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Modelis Variklio tipas Pavarų dėžė / pavaros tipas Cilindrai / tūris Galia Kaina Kaina

cm3 kW/AG EUR be PVM EUR su PVM

4MB0G2 3.0TDI 8 / tiptronic / quattro 6 / 2967 170 / 231 51 653 62 500

4MB0L2 3.0TDI 8 / tiptronic / quattro 6 / 2967 210 / 286 53 719 65 000

Modelio kainoraštis

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.

Kainos galioja nuo 2018.01.07.
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Techninė informacija

  * 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.

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

Variklio 
tipas

Pavarų dėžė,  
pavaros tipas

Maksimali 
galia

Maksimalus sukimo 
momentas Degalų sąnaudos l/100km* CO2 emisija Įsibegėjimas

Emisijos 
standartas

kW/AG Nm/aps. mieste užmiestyje mišrios mišrios g/km** 0-100 km/h, s

3.0TDI 8 / tiptronic / quattro 170 / 231 500 / 1750-3250 7.6-7.1 6.6-6.2 7.0-6.5 181-172 7.1 EU6

3.0TDI 8 / tiptronic / quattro 210 / 286 600 / 2250-3250 7.7-7.2 6.5-6.2 6.9-6.6 180-172 6.3 EU6

dyzelinis variklis su bendrosios magistralės įpurškimo sistema ir turbopripūtimu  

nuolatinė visų ratų pavara

pakopinė automatinė pavarų dėžė

TDI

quattro

tiptronic
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Kodas 3.0TDI

Lieti aliuminio lydinio 5-ių stipinų dizaino ratlankiai,  
8,0J x 18, padangos 255/60 R18

CJ6 -/s

Lieti aliuminio lydinio 10-ies stipinų dizaino ratlankiai,  
8,0J x 18, padangos 255/60 R18 (3.0TDI 170kW)

C8S s/-

Slėgio padangose kontrolės indikacija 7K1 s

Padangų remonto komplektas 1G8 s

Apšvietimas

Ksenoniniai priekiniai žibintai be žibintų apiplovimo sistemos 8IH s

Šviesos diodų galiniai žibintai 8SK s

Šviesos ir lietaus sensorius s

Šviesos diodų vidaus apšvietimas QQ0 s

Bazinė įranga

s = bazinė įranga   – = netiekiama   o = papildoma įranga 

Ratlankiai / Padangos
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Bazinė įranga

s = bazinė įranga   – = netiekiama   o = papildoma įranga 

Kodas 3.0TDI

Elektra prilenkiami, nustatomi ir šildomi išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai 6XE s

Rankiniu būdu užtamsinamas vidinis galinio vaizdo veidrodis 4L2 s

Rakinimo sistemos

Bagažinės dangtis su elektros pavara bei automatiniu atidarymu ir uždarymu 4E7 s

Signalizacija PG2 s

Stiklai

Skydeliai nuo saulės su apšviečiamais makiažo veidrodžiais vairuotojo ir priekinio keleivio pusėje 5XC s

Šilumą ir garsą izoliuojantis priekinis stiklas 4GF s

Šoniniai langai ir galinis langas su šilumą izoliuojančiais stiklais 4KC s

Kita eksterjero įranga

Šviesūs stogo bėgeliai 3S1 s

Blizgūs langų apvadai 4ZB s

Aliuminio optikos eksterjeras QJ1 s

Galinio vaizdo veidrodžiai
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Bazinė įranga

s = bazinė įranga   – = netiekiama   o = papildoma įranga 

Kodas 3.0TDI

Medžiaginiai sėdynių apmušalai "Initial" N2T s

Bazinės priekinės sėdynės Q1A s

Mechaninis priekinių sėdynių aukščio reguliavimas 3L3 s

Antroji sėdynių eilė: visų 3 sėdynių atlošų kampo reguliavimas, sėdynių atlošų nulenkimas santykiu 35:30:35 3NM s

ISOFIX vaikiškų kėdučių tvirtinimai ir "Top Tether" tvirtinimo taškai šoninėse galinės sėdynės sėdimosiose vietose                             3B5 s

ISOFIX vaikiškų kėdučių tvirtinimai priekinio keleivio sėdynėje su priekinio keleivio oro pagalvės deaktyvavimu PIH s

Priekinis vidurinis ranktūris 6E3 s

Kita interjero įranga

Oda aptrauktas 4-ių stipinų dizaino multifunkcinis vairas "plus" su pavarų perjungimo svirtelėmis derinyje 2ZQ s

