Audi A1 Sportback

Modelio kainoraštis
Techninė informacija
Įranga
Matmenys

Audi A1 Sportback
Kainos galioja nuo 2018.01.01

1.0TFSI
1.0TFSI S tronic
1.4TFSI
1.4TFSI S tronic
1.6TDI
1.6TDI S tronic

kW / AG

Vidut.
CO2 (g/km)

Kaina, EUR
(be PVM)

Kaina, EUR
(su PVM)

70 / 95
70 / 95
92 / 125
92 / 125
85 / 116
85 / 116

102-97
107-102
123-118
117-112
102-97
106-99

16 529
18 017
18 223
19 694
18 612
20 083

20 000
21 800
22 050
23 830
22 520
24 300

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 A1 Sportback techniniai duomenys
Variklio
tipas

1.0TFSI
1.0TFSI
1.4TFSI
1.4TFSI
1.6TDI
1.6TDI

Pavarų dėžė,
pavaros tipas

5-pakopų
mechaninė
7-pakopų
S tronic
6-pakopų
mechaninė
7-pakopų
S tronic
5-pakopų
mechaninė
7-pakopų
S tronic

Maksimali Maksimalus sukimo
galia
momentas Nm/aps.
kW/AG

Degalų sąnaudos l/100km*
mieste

užmiestyje

mišrios

CO2
emisija
mišrios
g/km**

Įsibegėjimas Emisijos
standartas
0-100 km
s

70 / 95

160 / 1500-3500

5.2-5.0

3.9-3.7

4.4-4.2

102-97

11.1

EU6

70 / 95

160 / 1500-3500

5.6-5.4

4.0-3.8

4.6-4.4

107-102

11.1

EU6

92 / 125

200 / 1400-4000

6.7-6.6

4.4-4.2

5.2-5.1

123-118

8.9

EU6

92 / 125

200 / 1400-4000

6.3-6.2

4.4-4.2

5.1-4.9

117-112

8.9

EU6

85 / 116

250 / 1500-3000

4.7-4.5

3.4-3.2

3.9-3.7

102-97

9.5

EU6

85 / 116

250 / 1500-3000

4.6-4.4

3.6-3.4

4.0-3.8

106-99

9.5

EU6

TFSI

benzininis variklis su tiesioginiu degalų įpurškimu ir
mechaniniu pripūtimo kompresoriumi

TDI

dyzelinis variklis su bendrosios magistralės
įpurškimo sistema ir turbopripūtimu

S tronic

dvigubos sankabos pavarų dėžė

* 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.

Audi A1 Sportback bazinė įranga
RATLANKIAI / PADANGOS

Plieniniai ratlankiai su dideliais ratų gaubtais, 6J x 15, su 185/60 R15 padangomis

Slėgio padangose kontrolės indikacija
Padangų remonto komplektas
APŠVIETIMAS

Žibintų šviesos nuotolio reguliavimas
Galiniai rūko žibintai
Vidaus apšvietimas
GALINIO VAIZDO VEIDRODŽIAI

Elektra nustatomi išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai su integruotais šviesos diodų posūkių rodikliais
Vidinis galinio vaizdo veidrodis su rėmeliu
RAKINIMO SISTEMOS

Signalizacija su apsauga nuo nutempimo
STIKLAI

Žalsvi, šilumą izoliuojantys stiklai
Šoniniai langai ir galinis langas su šilumą izoliuojančiais stiklais
KITA EKSTERJERO ĮRANGA

Juodos spalvos išorinių galinio vaizdo veidrodžių korpusai
SĖDYNĖS / KOMFORTAS

Medžiaginiai sėdynių apmušalai "Zeitgeist"
Bazinės priekinės sėdynės
Vairuotojo sėdynės aukščio reguliavimas
Nulenkiamas galinės sėdynės atlošas (40:60)
ISOFIX vaikiškų kėdučių tvirtinimai ir "Top Tether" tvirtinimo taškai šoninėse galinės sėdynės sėdimosiose vietose
KITA INTERJERO ĮRANGA

