793 34 840
2.0TDI quattro 110 / 150 127 29 174 35 300
2.0TDI quattro S tronic 110 / 150 129 30 587 37 010
Sport 1.4TFSI CoD 110 / 150 127 26 992 32 660
Sport 1.4TFSI CoD S tronic 110 / 150 136 28 405 34 370
Sport 2.0TFSI quattro S tronic 132 / 180 152 31 372 37 960
Sport 2.0TDI 110 / 150 117 29 182 35 310
Sport 2.0TDI S tronic 110 / 150 131 30 595 37 020
Sport 2.0TDI quattro 110 / 150 129 30 975 37 480
Sport 2.0TDI quattro S tronic 110 / 150 131 32 388 39 190
Sport 2.0TDI quattro 135 / 184 138 31 719 38 380
Sport 2.0TDI quattro S tronic 135 / 184 136 33 116 40 070

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

Audi Q3

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

1.4TFSI 
CoD ultra

6-pakopų 
mechaninė 

110 / 150 250 / 1500-3500 6.8-6.6 5.2-4.9 5.8-5.5 134-127 9.2 EU6

1.4TFSI 
CoD

6-pakopų              
S tronic

110 / 150 250 / 1500-3500 7.4-7.1 5.5-5.1 6.2-5.8 143-135 8.9 EU6

2.0TFSI 7-pakopų              
S tronic quattro

132 / 180 320/1400-3900 8.4-7.8 6.3-5.7 7.0-6.5 161-150 7.6 EU6

2.0TDI 6-pakopų 
mechaninė 

110 / 150 340 / 1750-3000 5.3-5.0 4.4-4.1 4.7-4.4 124-116 9.6 EU6

2.0TDI 7-pakopų  
S tronic

110 / 150 340 / 1750-3000 6.2-5.9 4.7-4.3 5.3-4.9 139-128 9.3 EU6

2.0TDI 6-pakopų 
mechaninė 
quattro

110 / 150 340 / 1750-3000 6.0-5.6 4.8-4.5 5.2-4.9 138-127 9.3 EU6

2.0TDI 7-pakopų              
S tronic quattro

110 / 150 340 / 1750-3000 6.3-5.9 4.8-4.4 5.3-5.0 140-129 9.3 EU6

2.0TDI 6-pakopų 
mechaninė 
quattro

135 / 184 380 / 1800-3250 6.7-6.4 4.9-4.6 5.6-5.3 146-138 7.9 EU6

2.0TDI 7-pakopų              
S tronic quattro

135 / 184 380 / 1800-3250 6.6-6.3 4.9-4.5 5.5-5.2 144-136 7.9 EU6

TFSI quattro nuolatinė visų ratų pavara

TFSI CoD S tronic dvigubos sankabos pavarų dėžė

TDI

** 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)

Benzininis variklis su tiesioginiu degalų įpurškimu ir 
mechaniniu pripūtimo kompresoriumi

Dyzelinis variklis su bendrosios magistralės įpurškimo sistema ir 
turbopripūtimu

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

CO2 emisija 
mišrios 
g/km**

Įsibegėjimas 
0-100 km 

s

Emisijos 
standartas

Audi Q3 techniniai duomenys

Variklio 
tipas

Pavarų dėžė, 
pavaros tipas

Maksimali 
galia 

kW/AG

Maksimalus sukimo 
momentas 
Nm/aps.

Degalų sąnaudos l/100km*
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RATLANKIAI / PADANGOS Lengvojo lydinio 7-ių stipinų dizaino ratlankiai, 6,5J x 16, 
su 215/65 R16 padangomis

s -

Lengvojo lydinio 5-ių Y stipinų dizaino ratlankiai, 
7J x 17, su 235/55 R17 padangomis