Sidabrinės pilkos spalvos dažais su deimantiniu spindesiu dažyta viršutinė interjero apdaila / anoduota antracito spalvos apatinė interjero 
apdaila                          

5MJ s

Oro kondicionierius su 2-jų zonų valdymu priekyje 9AD s

Medžiaginis lubų apmušimas 6NJ s

Apsauginės slenksčių juostos su aliuminio apdaila 7M1 s

Sėdynės / komfortas
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Kodas 3.0TDI

Peleninė ir cigarečių uždegiklis priekyje 9JD s

Kilimėliai priekyje 0TC s

Infotainment / MMI ir navigacijos sistemos

Vairuotojo informacinė sistema su 7˝ spalvotu ekranu 9S7 s

"Audi virtual cockpit" (12,3˝ LCD ekranas) 9S8 o

MMI radijo sistema su viengubu CD diskasukiu, AUX-IN lizdu, 1 SD kortelių skaitytuvas, 1 USB įkrovimo jungtis, su 7˝ spalvotu ekranu, 8 
pasyvūs garsiakalbiai

I7Y s

Asistavimo sistemos / saugumas

"Audi pre sense city" sistema PCY s

Automatinio stovėjimo stabdžio išjungimo funkcija UH2 s

Pastovaus greičio palaikymo sistema su greičio ribotuvu 8T6 s

Parkavimo atstumo kontrolė gale 7X1 s

Šoninės oro pagalvės priekyje su galvos oro pagalvėmis 4X3 s

Bazinė įranga
Kita interjero įranga

s = bazinė įranga   – = netiekiama   o = papildoma įranga 
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Kodas 3.0TDI

Standartinė važiuoklė 1BA s

Automatinis diferencialas 1Y6 s

"Audi drive select" (3.0TDI 170kW be efektyvaus važiavimo režimo) 2H9 s

Elektromechaninis vairo stiprintuvas "Servotronic" QZ7 s

Elektroninė stabilizavimo sistema (ESC) s

75 litrų degalų bakas, papildomas "AdBlue" rezervuaras 24 litrų 0M0 s

Bazinė įranga

s = bazinė įranga   – = netiekiama   o = papildoma įranga 

Technologijos / važiuoklė
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Komforto paketas

• Automatiškai tamsėjantis vidinis galinio vaizdo veidrodis

• Audi garso sistema - 10 garsiakalbių

• Apšvietimo paketas

• MMI radijo sistema "plus"

• Parkavimo sistema "plus"

• Priekinių sėdynių šildymas

• Bluetooth sąsaja

• "Cricket" odos sėdynių apmušalai

• Elektra nustatomos priekinės sėdynės su juosmens atramos reguliavimu

Kaina EUR su PVM 4 070  
Vertė EUR su PVM 5 810

Technologijų paketas*

• MMI navigacija "plus"

• Šviesos diodų priekiniai žibintai su dinaminiais posūkių rodikliais gale

• BOSE aukščiausios kokybės garso sistema su 3D garsu

• "Audi virtual cockpit" (12,3˝ LCD ekranas)

Kaina EUR su PVM 5 330  
Vertė EUR su PVM 7 110

* tik kartu su Komforto paketu

Papildomos įrangos paketai
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Kodas 3.0TDI
Kaina EUR su PVM

"Metallic" ir "pearl effect" spalvos 1 132

"Daytona Grey pearl effect" spalva 6Y6Y 3 521

Dažytos visos išorinės dalys
Tarp sudedamųjų dalių: kontrastine spalva dažytos apsaugos po priekiniu ir galiniu bamperiais, kėbulo spalva dažytos durų apdailos juostos, ratų arkų apdailos ir apatinės priekinio ir 
galinio bamperio dalys su APS sistemos sensoriais gale

2K1 623

Ratlankiai / Padangos

Lieti aliuminio lydinio 5-ių stipinų "V" dizaino ratlankiai,  
8,5J x 19, su 255/55 R19 padangomis

CH6 1 076

Lieti aliuminio lydinio 5-ių stipinų "Star" dizaino ratlankiai,  
8,5J x 19, su 255/55 R19 padangomis

C5E 1 076

"Audi Sport" lieti lengvojo lydinio 7-ių dvigubų stipinų dizaino ratlankiai,  
8,5J x 19, su 255/55 padangomis