Sportinis 3-jų stipinų dizaino vairas
Matinės juodos spalvos ventiliacinių angų apdailos
Medžiaginis lubų apmušimas
Rankiniu būdu valdoma oro kondicionieriaus sistema
Peleninė ir cigarečių uždegiklis priekyje
Kilimėliai priekyje
INFOTAINMENT / MMI IR NAVIGACIJOS SISTEMOS

Audi radijo sistema su viengubu CD diskasukiu ir 3" dydžio vienspalviu ekranu
Garsiakalbiai priekyje (pasyvūs)
ASISTAVIMO SISTEMOS / SAUGUMAS

Viso dydžio vairuotojo ir priekinio keleivio priekinės oro pagalvės
Priekinės šoninės oro pagalvės su galvos oro pagalvėmis
TECHNOLOGIJOS / VAŽIUOKLĖ

Elektromechaninis vairo stiprintuvas "Servotronic"
Standartinė važiuoklė
Elektroninė stabilizavimo programa (ESP)

Audi A1 Sportback papildoma įranga
Kainos EUR su 21% PVM galioja nuo 2017.04.27

SPALVOS
"Metallic" ir "pearl effect" spalvos
Q0Q0 "Audi exclusive" individualios spalvos ir spalva 6Y
6H4 Eksterjero spalva su kontrastine stogo spalva
Pastaba: tik su kontrastinės spalvos stogo arkomis (**6Y / **A2 / **L5)

545
2505
436

RATLANKIAI / PADANGOS
C7H Lieti aliuminio lydinio 5-ių stipinų dizaino, kontrastinės pilkos spalvos iš dalies poliruoti ratlankiai, 6J x 15, su
185/60 R15 padangomis

491

CT3

Lieti aliuminio lydinio 10-ies stipinų dizaino ratlankiai, 7J x 16, su 215/45 R16 padangomis

1198

C4E

Lieti aliuminio lydinio 5-ių stipinų "Aero" dizaino, kontrastinės pilkos spalvos iš dalies poliruoti ratlankiai, 7J x
16, su 215/45 R16 padangomis

1198

C4F

Lieti aliuminio lydinio 7-ių stipinų dizaino ratlankiai, 7,5J x 17, su 215/40 R17 padangomis

1743

C0X

Lieti aliuminio lydinio 5-ių stipinų "V" dizaino ratlankiai, 7,5J x 17, su 215/40 R17 padangomis

1743

CP3

Lieti aliuminio lydinio 5-ių stipinų "V" dizaino, kontrastinės pilkos spalvos iš dalies poliruoti ratlankiai, 7,5J x 17,
su 215/40 R17 padangomis

1907

Audi A1 Sportback papildoma įranga
Kainos EUR su 21% PVM galioja nuo 2017.04.27

CP4

"Audi Sport" lieti aliuminio lydinio 10-ies stipinų dizaino ratlankiai, 7.5 x 17, su 215/40 R17 padangomis

2125

40Q

"Audi Sport" lieti aliuminio lydinio 10-ies stipinų "Y" dizaino, juodos spalvos ratlankiai, 7,5J x 17, su 215/40 R17
padangomis

2451

CF9

"Audi Sport" lieti aliuminio lydinio 5-ių stipinų "V" dizaino, matinio titano optikos poliruoti ratlankiai, 7,5J x 18,
su 225/35 R18 padangomis

2941

1PD Vagystę apsunkinantys ratų varžtai

28

VAŽIUOKLĖ / STABDŽIAI
UC2 Sportinė važiuoklė
UC3 "S line" sportinė važiuoklė
2H5 Audi drive select®
Pastaba: tik su 9Q7
PDE Sportinė važiuoklė su reguliuojamais amortizatoriais, įskaitant Audi drive select®
Pastaba: tik su 9Q7

218
615
164
1764

SĖDYNĖS / KOMFORTAS
PS1

370

3L3 Priekinių sėdynių aukščio reguliavimas
3NJ Vientisa galinė sėdynė 2+1
4UF Priekinio keleivio oro pagalvės deaktyvavimo jungiklis

316
164
0
141
0
43

Sportinės priekinės sėdynės
Pastaba: ne su baziniais sėdynių apmušalais; tik su 3L3
4A3 Priekinių sėdynių šildymas
6E3 Priekinis vidurinis ranktūris
kartu su 9ZE