- s

Slėgio padangose kontrolės indikacija s s
Padangų remonto komplektas s s

APŠVIETIMAS Priekiniai žibintai "Xenon Plus" su šviesos diodų dienos važiavimo šviesomis s s
Automatinis dinaminis žibintų šviesos nuotolio reguliavimas (savaiminis reguliavimas 
važiavimo metu)

s s

Galiniai šviesos diodų žibintai s s
Šviesos diodų vidaus apšvietimas s s

GALINIO VAIZDO VEIDRODŽIAI Elektra nustatomi išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai s s
Kėbulo spalva dažyti išorinių galinio vaizdo veidrodžių korpusai s s
Rankiniu būdu užtamsinamas vidinis galinio vaizdo veidrodis s s

RAKINIMO SISTEMOS Signalizacija s s
STIKLAI Šilumą izoliuojantys stiklai s s

Šoniniai langai ir galinis langas su šilumą izoliuojančiais stiklais s s
KITA EKSTERJERO ĮRANGA Juodos spalvos langų apvadai s -

Blizgūs langų apvadai o s
Šviesūs stogo bėgeliai o s
Juodos spalvos stogo bėgeliai s o
Dažytos visos išorinės dalys - s

SĖDYNĖS / KOMFORTAS Medžiaginiai sėdynių apmušalai  "Initial" s -
Medžiaginiai sėdynių apmušalai  "Energy" - s
Bazinės priekinės sėdynės s -
Sportinės priekinės sėdynės o s
Priekinių sėdynių aukščio reguliavimas s s
4-ių krypčių juosmens atramos reguliavimas o s
Nulenkiamas galinės sėdynės atlošas s s
ISOFIX vaikiškų kėdučių tvirtinimai ir "Top Tether" tvirtinimo taškai šoninėse galinės s s
Tritaškis saugos diržas vidurinėje galinės sėdynės sėdimojoje vietoje s s

KITA INTERJERO ĮRANGA Oda aptrauktas 4-ių stipinų vairas s -
Oda aptrauktas sportinis 3-jų stipinų "Q" dizaino vairas o s
Sidabrinės spalvos "Micrometallic" interjero apdaila s s
Aliuminio optikos interjero elementai o s
Rankiniu būdu valdoma oro kondicionieriaus sistema s s
Medžiaginis lubų apmušimas s s
Apsauginės slenksčių juostos su plastiko apdaila s s
Peleninė ir cigarečių uždegiklis priekyje s s
Kilimėliai priekyje s s
Bagažinės grindų apmušimas s s
Apsauginė pakrovimo krašto juosta su plastiko apdaila s s

INFOTAINMENT / Vairuotojo informacinė sistema su 3.5" vienspalviu ekranu o s
MMI IR NAVIGACIJOS SISTEMOS Audi radijo sistema su 3" ekranu, CD ir AUX-IN lizdu s s

8 pasyvūs garsiakalbiai s s
ASISTAVIMO SISTEMOS / SAUGUMASĮkalnės asistentas s s

Automatinio stovėjimo stabdžio išjungimo funkcija (tik mechaninei pavarų dėžei) s/o s/o
Viso dydžio vairuotojo ir priekinio keleivio priekinės oro pagalvės s s
Priekinės šoninės oro pagalvės su galvos oro pagalvėmis s s

TECHNOLOGIJOS / VAŽIUOKLĖ "Audi drive select" sistema o s
Elektromechaninis vairo stiprintuvas "Servotronic" s s
Elektroninė stabilizavimo sistema (ESC) s s
64 litrų degalų bakas s s

s = bazinė įranga    - = netiekiama        o = papildoma įranga     

Audi Q3 bazinė įranga



Kainos EUR su 21% PVM galioja nuo 2017.04.27

Komforto paketas

Priekinių sėdynių šildymas
Radijo sistema "MMI"

Elektra nustatomi ir šildomi išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai
Vairuotojo informacinė sistema
Prabangi automatinė oro kondicionieriaus sistema su saulės sensoriumi
Šviesos ir lietaus sensorius:
Pastovaus greičio palaikymo sistema
Priekinis vidurinis ranktūris
Akustinė parkavimo sistema gale

