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Audi TTS Coupé

Kainos galioja nuo 01.01.2018.

Cilindrai / 

tūris (cm3)

kW / AG Vidut. 
CO2 (g/km)

Kaina, EUR
(be PVM)

Kaina, EUR
(su PVM)

 2.0TFSI quattro  4 / 1984 228 /310 168-164 47 149 57 050

  2.0TFSI quattro S tronic 4 / 1984 228 /310 159-155 49 174 59 500

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 TTS Coupé techniniai duomenys

mieste užmiestyje mišrios

 2.0TFSI 
6 /manual / 
quattro

228 /310 380 / 1850-5700 9.4-9.2 6.1-5.9 7.3-7.1 168-164 4.9  EU6 

 2.0TFSI 
6 / S tronic / 
quattro

228 /310 380 / 1850-5700 8.4-8.2 6.0-5.8 6.9-6.7 159-155 4.6  EU6 

TFSI quattro nuolatinė visų ratų pavara

manual mechaninė  pavarų dėžė

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.

Degalų sąnaudos l/100km* CO2 
emisija 
mišrios 
g/km**

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.



Audi TTS Coupé bazinė įranga

RATLANKIAI / PADANGOS Lieti aliuminio lydinio 10-ies stipinų "V" dizaino, iš dalies poliruoti ratlankiai, 8,5J x 18, 
su 245/40 R18 padangomis

Slėgio padangose kontrolės indikacija
Padangų remonto komplektas

APŠVIETIMAS Priekiniai žibintai "Xenon Plus" be priekinių žibintų apiplovimo sistemos
Galiniai šviesos diodų žibintai
Automobilio vidaus apšvietimas

GALINIO VAIZDO VEIDRODŽIAI Elektra nustatomi išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai
Aliuminio optikos išorinių galinio vaizdo veidrodžių korpusai
Rankiniu būdu užtamsinamas vidinis galinio vaizdo veidrodis

RAKINIMO SISTEMOS Signalizacija

STIKLAI Šilumą izoliuojantis priekinis stiklas
Šoniniai langai ir galinis langas su šilumą izoliuojančiais stiklais

KITA EKSTERJERO ĮRANGA Blizgios juodos spalvos stabdžių suportai 
Galinis aptakas integruotas į bagažinės dangtį
Dviejų kanalų konstrukcijos dujų išmetimo sistema su chromuotomis ovalinėmis galinių dujų išmetimo 
vamzdžių apdailomis

SĖDYNĖS / KOMFORTAS Sėdynių apmušalai iš "Alcantara" ir odos kombinacijos su įspaustais "S" logotipais
"S" sportinės priekinės sėdynės
Priekinių sėdynių 4 krypčių juosmens atramos reguliavimas
Priekinių sėdynių aukščio reguliavimas
2 sėdynės gale
Galinės sėdynės atlošas, nulenkiamas 50 : 50 santykiu
ISOFIX vaikiškų kėdučių tvirtinimai ir "Top Tether" tvirtinimo taškai šoninėse galinės sėdynės 

KITA INTERJERO ĮRANGA Oda aptrauktas sportinio kontūro multifunkcinis "plus" vairas TT
"Matt brushed aluminium" interjero apdaila
Praplėsto aliuminio optikos interjero elementai
Peleninė ir cigarečių uždegiklis priekyje
Rankiniu būdu valdoma oro kondicionieriaus sistema
Kvarciniais antracito spalvos dažais dažyti spalvoti interjero elementai 
Apsauginės slenksčių juostos su aliuminio apdaila ir "TTS" logotipais
Juodos spalvos medžiaginis lubų apmušimas

"Audi virtual cockpit" prietaisų skydelis - 12,3 colio skaitmeninis ekranas
MMI radijo sistema, CD grotuvas, 2 SD kortelių skaitytuvai, AUX-IN, 1 USB jungtis su įkrovimo funkcija
4 pasyvūs garsiakalbiai priekyje

Vairuotojo ir priekinio keleivio priekinės oro pagalvės su priekinio keleivio oro pagalvės deaktyvavimu