SĖDYNIŲ APMUŠALAI / ODOS PAKETAI
N7R "Alcantara" ir odos kombinacijos sėdynių apmušalai
Pastaba: Basis modeliuose tik kartu su PS1
N5W "Milano" odos sėdynių apmušalai
Pastaba: Basis modeliuose tik kartu su PS1

980
1307

INTERJERO APDAILA
5MB Blizgios juodos spalvos ventiliacinių angų apdailos

109

Audi A1 Sportback papildoma įranga
Kainos EUR su 21% PVM galioja nuo 2017.04.27

VAIRAI / PAVARŲ PERJUNGIMO SVIRTYS / VALDYMO ELEMENTAI
2PV Oda aptrauktas 3-jų stipinų sportinis vairas
1XW Oda aptrauktas 3-jų stipinų multifunkcinis sportinis vairas
Pastaba: tik su 9Q7; ne su bazine radijo sistema
1XX Oda aptrauktas 3-jų stipinų multifunkcinis sportinis vairas su pavarų perjungimo svirtelėmis
Pastaba: tik modeliams su "S tronic", su 9Q7; ne su bazine radijo sistema
6Q5 "Audi exclusive" aliuminio pavarų perjungimo svirties rankena
Pastaba: tik su mechanine pavarų dėže

175
316
425
186

INFOTAINMENT / MMI IR NAVIGACIJOS SISTEMOS
9Q7 Vairuotojo informacinė sistema
PNU Navigacijos paketas
Tarp sudedamųjų dalių: Audi muzikos sąsaja, MMI® navigacijos modulis, Bluetooth sąsaja
Pastaba: tik su RCM, ir 1XW arba 1XX, ir 9Q7
PNQ MMI navigacija "plus"
Tarp sudedamųjų dalių: Audi muzikos sąsaja, MMI navigacija "plus", pasyvūs garsiakalbiai, MMI navigacijai
"plus" skirta radijo sistema, Bluetooth sąsaja
Pastaba: tik su 1XW arba 1XX, ir 9Q7

196
1264

2603

INFOTAINMENT / RADIJO IR TV SISTEMOS
RCM MMI radijo sistema
9VD Audi garso sistema
Pastaba: ne su bazine radijo sistema
9VK "BOSE surround" garso sistema
Pastaba: ne su bazine radijo sistema, tik su QQ1
QV3 Skaitmeninio radijo transliacijos priėmimas (DAB)
Pastaba: ne su bazine radijo sistema; tik su 1XX arba 1XW, ir 9Q7
UF7 Audi muzikos sąsaja
Pastaba: gali būti naudojama tik su specialiuoju adapteriu iš originalių Audi aksesuarų programos

463
273
756
327
267

INFOTAINMENT / TELEFONAS IR KOMUNIKACIJA
PNV "Connectivity" paketas
Tarp sudedamųjų dalių: Audi muzikos sąsaja, paruošimas navigacijos sistemai, Bluetooth sąsaja
Derinyje su Audi muzikos sąsaja be AUX-IN jungties.
Pastaba: tik su RCM, ir 1XX arba 1XW, ir 9Q7
9ZW "Audi connect" įskaitant automobilinį telefoną
Pastaba: tik su PNQ
9ZX Bluetooth sąsaja
Pastaba: ne su bazine radijo sistema; tik su 1XX arba 1XW, ir 9Q7. PNV, PNU ir PNQ paketų dalis.
9ZE "Audi phone box"
Pastaba: tik su 6E3, ir 1XX arba 1XW, ir 9Q7, ir RCM arba PNQ

621

545
327
696

ASISTAVIMO SISTEMOS / SAUGUMAS
UG4 Įkalnės asistentas
Pastaba: bazinė įranga modeliuose su "S tronic"
7X1 Akustinė parkavimo sistema gale
7X4 Optinė parkavimo sistema priekyje ir gale
Pastaba: ne su bazine radijo sistema
8T2 Pastovaus greičio palaikymo sistema