Komforto paketo kaina 1500
Paketo vertė 3130

Technologijų paketas*

Audi muzikos sąsaja
MMI navigacija
Bluetooth sąsaja

Audi garso sistema

Apverčiamas bagažinės dugnas
* tik kartu su Komforto paketas

Technologijų paketo kaina 900
Paketo vertė 1800

Audi Q3 papildomos įrangos paketai

Oda aptrauktas 4-ių stipinų multifunkcinis vairas (tik Basis modeliams)

Oda aptrauktas sportinis 3-jų stipinų "Q" dizaino multifunkcinis vairas (tik Sport modeliui)



Kainos EUR su 21% PVM galioja nuo 2017.10.20

B
as

is

S
p

o
rt

SPALVOS

"Metallic" ir "Pearl effect" spalvos 771 771
6Y6Y "Daytona Grey pearl effect" spalva 2570 2570
Q0Q0 "Audi exclusive" individualios spalvos 2570 2570

RATLANKIAI / PADANGOS

C2M Lieti aliuminio lydinio 10-ies stipinų dizaino ratlankiai, 7J x 17, su 235/55 R17 padangomis 615 0

C2G Lengvojo lydinio 5-ių stipinų "Trias" dizaino ratlankiai, 7J x 17, su 235/55 R17 padangomis 838 223

Pastaba: netiekiama 1.4TFSI CoD modeliams
C3P "Audi Sport" lieti aliuminio lydinio 5-ių dvigubų stipinų dizaino ratlankiai, 7J x 18, su 235/50 R18 

padangomis
1843 1396

kartu su WQS - 390
C3Q "Audi Sport" lieti aliuminio lydinio 5-ių stipinų bekelės dizaino ratlankiai, 7J x 18, su 235/50 R18 

padangomis
1843 1396

kartu su WQS - 390
CI1 Lieti aliuminio lydinio 5-ių stipinų "Dynamic" dizaino ratlankiai, 7J x 18, su 235/50 R18 padangomis 1453 1006

kartu su WQS - 0
C1J Lieti aliuminio lydinio 5-ių stipinų "Structure" dizaino blizgūs ratlankiai, 8J x 18, su 235/50 R18 

padangomis
1843 1396

kartu su WQS - 390

Audi Q3 papildoma įranga 
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Audi Q3 papildoma įranga 

V68 Lieti aliuminio lydinio 5-ių stipinų "Turbine" dizaino, kontrastinės pilkos spalvos iš dalies poliruoti 7Jx18, 
wsu 235/50 R18 padangomis 

1676 1229

kartu su WQS - 223
C7G "Audi Sport" lieti aliuminio lydinio 5-ių dvigubų stipinų bekelės dizaino ratlankiai, 8,5J x 19, su 255/40 

R19 padangomis
2570 2123

kartu su WQS - 1117
C8K "Audi Sport" lieti aliuminio lydinio 10-ies stipinų dizaino matinio titano optikos, iki blizgesio pratekinti 

ratlankiai, 8,5J x 19, su 255/40 R19 padangomis
2794 2347

kartu su WQS - 1343
40V "Audi Sport" lieti aliuminio lydinio 10-ies stipinų "Y" dizaino ratlankiai, 8,5J x 19, su 255/40 R19 

padangomis
2458 2011

kartu su WQS - 1006
CU0 "Audi Sport" lieti aliuminio lydinio 5-ių stipinų "Turbine" dizaino, magnio optikos ratlankiai, 8,5J x 19, su 

255/40 R19 padangomis
2904 2458

tik quattro modeliams
C1S "Audi Sport" lieti aliuminio lydinio 5-ių stipinų "Rotor" dizaino matinio titano optikos, iki blizgesio 

pratekinti ratlankiai, 8,5J x 20, su 255/35 R20 padangomis
3407 2962

kartu su WQS - 1956
F14 "Audi Sport" lieti aliuminio lydinio 5-ių stipinų "V" dizaino matinio titano optikos, iki blizgesio pratekinti 

ratlankiai, 8,5 J x 20, su 255/35 R20 padangomis
3407 2960

kartu su WQS - 1955
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Audi Q3 papildoma įranga 