Galvos oro pagalvės
"Audi active lane assist" (aktyvus eismo juostos išlaikymo asistentas)
Antrinių susidūrimų išvengimo stabdymo asistentas

TECHNOLOGIJOS / VAŽIUOKLĖ Sportinė važiuoklė su "Audi magnetic ride"
Automatinio stovėjimo stabdžio išjungimo funkcija
"Audi drive select" sistema
Vairavimo sistema su progresyvia charakteristika
Elektroninė stabilizavimo sistema (ESC) su sportiniu modusu

INFOTAINMENT / MMI IR 
NAVIGACIJOS SISTEMOS

ASISTAVIMO SISTEMOS / 
SAUGUMAS



Audi TTS Coupe papildoma įranga

Kainos EUR su 21% PVM galioja nuo 2018.01.01.

SPALVOS

"Vegas yellow" spalvos L1L1 384
"Metallic" ir "pearl effect" spalvos 781
"Crystal effect" spalva 1 132

RATLANKIAI / PADANGOS

Lieti aliuminio lydinio 5 stipinų "Facet" dizaino ratlankiai, 9J x 19, su 245/35 R19 padangomis CV9 1 223

Audi Sport ieti aliuminio lydinio 5 stipinų "Balde" dizaino ratlankiai, 9J x 19, 
su 245/35 R19 padangomis 

45U 1 359

Audi Sport lieti aliuminio lydinio 5-ių dvigubų stipinų dizaino ratlankiai, 9 J x 19, 
su 245/35 R 19 padangomis

45W 1 359

Audi Sport lieti aliuminio lydinio 5-ių dvigubų stipinų dizaino ratlankiai, matinio titano optikos, 
9J x 19, su 245/35 R19 padangomis

U06 1 698

Audi Sport lieti aliuminio lydinio 5-ių stipinų "Blade" dizaino,  juodo optikos 
poliruoti ratlankiai, 9J x 19, su 245/35 R19 padangomis

45V 1 698

Audi Sport lieti aliuminio lydinio 5-ių stipinų "Turbine" dizaino, magnio optikos 
ratlankiai, 9J x 19, su 245/35 R19 padangomis

CW0 1 698

"Audi Sport" kaltiniai aliuminio lydinio 10-ies stipinų "Y" dizaino ratlankiai, 9J x 20, 
su 255/30 R20 padangomis              

CE5 2 151

"Audi Sport" lieti aliuminio lydinio 5-ių stipinų "V" dizaino, matinio titano optikos 
poliruoti ratlankiai, 9J x 20, su 255/30 R20 padangomis              

42H 2 378



Audi TTS Coupe papildoma įranga

Kainos EUR su 21% PVM galioja nuo 2018.01.01.

"Audi Sport" lieti aliuminio lydinio 10-ies stipinų "Y" dizaino, juodo optikos poliruoti 
ratlankiai, 9J x 20, su 255/30 R20 padangomis              

42G 3 430

Vagystę apsunkinantys ratų varžtai 1PC 29

VAŽIUOKLĖ / STABDŽIAI

Raudona spalva dažyti stabdžių suportai PC2 373

SĖDĖJIMO KOMFORTAS

Priekinių sėdynių šildymas 4A3 397
Priekinis vidurinis ranktūris 6E3 204
Elektra nustatomos priekinės sėdynės su pneumatiniu atlošų šonų nustatymu 3PK 844
ISOFIX vaikiškų kėdučių tvirtinimo taškai priekinio keleivio sėdynėje 3G4 91

SĖDYNIŲ APMUŠALAI / ODOS PAKETAI

Sėdynių apmušalai ir apdaila iš "Fine Nappa" odos N2R 775
Sėdynių apmušalai ir priekinio vidurinio ranktūrio (jeigu užsakytas) apdaila iš "Fine Nappa" odos
Durų apmušimų intarpai iš "Alcantara"
"S" logotipo įspaudai priekinių sėdynių atlošuose