66
382
686
273

Audi A1 Sportback papildoma įranga
Kainos EUR su 21% PVM galioja nuo 2017.04.27

APŠVIETIMAS
PX4
8SK

980
273

Priekiniai žibintai "Xenon Plus", priekinių žibintų apiplovimo sistema
Šviesos diodų galiniai žibintai
Pastaba: bazinė įranga kartu su PX4
8N6 Šviesos / lietaus sensorius
Pastaba: tik su 4GH

130
kartu su 4L6

8N7 Tolimųjų šviesų asistentas
Pastaba: tik su 4L6, ir 9Q7, ir 4GH
QQ1 Šviesos diodų vidaus apšvietimo paketas
8WB Priekiniai rūko žibintai

0
147
186
164

GALINIO VAIZDO VEIDRODŽIAI
6FA

6FI
4L6
PAE
PAF

Kėbulo spalva dažyti išorinių galinio vaizdo veidrodžių korpusai
Pastaba: įskaitant blizgios juodos spalvos šonines apdailas ("B" statramsčių, priekines ir galines trikampes
apdailas)
Stogo spalvos "Audi exclusive" išorinių galinio vaizdo veidrodžių korpusai
Pastaba: tik su kontrastinės spalvos stogu
Automatiškai tamsėjantis vidinis galinio vaizdo veidrodis
Pastaba: tik su 8N6 arba 8N7
Elektra nustatomi ir šildomi išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai, šildomi stiklo apiplovimo purkštukai
Elektra nustatomi, prilenkiami ir šildomi išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai, šildomi stiklo apiplovimo purkštukai

77

115
261
109
261

STOGO SISTEMOS
3FB

980

Panoraminis stiklinis stoglangis
Pastaba: tik su QQ1, ir RCM arba PNQ

ORO KONDICIONIERIUS
9AK Automatinė oro kondicionieriaus sistema su atskiru valdymu vairuotojo ir priekinio keleivio pusėje
Pastaba: tik su 8N6 arba 8N7

382

BAGAŽO TVIRTINIMO IR DAIKTADĖŽIŲ SISTEMOS
QE1 Daiktadėžių paketas
QE4 Bagažinės įrangos paketas
QE5 Daiktadėžių paketas su bagažinės įrangos paketu

120
103
224

RAKINIMO SISTEMOS
PG3 "Comfort key" sistema

425

STIKLAI
4KF Tamsinti stiklai ("privacy" stiklai) - tamsintas galinis stiklas ir galiniai šoniniai stiklai
4GH Priekinis stiklas su pilka juosta viršuje
kartu su 8N7

425
66
0

Audi A1 Sportback papildoma įranga
Kainos EUR su 21% PVM galioja nuo 2017.04.27

KITA EKSTERJERO ĮRANGA
1D7 Paruošimas priekabos įrangai
Pastaba: tik su QE4
2Z0 Be modelio ir variklio identifikavimo užrašų automobilio gale
2Z7 Be variklio identifikavimo užrašų automobilio gale
4ZD "Audi exclusive" blizgios juodos spalvos stiliaus paketas
Blizgios juodos spalvos radiatoriaus grotelių apvadas; matinės juodos spalvos radiatoriaus grotelės ir valstybinio
numerio laikiklis; blizgios juodos spalvos lamelės šoninėse oro įleidimo angose (kartu su "S line" interjero
paketu)

120
0
0
491

KITA INTERJERO ĮRANGA
6NQ Juodos spalvos medžiaginis lubų apmušimas
Pastaba: tik su QQ1
GS1 Aliuminio optikos interjero elementai
7M3 Apsauginės slenksčių juostos su aliuminio apdaila
Pastaba: tik su GS1
7HB Papildomi spalvoti interjero elementai "mono.pur"
0TD Kilimėliai priekyje ir gale
9JA Paketas nerūkantiesiems

196
130
0
370
43
0

PRATĘSTA GARANTIJA
EA1
EA2
EA3
EB4
EB3
EA4
EA5
EA6
EA7
EA8
EA9

Audi pratęsta garantija, 2 + 1, maksimali rida 30 000 km
Audi pratęsta garantija, 2 + 1, maksimali rida 60 000 km
Audi pratęsta garantija, 2 + 1, maksimali rida 90 000 km
Audi pratęsta garantija, 2 + 1, maksimali rida 120 000 km
Audi pratęsta garantija, 2 + 2, maksimali rida 150 000 km
Audi pratęsta garantija, 2 + 2, maksimali rida 40 000 km
Audi pratęsta garantija, 2 + 2, maksimali rida 80 000 km
Audi pratęsta garantija, 2 + 2, maksimali rida 120 000 km
Audi pratęsta garantija, 2 + 3, maksimali rida 50 000 km
Audi pratęsta garantija, 2 + 3, maksimali rida 100 000 km
Audi pratęsta garantija, 2 + 3, maksimali rida 150 000 km