42D 1 585

Papildoma įranga

s = bazinė įranga   – = netiekiama   o = papildoma įranga 

Spalvos
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Papildoma įranga
Kodas 3.0TDI

Kaina EUR su PVM

Lieti aliuminio lydinio 10-ies stipinų "Star" dizaino, kontrastinės pilkos spalvos  
iš dalies poliruoti ratlankiai, 9J x 20, su 285/45 R20 padangomis

F06 2 151

kartu su WQS 0

"Audi Sport" lieti aliuminio lydinio 10-ies stipinų "Y" dizaino ratlankiai,  
9J x 20, su 285/45 padangomis

CS5 2 264

kartu su WQS 397

"Audi Sport" lieti lengvojo lydinio 5-ių stipinų bekelės dizaino, titano optikos,  
iki blizgesio pratekinti ratlankiai, 9J x 20, su 285/45 padangomis

CS6 2 604

kartu su WQS 737

"Audi Sport" lieti lengvojo lydinio 5-ių stipinų "Turbine" dizaino,  magnio optikos,  
9 J x 20, su 285/45 R20 padangomis

CY1 1 925

kartu su WQS 850

Audi Sport lieti aliuminio lydinio 10-ies stipinų "Y"  dizaino,  
juodo optikos poliruoti ratlankiai, 9J x 20, su 285/45 R20 padangomis

CJ4 2 604

Ratlankiai / Padangos

s = bazinė įranga   – = netiekiama   o = papildoma įranga 
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Papildoma įranga
Kodas 3.0TDI

Kaina EUR su PVM

"Audi Sport" lieti lengvojo lydinio 5-ių dvigubų stipinų dizaino ratlankiai,  
9,5J x 21, su 285/40 padangomis

Pastaba: tik su 2K1 arba WQS

41K 3 170

kartu su WQS 1 303

Lieti aliuminio lydinio 5-ių stipinų "Turbine" dizaino, kontrastinės pilkos spalvos  
iš dalies poliruoti ratlankiai, 9,5J x 21, su 285/40 R21 padangomis

Pastaba: tik su 2K1 arba WQS

F48 3 385

kartu su WQS 1 234

Lieti aliuminio lydinio5-ių dvigubų stipinų dizaino, titano optikos ratlankiai, 9,5J x 21,  
su 285/40 R21 padangomis

Pastaba: tik su 2K1 arba WQS

F62 3 510

kartu su WQS 1 642

"Audi Sport" lieti lengvojo lydinio 5-ių stipinų "Blade" dizaino ratlankiai, 9,5J x 21,  
su 285/40 padangomis

Pastaba: tik su 2K1 arba WQS

F61 3 170

kartu su WQS 1 303

"Audi Sport" lieti lengvojo lydinio 5-ių stipinų "Blade" dizaino, blizgios juodos  
antracito spalvos poliruoti ratlankiai, 9,5J x 21, su 285/40 padangomis

Pastaba: tik su 2K1 arba WQS

F60 3 510

kartu su WQS 1 642

Ratlankiai / Padangos

s = bazinė įranga   – = netiekiama   o = papildoma įranga 
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Papildoma įranga
Kodas 3.0TDI

Kaina EUR su PVM

Lieti aliuminio lydinio 10-ies stipinų "Talea" dizaino, juodos spalvos ratlankiai,  
9,5J x 21, su 285/40 padangomis

Pastaba: tik su PKQ

F63 3 334

"Audi Sport" lieti aliuminio lydinio 5 dvigubų stipinų dizaino ratlankiai su matinės pilkos struktūrinės spalvos  
modulinio dizaino įdėklais, 9,5J x 21, su 285/40 R21 padangomis

47A 3 334

"Audi Sport" lieti lengvojo lydinio 5-ių stipinų "V  Star" dizaino, titano optikos ratlankiai,  
10 J x 22, su 285/35 R22 padangomis

Pastaba: tik su 2K1 arba WQS

C7P 4 302

kartu su WQS 2 435

Lieti lengvojo lydinio 5-ių stipinų "Falx" dizaino,  juodos spalvos ratlankiai,  
10 J x 22, su 285/35 R22 padangomis

Pastaba: tik su 2K1, ir 6FM ir 1BK

48R 4 302

Vagystę apsunkinantys ratų varžtai 1PD 33

Vietą taupantis atsarginis ratas

Pastaba: ne su PE1

1G1 284

Slėgio padangose kontrolės sistema, aukštesnio lygio versija 7K3 340

Ratlankiai / Padangos
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Papildoma įranga
Kodas 3.0TDI