Odos paketas 7HB 442
Juodos spalvos oda su kontrastinėmis siūlėmis aptrauktos atramos rankai durų apmušimuose, vidinės durų 
rankenos ir apatinė vidurinės konsolės dalis
Praplėstas odos paketas 7HC 673
Papildomai prie odos paketo: juodos spalvos oda su juodos spalvos siūlėmis aptrauktas smūgio energijos 
sugėrimo vairo deformacinės zonos gaubtas ir prietaisų panelio uždangalas
"Audi exclusive" praplėstas juodos spalvos odos paketas 7HE 665
Juodos spalvos oda su prasiuvimu aptrauktos atramos rankai duryse, atramos keliams vidurinėje konsolėje ir 
prietaisų panelio

Praplėstas spalvotos odos paketas 7HD 673
Oda, kurios spalva suderinta su interjero įrangos spalva, aptrauktos atramos rankai durų apmušimuose, vidinės 
durų rankenos, apatinė vidurinės konsolės dalis su kontrastinėmis siūlėmis; juodos spalvos oda su juodos spalvos 
siūlėmis aptrauktas smūgio energijos sugėrimo vairo deformacinės zonos gaubtas ir prietaisų panelio uždangalas

INTERJERO APDAILA

Kvarciniais sidabrinės spalvos dažais dažyti spalvoti interjero elementai     0UK 260
Juodo fortepijono lako interjero apdaila 5TL 442
Anglies pluošto interjero apdaila 5MB 963



Audi TTS Coupe papildoma įranga

Kainos EUR su 21% PVM galioja nuo 2018.01.01.

INFOTAINMENT / MMI IR NAVIGACIJOS SISTEMOS

Prisijungimo galimybių paketas PNV 724
Paruošimas navigacijos sistemai
Audi muzikos sąsaja su USB sąsaja
"Bluetooth" sąsaja
MMI touch®
Išmaniojo telefono valdymas balsu
MMI navigacija "plus" su MMI touch® PNQ 2 819
3D formato žemėlapis
MMI touch® paieška
Valdymo žodinėmis komandomis sistema
Muzikai skirta atmintis (10 GB)
AUX-IN jungtis
DVD grotuvas
Audi muzikos sąsaja
"Bluetooth" sąsaja "laisvųjų rankų" įrangos naudojimui ir srautiniam garso perdavimui "Bluetooth" jungtimi
8 pasyvūs garsiakalbiai, bendroji išvesties galia 100 vatų
"Audi connect"

Pastaba: tik su 9VD arba 9VS

INFOTAINMENT / RADIJO IR TV SISTEMOS

Audi garso sistema 9VD 289
"Bang & Olufsen" garso sistema 9VS 963
Skaitmeninio radijo transliacijos priėmimas QV3 362
Audi muzikos sąsaja UE7 284
nešiojamų medijų grotuvų su USB sąsaja prijungimui (įskaitant įkrovimo funkciją)

INFOTAINMENT / TELEFONAS IR KOMUNIKACIJA

"Audi phone box" 9ZE 384
Galimybė prijungti "Bluetooth" jungtimi du mobiliuosius telefonus
Belaidis įkrovimas pagal "Qi" standartą
Pastaba: tik su PNV arba PNQ
"Audi connect" EL3 566
Pastaba: tik su PNQ
Audi sąsaja išmaniajam telefonui UI2 399
Pastaba: tik su PNQ

ASISTAVIMO SISTEMOS / SAUGUMAS

"Audi side assist" (persirikiavimo į kitą eismo juostą asistentas) 7Y1 623
Pastovaus greičio palaikymo sistema, įskaitant nustatomą greičio ribotuvą 8T6 340
Akustinė parkavimo sistema gale 7X1 510
Parkavimo sistema "plus" su pasirinktine indikacija 7X2 883
Parkavimo asistentas su pasirinktine indikacija 7X5 1 121
Galinio vaizdo kamera KA2 510
Pastaba: tik su 7X2 arba 7X5

APŠVIETIMAS

Priekinių žibintų apiplovimo sistema 8X1 317
Tolimųjų šviesų asistentas 8G1 171
Pastaba: tik su PU7
Priekiniai šviesos diodų žibintai su dinaminiais posūkių rodikliais gale PX2 1 381
Matriciniai priekiniai šviesos diodų žibintai su dinaminiais posūkių rodikliais priekyje ir gale PXC 2 422
Apšvietimo paketas QQ1 306
Įlipimo zonos apšvietimas
Aplinką sudarantis apšvietimas vidurinėje konsolėje ir durų apmušimuose
Durų rankenų, kišenių duryse ir daiktadėžės vidurinėje konsolėje apšvietimas



Audi TTS Coupe papildoma įranga

Kainos EUR su 21% PVM galioja nuo 2018.01.01.