F13 "Audi Sport" lieti aliuminio lydinio 5-ių stipinų "Rotor" dizaino juodos spalvos ratlankiai, 8,5 J x 20, su 
255/35 R20 padangomis

3409 2962

kartu su WQS - 1956
1G9 Vietą taupantis atsarginis ratas 68 68

Pastaba: tik su 3GD
1PC Vagystę apsunkinantys ratų varžtai 28 28

VAŽIUOKLĖ / STABDŽIAI

2H6 "Audi drive select" 223 s
Pastaba: tik su 9Q7 arba 9Q8

1JT Važiuoklė su amortizatorių reguliavimu 1095 1095
Pastaba: tik su 2H6

UC3 "S line" sportinė važiuoklė 631 631
Pastaba: "S line" sportinio paketo dalis

PDA Dinaminė važiuoklė (atsisakant "S line" sportinės važiuoklės) - 0
Pastaba: tik su WQS

KOMFORTAS

PS1 Sportinės priekinės sėdynės 615 s
Sportinė priekinė dešinioji sėdynė (3SG)
Sportinė priekinė kairioji sėdynė (3TG)
4-ių krypčių juosmens atramos reguliavimas (7P1)
Pastaba: ne su baziniais sėdynių apmušalais

PV1 Elektra nustatomos priekinės sėdynės: 1062 1062
Elektra nustatomos priekinės sėdynės (3L5)
4-ių krypčių juosmens atramos reguliavimas (7P1)

6E3 Priekinis vidurinis ranktūris 173 173
4A3 Priekinių sėdynių šildymas 379 379
7P1 Priekinių sėdynių juosmens atramos reguliavimas elektra 296 s
3PB Elektra nustatoma vairuotojo sėdynė 430 430

Pastaba: tik su 7P1

SĖDYNIŲ APMUŠALAI / ODOS PAKETAI

N1F Sėdynių apmušalai iš odos ir dirbtinės odos kombinacijos 951 -
Oda aptrauktos vidurinės priekinių sėdynių dalys, dvi šoninės galinės sėdynės, vidurinės galvos atramų 
dalys ir vairuotojo sėdynės šonas įlipimo pusėje; dirbtine oda aptraukti sėdynių šonai, durų apmušimai, 
vidurinis ranktūris (jeigu užsakytas) ir vidurinė galinė sėdynė

N5W "Milano" odos sėdynių apmušalai 1845 1845
Pastaba: modeliui "Basis" ne su baziniu vairu

N7U "Alcantara"/odos kombinacijos sėdynių apmušalai 1341 1341
Pastaba: tik su PS1; modeliui "Basis" ne su baziniu vairu

N3Q "Fine Nappa" odos sėdynių apmušalai 2180 2180
Pastaba: modeliui "Basis" ne su baziniu vairu

INTERJERO APDAILA

5MF "Satellite" aliuminio interjero apdaila 252 252
Pastaba: modeliui "Basis" tik su GS1

5MS Rudos spalvos riešutmedžio interjero apdaila 436 436
7TF Aliuminio 3D tinklelio interjero apdaila 335 335
5MB Anglies pluošto interjero apdaila 615 615
GS1 Aliuminio optikos interjeras 79 s
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VAIRAI / PAVARŲ PERJUNGIMO SVIRTYS / VALDYMO ELEMENTAI

2PV Oda aptrauktas sportinis 3-jų stipinų "Q" dizaino vairas 123 s
2PF Oda aptrauktas 3-jų stipinų multifunkcinis sportinis vairas, tiesi apatinė dalis        - 318

Pastaba: ne su bazine radijo sistema
2PK Oda aptrauktas 3-jų stipinų multifunkcinis sportinis vairas su pavarų perjungimo svirtelėmis, tiesi apatinė 

dalis        
- 441

Pastaba: tik modeliams su "S tronic"; ne su bazine radijo sistema
1XW Oda aptrauktas sportinis 3-jų stipinų "Q" dizaino multifunkcinis vairas 313 190