Kaina EUR su PVM

4 taškų pneumatinė važiuoklė su elektroniniu amortizatorių valdymu (sportinė versija)
Papildomai 15 mm mažesnė prošvaisa apatiniame lygyje
Pastaba: "S line" sportinio paketo WQS dalis

2MA 2 717

4 taškų pneumatinė važiuoklė su elektroniniu amortizatorių valdymu 1BK 2 322

Galinės ašies vairavimo sistema
Pastaba: užsakant kartu su priekabos prikabinimo įranga, reikalaujami min 19‘‘ ratlankiai

0N5 1 303

Išplėstinis pakabos paketas
Galinės ašies vairavimo sistema (0N5)
Aktyvi skersinio stabilizavimo sistema (1P7)

Pastaba: tik su 2MA

PHZ 4926

Sėdynės

Sportinės sėdynės

Pastaba: tik su PV1, arba PV3, arba PV6, ir N5D arba N7U, ir 5KA arba PE1

Q1D 1 811

Sportinės sėdynės "plus"
su pneumatiniu sėdimųjų dalių šonų, sėdynių atlošų šonų ir juosmens atramų nustatymu

Pastaba: tik su PV1 arba PV3 arba PV6, ir N5H, ir 5KA arba PE1

PS2 2 830

kartu su WQS 1 019

Prisitaikančio profilio klimatizuotos, elektra ir pneumatika valdomos priekinės sėdynės

Pastaba: tik su N5D, ir 5KA arba PE1, ir PV1 arba PV3 arba PV6, ir 4A3 arba 4A4, ir 4D3 arba 4D8

PS8 3 849

Vientisa galinė sėdynė "plus"
Visų 3 sėdynių atlošų kampo reguliavimas, išilginis padėties nustatymas, dvigubai nulenkiamos šoninės sėdynės, sėdynių atlošų nulenkimas santykiu 
35:30:35, ISOFIX / "Top Tether" tvirtinimai visose 3 sėdynėse (galimas 3 vaikiškų kėdučių tvirtinimas), vidurinis ranktūris

Pastaba: ne su baziniais sėdynių apmušalais

5KA 442

kartu su PEX 0

Važiuoklė / stabdžiai
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Papildoma įranga
Kodas 3.0TDI

Kaina EUR su PVM

Trečioji sėdynių eilė - bendrai 7 sėdimosios vietos
2 atskiros sėdynės trečiojoje eilėje, elektra nulenkiami ir atlenkiami sėdynių atlošai, ISOFIX / "Top Tether"  
tvirtinimai abiejose sėdynėse

Pastaba: ne su baziniais sėdynių apmušalais

PE1 1 574

kartu su PEX 1 132

Sėdėjimo komfortas

Priekinių sėdynių šildymas

Pastaba: ne su baziniais sėdynių apmušalais

4A3 453

kartu su PS8  arba PEX 0

Atskirai valdomas priekinių ir šoninių galinių sėdynių šildymas

Pastaba: ne su baziniais sėdynių apmušalais; tik su 5KA arba PE1

4A4 906

kartu su PS8  arba PEX 453

Priekinių sėdynių vėdinimas

Pastaba: ne su baziniais sėdynių apmušalais ir sportinėmis sėdynėmis;  
tik su 4A3 arba 4A4 ir 5KA arba PE1 ir PK2

4D3 1 245

kartu su PS8 arba PEX 0

Priekinių sėdynių vėdinimas ir masažo funkcija

Pastaba: tik su PS8 ir 4A3 arba 4A4 ir PK2

4D8 1 756

kartu su PS8 arba PEX 510

Sėdynės
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Papildoma įranga
Kodas 3.0TDI

Kaina EUR su PVM

Elektra nustatomos priekinės sėdynės su juosmens atramos reguliavimu

Pastaba: ne su baziniais sėdynių apmušalais; "S line" sportinio paketo WQS dalis

PV1 1 245

kartu su PS8  arba PEX arba Q1D 0

Elektra nustatomos priekinės sėdynės su vairuotojo sėdynės atminties funkcija, įskaitant juosmens atramos reguliavimą