ORO KONDICIONIERIUS

Prabangi automatinė oro kondicionieriaus sistema 9AK 623

BAGAŽO TVIRTINIMO IR DAIKTADĖŽIŲ SISTEMOS

Daiktadėžių paketas ir bagažinės įrangos paketas QE1 193
Tinklinės kišenės daiktams priekinių sėdynių atlošuose ir priekinio keleivio kojų srityje
Priekinės sėdynės su atvira daiktadėže automobilio literatūrai (vairuotojo pusėje) arba uždara daiktadėže
Bagažinėje:
Antras šviesos diodų bagažinės šviestuvas
Bagažinės tinklas
12 voltų kištukinis lizdas

Negabaritinių daiktų pakrovimo įtaisas su nuimamu slidžių dėklu 3X5 91

RAKINIMO SISTEMOS

Komfortinio rakto sistema PG3 475
Garažo vartų nuotolinis valdymas (HomeLink) VC2 271

GALINIO VAIZDO VEIDRODŽIAI

Kėbulo spalva dažyti išorinių galinio vaizdo veidrodžių korpusai 6FA 0
Blizgios juodos spalvos išorinių galinio vaizdo veidrodžių korpusai 6FJ 120
Pastaba: tik su 4ZD
Elektra nustatomi ir šildomi išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai su integruotais šviesos diodų posūkių rodikliais 6XD 142
Elektra nustatomi, prilenkiami ir šildomi išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai, šildomi stiklo apiplovimo purkštukai 6XE 368
Elektra nustatomi, prilenkiami ir šildomi automatiškai tamsėjantys išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai, šildomi 6XK 475
Pastaba: tik su PU7
Berėmis automatiškai tamsėjantis vidinis galinio vaizdo veidrodis su šviesos ir lietaus sensoriumi PU7 289

kartu su PX2 arba PXC 147

STIKLAI

Priekinis stiklas su pilka juosta viršuje 4GH 0
"Privacy" stiklai (tamsinti stiklai) VW1 475
Tamsinti galinis stiklas ir galiniai šoniniai stiklai

KITA EKSTERJERO ĮRANGA

Be modelio ir variklio identifikavimo užrašų automobilio gale 2Z0 0

KITA INTERJERO ĮRANGA

Paketas nerūkantiesiems 9JA 0

EXTENDED WARRANTY

Audi pratęsta garantija, 2 + 1, maksimali rida 30 000 km EA1 126
Audi pratęsta garantija, 2 + 1, maksimali rida 60 000 km EA2 174
Audi pratęsta garantija, 2 + 1, maksimali rida 90 000 km EA3 254
Audi pratęsta garantija, 2 + 1, maksimali rida 120 000 km EB4 301
Audi pratęsta garantija, 2 + 1, maksimali rida 150 000 km EB3 381
Audi pratęsta garantija, 2 + 2, maksimali rida 40 000 km EA4 285
Audi pratęsta garantija, 2 + 2, maksimali rida 80 000 km EA5 429
Audi pratęsta garantija, 2 + 2, maksimali rida 120 000 km EA6 620
Audi pratęsta garantija, 2 + 3, maksimali rida 50 000 km EA7 461
Audi pratęsta garantija, 2 + 3, maksimali rida 100 000 km EA8 732
Audi pratęsta garantija, 2 + 3, maksimali rida 150 000 km EA9 1 131



Audi TTS Coupe papildoma įranga

Kainos EUR su 21% PVM galioja nuo 2018.01.01.