75
106
152
183
244
167
259
367
290
443
673

Audi A1 Sportback papildoma įranga
Kainos EUR su 21% PVM galioja nuo 2017.04.27

ĮRANGOS PAKETAI / DIZAINO PAKETAI
PQD "S line" eksterjero paketas
Įspūdingo sportinio dizaino priekinis ir galinis bamperiai, šoninės radiatoriaus grotelės bei difuzoriaus įdėklas,
"Misano Red" spalvos mentė priekiniame bamperyje (jeigu kėbulo spalva "Misano Red", mentė priekiniame
bamperyje "Brilliant Black" spalvos)
Kėbulo spalva dažytos šoninės apdailos juostos
"S line" stogo aptakas
Blizgios juodos spalvos radiatoriaus grotelės
"Platinum Grey" spalva dažytas difuzoriaus įdėklas
Priekiniai rūko žibintai (bazinė įranga Sport modeliuose)
Chromuota galinių dujų išmetimo vamzdžių apdaila (priklausomai nuo variklio, viengubas arba dvigubas dujų
išmetimo vamzdis)
"S line" logotipai ant apsauginių slenksčių juostų
"S line" emblemos ant priekinių sparnų
YNY "Active style" paketas
"Platinum Grey" spalvos apatinė priekinio bamperio dalis su aliuminio optikos intarpu, "Platinum Grey" spalvos
priekinių ir galinių ratų arkų apdailos su aliuminio optikos intarpais bei "Platinum Grey" spalvos apatinė galinio
bamperio dalis
YKY "Active" dekoratyvinės plėvelės ir dekoratyvinės apdailos
"Platinum Grey" spalvos "active" dekoratyvinės plėvelės stogo arkoms ir galinei automobilio daliai ir "Platinum
Grey" spalvos dekoratyvinės išorinių galinio vaizdo veidrodžių apdailos
Pastaba: tik su YNY
YNH Kėbulo spalvos stogo aptakas
Pastaba: su 5J8
YNG Kontrastinės spalvos stogo aptakas
Kontrastinė spalva suderinta su stogo spalva ("Brilliant Black", "Daytona Grey pearl effect", "Glacier White
metallic", "Floret Silver metallic") arba su dekoratyvinių plėvelių komplekto iš originalių Audi aksesuarų
programos spalva
Pastaba: su 5J8 ir 6H4
YNW "Macao Yellow" spalvos stogo aptakas
Pastaba: su 5J8
YNE Kėbulo spalvos "style" paketas
Tarp sudedamųjų dalių: kėbulo spalvos priekinio aptako kraštas, kėbulo spalvos dinamiško dizaino slenksčių
apdailos, matinės juodos spalvos galinis difuzorius ir chromuota sportinių galinių dujų išmetimo vamzdžių
apdaila
Pastaba: ne su PQD
YNF Kontrastinės spalvos "style" paketas
Tarp sudedamųjų dalių: kontrastinės spalvos priekinio aptako kraštas, kontrastinės spalvos dinamiško dizaino
slenksčių apdailos, matinės juodos spalvos galinis difuzorius ir chromuota sportinių galinių dujų išmetimo
vamzdžių apdaila
Kontrastinė spalva suderinta su stogo spalva arba su dekoratyvinių plėvelių komplekto iš originalių Audi
aksesuarų programos spalva
Pastaba: tik su 6H4
YNX "Macao Yellow" spalvos "style" paketas
"Macao Yellow" spalvos priekinio aptako kraštas, "Macao Yellow" spalvos dinamiško dizaino slenksčių apdailos,
matinės juodos spalvos galinis difuzorius ir chromuota sportinių galinių dujų išmetimo vamzdžių apdaila
YLA
YLB
YLC
YLD
YLE
YLF
YKT
YKU
YKV
YKW
YKP
YKQ