Pastaba: tik su 8AL arba PNQ, ir 9Q7 arba 9Q8
1XX Oda aptrauktas 3-jų stipinų "Q" dizaino multifunkcinis sportinis vairas su pavarų perjungimo svirtelėmis 436 313

Pastaba: tik modeliams su "S tronic" ir su 8AL arba PNQ, ir 9Q7 arba 9Q8
2ZQ Oda aptrauktas 4-ių stipinų multifunkcinis vairas 190 -

Pastaba: tik su 8AL arba PNQ, ir 9Q7 arba 9Q8
2ZS Oda aptrauktas 4-ių stipinų multifunkcinis vairas su pavarų perjungimo svirtelėmis 313 -

Pastaba: tik modeliams su "S tronic" ir tik su 8AL arba PNQ, ir 9Q7 arba 9Q8
6Q6 "Audi exclusive" aliuminio pavarų perjungimo svirties rankena 145 145

Pastaba: tik modeliams su mechanine pavarų dėže

INFOTAINMENT / MMI IR NAVIGACIJOS SISTEMOS

PNV "Connectivity" paketas 637 637
Audi muzikos sąsaja (UF7)
Paruošimas navigacijos sistemai (7Q4)
Bluetooth sąsaja (9ZX)
Pastaba: tik su 9Q7 arba 9Q8, ir 8AL, ir multifunkciniu vairu

PNU Navigacijos paketas 1297 1297
Audi muzikos sąsaja (UF7)
MMI navigacija (7T2)
Bluetooth sąsaja (9ZX)
Pastaba: tik su 9Q7 arba 9Q8, ir 8AL, ir multifunkciniu vairu

PNQ MMI navigacija "plus" 2671 2671
Audi muzikos sąsaja (UF7)
MMI navigacija "plus" (7T6)
Radijo sistema "HIGH" (8YQ)
Bluetooth sąsaja (9ZX)
Pastaba: tik su 9Q8, ir 3GD, ir multifunkciniu vairu

9Q7 Vairuotojo informacinė sistema 274 s
9Q8 Vairuotojo informacinė sistema su spalvotu ekranu 403 129

Pastaba: tik su 8AL arba PNQ

RADIJO IR TV SISTEMOS

8AL MMI radijo sistema 475 475
9VD Audi garso sistema 285 285

Pastaba: ne su bazine radijo sistema, tik su 3GD
9VK "BOSE surround" garso sistema 839 839

Pastaba: ne su bazine radijo sistema, tik su 3GD ir QQ1
QV3 Skaitmeninio radijo transliacijos priėmimas 375 375

Pastaba: ne su bazine radijo sistema
UF7 Audi muzikos sąsaja 274 274

Pastaba: ne su bazine radijo sistema; derinyje su Audi muzikos sąsaja be AUX-IN jungties. Gali būti 
naudojama su specialiuoju adapteriu iš originalių Audi aksesuarų programos.
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INFOTAINMENT / TELEFONAS IR KOMUNIKACIJA

9ZW "Audi connect" įskaitant automobilinį telefoną 559 559
Pastaba: tik su PNQ ir 3GD

9ZX Bluetooth sąsaja 335 335
Pastaba: tik su 9Q7 arba 9Q8; ne su bazine radijo sistema

9ZF "Audi phone box" 587 587
Pastaba: tik su 9Q7 arba 9Q8, ir 6E3, ir multifunkciniu vairu. Ne su bazine radijo sistema

ASISTAVIMO SISTEMOS / SAUGUMAS

7X1 Akustinė parkavimo sistema gale 504 504
7X4 Optinė parkavimo sistema priekyje ir gale 872 872

Pastaba: tik su 8AL arba PNQ
7X5 Parkavimo asistentas su aplinkos matymo sistema 995 995

Pastaba: tik su 9Q7 arba 9Q8, ir 8AL arba PNQ
7X8 Parkavimo pagalba "plus" su galinio vaizdo kamera 1330 1330