ĮRANGOS PAKETAI / DIZAINO PAKETAI

"Audi exclusive" juodos spalvos blizgių elementų paketas 4ZD 566
Audi "Murillo brown" spalvos dizaino paketas PEP 1 427
N3Q "Fine Nappa" odos sėdynių apmušalai
"Murillo brown" spalvos "Fine Nappa" oda aptrauktos vidurinės sėdynių dalys, sėdynių šonai ir galvos atramos bei 
durų ir šoninių apmušimų intarpai su kontrastinėmis "Steel grey" spalvos siūlėmis; vidurinės sėdynių dalys su 
rombų raštu

0UN   Chrominiais "Slate grey" spalvos dažais dažyti spalvoti interjero elementai ant šoninės sėdynių apdailos, 
akcentinė vidurinės konsolės bei ventiliacinių angų vidinių žiedų apdaila
5TH Sidabrinės spalvos "Aluminium Drift" interjero apdaila
7HD   Praplėstas spalvotos odos paketas  
"Murillo brown" spalvos oda aptrauktas vidurinis ranktūris su kontrastinėmis "Steel grey" spalvos siūlėmis; 
"Stone grey" spalvos oda aptrauktos vidinės durų rankenos ir atramos rankai duryse, vidurinė konsolė ir prietaisų 
panelio uždangalas su kontrastinėmis "Murillo brown" spalvos siūlėmis; smūgio energiją sugeriančio vairo 
elemento apdaila iš juodos spalvos odos; juodos ir "Murillo brown" spalvos kilimėliai su juodos spalvos apvadais



Kainos EUR su 21% PVM galioja nuo 01.01.2018.

SPALVOS

"Audi exclusive" individualios spalvos Q0Q0 2717

VAIRAI / PAVARŲ PERJUNGIMO SVIRTYS / VALDYMO ELEMENTAI

"Audi exclusive" valdymo elementai, iš jų oda aptraukti: vairas, pavarų perjungimo svirties rankena YRB 883
Oda atraukti vairo žiedas, važiavimo pakopų pasirinkimo svirties rankena ir važiavimo pakopų pasirinkimo svirties 
užvalkalas tiekiami visų "Audi exclusive" spalvų.

"Audi exclusive" "Alcantara" ir odos kombinacijos paketas YVL 1076
"Alcantara" ir "Audi exclusive" oda aptrauktas vairo žiedas, juodos spalvos "Alcantara" aptraukta pavarų 
perjungimo arba važiavimo pakopų pasirinkimo svirties rankena ir pavarų perjungimo svirties arba važiavimo 
pakopų pasirinkimo svirties užvalkalas iš "Audi exclusive" odos. Odos ir siūlių spalva gali būti individualiai 
pasirenkama iš "Audi exclusive" spalvų pasiūlos, "Alcantara" juodos spalvos

INTERJERO APDAILA

"Audi exclusive" išorės kėbulo spalvos interjero apdaila YTF 1110
Pastaba: tika kartu su interjero apdaila Aluminium Drift

SĖDYNIŲ APMUŠALAI / ODOS PAKETAI

"Audi exclusive" "Fine Nappa" odos paketas YS1 3849
"Fine Nappa" oda aptrauktos vidurinės sėdynių dalys, šonai, galvos atramos, priekinis vidurinis ranktūris (jeigu 
užsakytas) ir durų apmušimų intarpai; juodos spalvos kilimėliai su spalvotais odiniais apvadais.

"Audi exclusive" juodos ir "Calendula yellow" spalvų dizaino paketas YYW 3623
Intarpai duryse iš juodos spalvos "Alcantara", juodos spalvos oda su "Calendula yellow" spalvos siūlėmis 
aptrauktas vidurinis ranktūris
Juodos spalvos kilimėliai su dvigubais apvadais (juodos ir "Calendula yellow" spalvų) ir "Calendula yellow" spalvos 
siūlėmis
Perforuota juodos spalvos oda su "Calendula yellow" spalvos siūlėmis aptraukti valdymo elementai

Audi 

exclusive
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