"Floret Silver metallic" spalvos "V" dizaino dekoratyvinės plėvelės stogo arkoms
"Glacier White metallic" spalvos "V" dizaino dekoratyvinės plėvelės stogo arkoms
"Daytona Grey pearl effect" spalvos "V" dizaino dekoratyvinės plėvelės stogo arkoms
"Macao Yellow" spalvos "V" dizaino dekoratyvinės plėvelės stogo arkoms
Matinės "Brilliant Black" spalvos "V" dizaino dekoratyvinės plėvelės stogo arkoms
Matinės "Daytona Grey" spalvos "V" dizaino dekoratyvinės plėvelės stogo arkoms
"Floret Silver metallic" spalvos dekoratyvinės plėvelės stogo arkoms
"Glacier White metallic" spalvos dekoratyvinės plėvelės stogo arkoms
"Daytona Grey pearl effect" spalvos dekoratyvinės plėvelės stogo arkoms
"Macao Yellow" spalvos dekoratyvinės plėvelės stogo arkoms
Matinės juodos spalvos dekoratyvinės plėvelės stogo arkoms
Matinės "Daytona Grey" spalvos dekoratyvinės plėvelės stogo arkoms

1808

1634

425

491
545

545
1770

1824

1824

327
327
327
327
327
327
327
327
327
327
327
327
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YKR

Dekoratyvinių plėvelių komplektas galinei automobilio daliai
Charakteriniai akcentai su dekoratyvine plėvele apatinei galinio dangčio daliai
Pastaba: tik su suderintos spalvos dekoratyvinėmis plėvelėmis stogo arkoms arba su "V" dizaino
dekoratyvinėmis plėvelėmis stogo arkoms. Pasirinktinos matinė "Brilliant Black", "Daytona Grey pearl effect",
matinė "Daytona Grey", "Glacier White metallic", "Floret Silver metallic" spalvos.

130

YKS

Dekoratyvinės išorinių galinio vaizdo veidrodžių apdailos
Pastaba: tik su suderintos spalvos dekoratyvinėmis plėvelėmis stogo arkoms arba su "V" dizaino
dekoratyvinėmis plėvelėmis stogo arkoms. Matinės spalvos nepasirinktinos.
"Floret Silver metallic" spalvos dekoratyvinė interjero apdaila
Skirta vidurinei konsolei, vidinėms durų rankenoms, vidiniam galinio vaizdo veidrodžiui ir ventiliacinėms angoms
"Glacier White metallic" spalvos dekoratyvinė interjero apdaila
Skirta vidurinei konsolei, vidinėms durų rankenoms, vidiniam galinio vaizdo veidrodžiui ir ventiliacinėms angoms
"Daytona Grey pearl effect" spalvos dekoratyvinė interjero apdaila
Skirta vidurinei konsolei, vidinėms durų rankenoms, vidiniam galinio vaizdo veidrodžiui ir ventiliacinėms angoms
"Misano Red pearl effect" spalvos dekoratyvinė interjero apdaila
Skirta vidurinei konsolei, vidinėms durų rankenoms, vidiniam galinio vaizdo veidrodžiui ir ventiliacinėms angoms
"Cortina White" spalvos dekoratyvinė interjero apdaila
Skirta vidurinei konsolei, vidinėms durų rankenoms, vidiniam galinio vaizdo veidrodžiui ir ventiliacinėms angoms
"Macao Yellow" ir "Brilliant Black" spalvų interjero apdaila
"Macao Yellow" spalvos ventiliacinės angos, "Brilliant Black" spalvos vidinis galinio vaizdo veidrodis, "Macao
Yellow" spalvos vidurinė konsolė ir "Brilliant Black" spalvos vidinės durų rankenos
Apšviečiamos apsauginės slenksčių juostos su užrašais "A1"
Pakoja ir pedalų antdėklai iš nerūdijančio plieno
Interjero aksesuarų paketas
Pakoja ir pedalų antdėklai iš nerūdijančio plieno; guminiai kilimėliai priekyje, gale ir bagažinėje
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