Pastaba: tik su PNQ arba 8AL (jeigu užsakoma 8AL, turi būti užsakyta 9ZF arba 9ZX)
8A3 Parkavimo asistentas su 360° matymo sistema ir galinio vaizdo kamera 1453 1453

Pastaba: tik su 9Q7 arba 9Q8, ir PNQ arba 8AL (jeigu užsakoma 8AL, turi būti užsakyta 9ZF arba 9ZX)
8T2 Pastovaus greičio palaikymo sistema 335 335
UH2 Automatinio stovėjimo stabdžio išjungimo funkcija 90 90

 Pastaba: tik su S tronic 
UG5 Važiavimo nuokalne asistentas 112 112
7Y1 "Audi side assist" (persirikiavimo į kitą eismo juostą asistentas) 559 559

Pastaba: tik kartu su 9Q7 arba 9Q8, ir PU8 arba 8N7. Ne su bazine radijo sistema
7Y4 "Audi active lane assist" (aktyvus eismo juostos išlaikymo asistentas) 670 670

Pastaba: tik kartu su 4GH ir 8N7 (nemokamai), ir 9Q7 arba 9Q8. Ne su bazine radijo sistema
7Y5 "Audi side assist" (persirikiavimo į kitą eismo juostą asistentas) ir "Audi active lane assist" (aktyvus eismo 

juostos išlaikymo asistentas)
1229 1229

Pastaba: tik kartu su 4GH ir 8N7 (nemokamai), ir 9Q7 arba 9Q8. Ne su bazine radijo sistema
PID ISOFIX vaikiškų kėdučių tvirtinimai su priekinio keleivio oro pagalvės deaktyvavimo jungikliu 105 105
4X4 Šoninės oro pagalvės priekyje ir gale su galvos oro pagalvėmis 392 392

APŠVIETIMAS

PX2 Šviesos diodų priekiniai žibintai 1218 1218
įskaitant priekinių žibintų apiplovimo sistema

PU8 Šviesos ir lietaus sensorius: 179 179
Priekinis stiklas su pilkai tamsinta juosta (4GH)
Šviesos / lietaus sensorius (8N6)

kartu su 9AK 0 0
8N7 Šviesos ir lietaus sensorius bei tolimųjų šviesų asistentas 151 151

Pastaba: tik su 9Q7 arba 9Q8, ir 4L6, ir 4GH
8X1 Priekinių žibintų apiplovimo sistema 296 296

Pastaba: PX2 paketo dalis
QQ1 Šviesos diodų vidaus apšvietimo paketas 268 268

STOGO SISTEMOS

3FU Panoraminis stiklinis stoglangis 1409 1409
Pastaba: tik su QQ1

3S1 Šviesūs stogo bėgeliai 94 s
3S2 Juodos spalvos stogo bėgeliai s 0

RAKINIMO SISTEMOS

PG3 "Comfort key" sistema 436 436
4E7 Elektra atidaromas ir uždaromas bagažinės dangtis 548 548
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STIKLAI

4GH Priekinis stiklas su pilkai tamsinta juosta 118 118
kartu su 8N7 0 0

4KF Tamsinti stiklai ("privacy" stiklai) 447 447

ORO KONDICIONIERIUS

9AK Prabangi automatinė oro kondicionieriaus sistema su saulės sensoriumi 659 659
Pastaba: tik kartu su 6E3 ir PU8

BAGAŽO TVIRTINIMO IR DAIKTADĖŽIŲ SISTEMOS

QE1 Daiktadėžių paketas 123 123
QE4 Bagažinės įrangos paketas 90 90
QE5 Daiktadėžių paketas ir bagažinės įrangos paketas 201 201
3NU Negabaritinių daiktų pakrovimo įtaisas 173 173
6SJ Apverčiamas bagažinės kilimėlis 79 79

Pastaba: tik su 3GD
3GD Apverčiamas bagažinės dugnas 217 217

GALINIO VAIZDO VEIDRODŽIAI

6FJ Juodos spalvos išorinių galinio vaizdo veidrodžių korpusai 118 118
6XD Elektra nustatomi ir šildomi išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai 140 140
6XE Elektra nustatomi, prilenkiami ir šildomi išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai 364 364
6XK Elektra nustatomi, prilenkiami ir šildomi automatiškai tamsėjantys išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai 430 430