Pastaba: ne su baziniais sėdynių apmušalais; tik su 6XF arba 6XL

PV3 1 618

kartu su PS8 arba PEX arba Q1D arba WQS 373

Elektra nustatomos priekinės sėdynės su atminties funkcija, įskaitant juosmens atramos reguliavimą

Pastaba: ne su baziniais sėdynių apmušalais; tik su 6XF arba 6XL

PV6 1 856

kartu su PS8 arba PEX arba Q1D arba WQS 611

Priekinių sėdynių galvos atramos su "X" reguliavimu
su rankiniu būdu nustatomu galvos atramų aukščiu, kampu ir atstumu

Pastaba: ne su baziniais sėdynių apmušalais; PS8 paketo dalis

5ZC 171

Komfortiškas priekinis vidurinis ranktūris
reguliuojamas kampas ir atveriama daiktadėžė

Pastaba: ne su baziniais sėdynių apmušalais

6E6 136

Sėdėjimo komfortas
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Papildoma įranga
Kodas 3.0TDI

Kaina EUR su PVM

Odos ir odos imitacijos sėdynių apmušalai
Bazinėms sėdynėms be sėdynių vėdinimo:
Oda aptrauktos priekinių sėdynių, abiejų galinių šoninių sėdynių, vidurinės dalys bei vairuotojo sėdynės šonas įėjimo pusėje; odos imitacijos medžiaga 
aptrauktos šoninės sėdynių dalys, galvos atramos, durų apmušimų intarpai, vidurinis ranktūris ir vidurinė galinė sėdynė ir abiejų sėdynių trečiojoje eilėje 
(jeigu užsakytos)

Bazinėms sėdynėms su sėdynių vėdinimu:
Perforuota oda aptrauktos priekinių sėdynių vidurinės dalys, nevėdinamos abiejų galinių šoninių sėdynių vidurinės dalys; oda aptrauktas vairuotojo sėdynės 
šonas įėjimo pusėje; oda atrauktos abiejų sėdynių trečiojoje eilėje (jeigu užsakytos) vidurinės dalys; odos imitacijos medžiaga aptrauktos šoninės sėdynių 

dalys, vidurinė galinė sėdynė, galvos atramos, durų apmušimų intarpai ir priekinis vidurinis ranktūris

Pastaba: tik su bazinėmis sėdynėmis ir PV1 arba PV3

N1F 1 359

"Cricket" odos sėdynių apmušalai
Bazinės sėdynės:
"Cricket" oda aptrauktos vidurinės sėdynių dalys, sėdynių šonai, vidurinės galvos atramų dalys, viduriniai ranktūriai priekyje ir gale bei trečiosios eilės 

sėdynės (jeigu užsakyta), durų apmušimų intarpai iš dirbtinės odos

Bazinės sėdynės su priekinių sėdynių vėdinimu:
Perforuota "Cricket" oda aptrauktos vidurinės priekinių sėdynių dalys ir nevėdinamos vidurinės abiejų šoninių galinių sėdynių dalys, "Cricket" oda aptraukti 
sėdynių šonai, vidurinė galinė sėdynė, vidurinės galvos atramų dalys, viduriniai ranktūriai priekyje ir gale bei trečiosios eilės sėdynės (jeigu užsakyta), durų 

apmušimų intarpai iš "Alcantara"

Pastaba: tik su bazinėmis sėdynėmis ir PV1 arba PV3

N5A 2 378

"Alcantara" ir odos kombinacijos sėdynių apmušalai
Sportinės priekinės sėdynės:
"Alcantara" aptrauktos vidurinės priekinių sėdynių dalys, abi šoninės galinės sėdynės antrojoje eilėje, trečiosios eilės sėdynės (jeigu užsakyta), viduriniai 
ranktūriai gale, durų apmušimų intarpai iš "Alcantara", oda aptraukti sėdynių šonai, vidurinės galvos atramų dalys bei viduriniai ranktūriai priekyje

Pastaba: tik su Q1D

N7U 1 756

Sėdynių apmušalai / odos paketai
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Kaina EUR su PVM

"Valcona" odos sėdynių apmušalai
Sportinės priekinės sėdynės:
"Valcona" oda aptrauktos vidurinės sėdynių dalys, sėdynių šonai, galvos atramos, viduriniai ranktūriai priekyje ir gale bei trečiosios eilės sėdynės (jeigu 
užsakyta), durų apmušimų intarpai iš "Alcantara"