Pastaba: tik su 4L6
4L6 Automatiškai tamsėjantis vidinis galinio vaizdo veidrodis 313 313

Pastaba: tik su 8N7 arba PU8

KITA EKSTERJERO ĮRANGA

4ZD "Audi exclusive" juodos spalvos stiliaus paketas 615 615
Blizgios juodos spalvos radiatoriaus grotelių apvadas
Matinės juodos spalvos radiatoriaus grotelės ir valstybinio numerio laikiklis
Juodos spalvos šoninių langų apdailos juostos, "B" statramsčių apdaila ir trikampiai antdėklai galinėse 
duryse; matinės juodos spalvos stogo bėgeliai

1D4 Priekabos prikabinimo įranga 973 973
1D8 Paruošimas priekabos įrangai 179 179
2Z0 Be modelio ir variklio identifikavimo užrašų automobilio gale 0 0
2Z7 Be variklio identifikavimo užrašų automobilio gale 0 0
4ZB Blizgių dalių paketas 212 s
1SB Papildoma priekinė dugno apsauga 181 181

KITA INTERJERO ĮRANGA

6NQ Juodos spalvos medžiaginis lubų apmušimas 263 263
PGL Apsauginės slenksčių juostos ir apsauginė pakrovimo krašto juosta 105 105

Nerūdijančio plieno apsauginė pakrovimo krašto juosta (2P2)
Apsauginės slenksčių juostos su aliuminio apdaila (7M1)

0TD Kilimėliai priekyje ir gale 44 44
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PRATĘSTA GARANTIJA

EA1 Audi pratęsta garantija, 2 + 1, maksimali rida 30 000 km 124 124
EA2 Audi pratęsta garantija, 2 + 1, maksimali rida 60 000 km 187 187
EA3 Audi pratęsta garantija, 2 + 1, maksimali rida 90 000 km 250 250
EB4 Audi pratęsta garantija, 2 + 1, maksimali rida 120 000 km 266 266
EB3 Audi pratęsta garantija, 2 + 1, maksimali rida 150 000 km 329 329
EA4 Audi pratęsta garantija, 2 + 2, maksimali rida 40 000 km 266 266
EA5 Audi pratęsta garantija, 2 + 2, maksimali rida 80 000 km 408 408
EA6 Audi pratęsta garantija, 2 + 2, maksimali rida 120 000 km 596 596
EA7 Audi pratęsta garantija, 2 + 3, maksimali rida 50 000 km 439 439
EA8 Audi pratęsta garantija, 2 + 3, maksimali rida 100 000 km 691 691
EA9 Audi pratęsta garantija, 2 + 3, maksimali rida 150 000 km 1069 1069



Kainos EUR su 21% PVM galioja nuo 2017.10.20

B
as

is

S
p

o
rt

Audi Q3 papildoma įranga 

ĮRANGOS PAKETAI / DIZAINO PAKETAI

WQS "S line" sportinis paketas - 2180
Lieti aliuminio lydinio 5-ių lygiagrečių stipinų dizaino ratlankiai, 7J x 18, su 235/50 R18 padangomis
"S line" emblemos ant priekinių sparnų
Sportinės priekinės sėdynės su 4-ių krypčių juosmens atramos reguliavimu elektra
"S line" sportinių sėdynių juodos spalvos apmušalai iš medžiagos "Sprint" ir odos kombinacijos, su "S line" 
logotipo įspaudu priekinių sėdynių atlošuose
Juodos spalvos interjeras, prietaisų panelis ir lubų apmušimas, kontrastinės spalvos sėdynių apmušalų, 
vairo, pavarų perjungimo arba važiavimo pakopų pasirinkimo svirties rankenos siūlės (su medžiagos 
"Sprint" ir odos kombinacija arba perforuotos "Alcantara" ir odos kombinacija)
"S line" matinio šlifuoto aliuminio interjero apdaila
"S line" juodos spalvos oda aptrauktas sportinis 3-jų stipinų dizaino vairas, su "S line" emblema
Perforuota oda aptrauktą pavarų perjungimo arba važiavimo pakopų pasirinkimo svirties rankeną
"S line" logotipai ant apsauginių slenksčių juostų
Nerūdijančio plieno apsauginė pakrovimo krašto juosta
"S line" sportinė važiuoklė su dinamišku važiuoklės suderinimu ir 20 mm mažesne prošvaisa palyginus su 
važiuokle su komfortišku suderinimu
Tik kartu su:

N7V Medžiagos "Sprint"/odos kombinacijos apmušalai su "S line" logotipo įspaudu priekinių sėdynių atlošuose - 0
N7K Perforuotos "Alcantara"/odos kombinacijos apmušalai su "S line" logotipo įspaudu priekinių sėdynių 

atlošuose
- 403

N2R "Fine Nappa" odos apmušalai su "S line" logotipo įspaudu priekinių sėdynių atlošuose - 1185
Pasirinktinai:
Kiti ratlankiai iki 20 colių dydžio

5TL Juodo fortepijono lako interjero apdaila - 425
"S line" juodos spalvos oda aptrauktas sportinis 3-jų stipinų dizaino multifunkcinis vairas, su "S line" 
emblema

Pastaba: kartu su "S line" sportiniu paketu "Daytona Grey metallic" spalva pasirinktina už 
"metallic"/"pearl effect" spalvos kainą

PQD "S line" eksterjero paketas 1777 1453
"S line" logotipai ant apsauginių slenksčių juostų (7M8)
Įspūdingo sportinio dizaino bamperiai ir difuzoriaus įdėklas (2K7)
Nerūdijančio plieno apsauginė pakrovimo krašto juosta (2P2)
"S line" emblemos ant priekinių sparnų (0NB)
Blizgios juodos spalvos radiatoriaus grotelės su horizontaliais spyriais

Kėbulo spalva dažyti bamperiai, durų apdailos juostos ir ratų arkų apdailos
"Platinum Grey" spalva dažytas difuzoriaus įdėklas

kartu su WQS - 1341
E2D "S line" kontrastinės "Brilliant black" spalvos paketas 357 357

Blizgios "Brilliant black" spalvos eksterjero elementai: priekinio aptako kraštas, įskaitant priekinę apatinę 
apsaugą, ratų arkos, durų apdailos juostos ir apatinė galinio bamperio dalis
Pastaba: tik su PQD ir šiomis kėbulo spalvomis: 2Y2Y; L5L5; 6Y6Y; N9N9; D2D2; 0C0C; 9S9S; F7F7

WD6 "S line competition" sportinis paketas - 3297
Medžiagos "Sprint"/odos kombinacijos apmušalai su "S line" logotipo įspaudu priekinių sėdynių atlošuose
"S line" sportinė važiuoklė su dinamišku važiuoklės suderinimu
"S line" emblemos ant priekinių sparnų
Oda aptrauktas 3-jų stipinų multifunkcinis sportinis vairas, tiesi apatinė dalis        
Sportinės priekinės sėdynės su 4-ių krypčių juosmens atramos reguliavimu elektra
Juodos spalvos stogo bėgeliai
"Audi exclusive" juodos spalvos stiliaus paketas, juodos spalvos išorinių galinio vaizdo veidrodžių korpusai                      
"Audi Sport" Lieti aliuminio lydinio 10-ies stipinų "Y" dizaino juodos spalvos ratlankiai, 8.5J x 19, su 
255/40 R19 padangomis
Pedalų antdėklai ir pakoja iš aliuminio (tik modeliams su "S tronic")
Juodo fortepijono lako interjero apdaila
Juodos spalvos medžiaginis lubų apmušimas
S line logotipai ant apsauginių slenksčių juostų

s = bazinė įranga    - = netiekiama        o = papildoma įranga
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