Individualizuojamo profilio sėdynės su vėdinimu:
Perforuota "Valcona" oda aptrauktos vidurinės priekinių sėdynių dalys ir nevėdinamos vidurinės abiejų šoninių galinių sėdynių dalys, "Valcona" oda aptraukti 
sėdynių šonai, vidurinė galinė sėdynė, galvos atramos, viduriniai ranktūriai priekyje ir gale bei trečiosios eilės sėdynės (jeigu užsakyta), durų apmušimų 

intarpai iš "Alcantara"

Pastaba: tik su Q1D arba PS8

N5D 2 888

Sėdynių apmušalai iš "Valcona" odos su rombų raštu
Sportinės sėdynės "plus":
"Valcona" oda su rombų raštu aptrauktos vidurinės priekinių sėdynių dalys ir vidurinės abiejų šoninių galinių sėdynių dalys, "Valcona" oda aptraukti sėdynių 
šonai, vidurinė galinė sėdynė, galvos atramos, viduriniai ranktūriai priekyje ir gale bei trečiosios eilės sėdynės (jeigu užsakyta), durų apmušimų intarpai iš 
"Alcantara"

Pastaba: tik su PS2

N5H 2 888

Apatinės apdailos odos paketas
Įrangos spalvos "Fine Nappa" oda su dekoratyvinėmis siūlėmis aptraukti elementai:
Vidinės durų rankenos, priekinės vidurinės konsolės apdaila, atramos rankai duryse, apatinė prietaisų panelio dalis, apatinės durų apmušimų dalys

Pastaba: tik su 6E6

7HC 1 756

Viršutinės apdailos odos paketas
Įrangos spalvos "Fine Nappa" oda su dekoratyvinėmis siūlėmis aptraukti elementai:
Viršutinė prietaisų panelio dalis, durų parapetai, įskaitant apsaugines užuolaidas nuo saulės galiniam langui ir  

šoniniams galiniams langams

Pastaba: tik su 6E6 ir 3Y3; ne su N5A

7HF 4 517

Viršutinės ir apatinės apdailos odos paketas
Įrangos spalvos "Fine Nappa" oda su dekoratyvinėmis siūlėmis aptraukti elementai:
vidinės durų rankenos, priekinės vidurinės konsolės apdaila, atramos rankai duryse, viršutinė ir apatinė prietaisų panelio dalys, apatinės durų apmušimų 
dalys, durų parapetai, įskaitant apsaugines užuolaidas nuo saulės galiniam langui ir šoniniams  

galiniams langams

Pastaba: tik su 6E6 ir 3Y3; ne su N5A

7HG 6 271

Sėdynių apmušalai / odos paketai
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Maksimalios apimties odos paketas
Įrangos spalvos "Fine Nappa" oda su dekoratyvinėmis siūlėmis aptraukti elementai:
Vidinės durų rankenos, priekinės vidurinės konsolės apdaila, atramos rankai duryse, viršutinė prietaisų panelio dalis, apatinė prietaisų panelio dalis, apatinės 
durų apmušimų dalys, durų parapetai, įskaitant apsaugines užuolaidas nuo saulės galiniam langui ir šoniniams galiniams langams, lubų apmušimas iš 

"Alcantara", "Alcantara" aptraukti dvigubi skydeliai nuo saulės

Pastaba: tik su PL6, ir 6E6, ir 3Y3

7HE 7 133

Interjero apdaila

Aliuminio interjero apdaila: šlifuoto aliuminio "Sono" viršutinė interjero apdaila / antracito spalvos poliruota apatinė interjero apdaila 5TE 408

Medienos interjero apdaila: sidabrinės pilkos spalvos dažais su deimantiniu spindesiu dažyta viršutinė interjero apdaila / rudos spalvos riešutmedžio 
"Terra" apatinė interjero apdaila

5MT 623

Medienos interjero apdaila: sidabrinės pilkos spalvos dažais su deimantiniu spindesiu dažyta viršutinė interjero apdaila / pilkos spalvos ąžuolo apatinė 
interjero apdaila

5MV 623

Medienos interjero apdaila: blizgios juodos spalvos viršutinė interjero apdaila / natūralios molio spalvos Boforto riešutmedžio apatinė interjero apdaila 7TN 793

Medienos interjero apdaila: blizgios juodos spalvos viršutinė interjero apdaila / pilkos spalvos ąžuolo apatinė interjero apdaila 5MC 793

Medienos interjero apdaila: blizgios juodos spalvos viršutinė interjero apdaila / Boforto riešutmedžio apatinė interjero apdaila 5MR 1 132

Medienos ir aliuminio kombinacijos interjero apdaila: šlifuoto aliuminio "Sono" viršutinė interjero apdaila / rudos spalvos riešutmedžio "Terra" apatinė 
interjero apdaila

5TB 1 019

Medienos ir aliuminio kombinacijos interjero apdaila: šlifuoto aliuminio "Sono" viršutinė interjero apdaila / pilkos spalvos ąžuolo apatinė interjero apdaila 5TT 1 019

Medienos ir aliuminio kombinacijos interjero apdaila: šlifuoto aliuminio "Sono" viršutinė interjero apdaila / Boforto riešutmedžio apatinė interjero apdaila 5TV 1 359

Sėdynių apmušalai / odos paketai
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Blizgios juodos spalvos viršutinė interjero apdaila / aliuminio ir juodos spalvos Boforto medienos apatinė interjero apdaila,  
"Audi exclusive"

7TC 2 231

Šlifuoto aliuminio "Sono" viršutinė interjero apdaila / aliuminio ir juodos spalvos Boforto medienos apatinė interjero apdaila,  
"Audi exclusive"

5MN 2 231

Vairai / pavarų perjungimo svirtys / valdymo elementai

Oda aptrauktas šildomas 3-jų stipinų multifunkcinis sportinis vairas su pavarų perjungimo svirtelėmis 1XP 391

Oda aptrauktas 3-jų stipinų multifunkcinis sportinis vairas su pavarų perjungimo svirtelėmis 1XW 142

Oda aptrauktas 4-ių stipinų multifunkcinis šildomas vairas su pavarų perjungimo svirtelėmis 2ZM 249

Vairo kolonėlės nustatymas elektra 2C7 453

"Audi virtual cockpit" (12,3˝ LCD ekranas)

Pastaba: tik su MMI navigacijos sistema "plus"

9S8 679

Interjero apdaila



22www.audi.lt

Papildoma įranga
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MMI navigacija "plus"
Ekrano dydis 8,3˝

"Bluetooth" sąsaja

Audi garso sistema 

2 SD kortelių skaitytuvai, AUX-IN jungtis

2 USB sąsajos įkrovimui (1 su duomenų perdavimo funkcijos)

MMI touch®

Valdymo žodinėmis komandomis sistema

3D navigacija su žemėlapio atnaujinimu

DVD diskasukis, 10 GB vidinė atmintis

"Audi connect" paslaugos 3 mėnesiams

Pastaba: tik su 9VD arba 9VS, ir 9ZX arba 9ZE

PNQ 4 076

Infotainment / radijo ir tv sistemos

MMI radijo sistema "plus"
Ekrano dydis 7˝

"Bluetooth" sąsaja

Audi garso sistema 

1 SD kortelių skaitytuvas, viengubas CD grotuvas, AUX-IN lizdas

2 USB sąsajos įkrovimui (1 su duomenų perdavimo funkcijos)

Pastaba: tik su 9VD arba 9VS, ir 9ZX arba 9ZE

I8E 781

DVD grotuvas ir DVD keitiklis

Pastaba: tik su PNQ

6G2 737

Audi garso sistema - 10 garsiakalbių

Pastaba: ne su bazine MMI radijo sistema

9VD 0

Infotainment / MMI ir navigacijos sistemos
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BOSE aukščiausios kokybės garso sistema su 3D garsu

Pastaba: ne su bazine MMI radijo sistema

PMA 1 303

B&O praplėsta garso sistema su 3D garsu

Pastaba: tik su PNQ

8RF 6 964

Skaitmeninės radijo transliacijos priėmimas

Pastaba: ne su bazine MMI radijo sistema

QV3 486

Paruošimas pramogų sistemai galinėse sėdimosiose vietose

Pastaba: ne su baziniais sėdynių apmušalais ir bazine MMI radijo sistema

9WQ 215

Infotainment / telefonas ir komunikacija

"Audi phone box"

Pastaba: ne su bazine MMI radijo sistema

9ZE 566

Bluetooth sąsaja

Pastaba: ne su bazine MMI radijo sistema

9ZX 0

"Audi Connect" 

Pastaba: tik su PNQ

IT1 351

Audi sąsaja išmaniajam telefonui

Pastaba: tik su PNQ

7A7 313

"Audi connect" paslaugos "Emergency call & service"

Pastaba: tik su PNQ

IW3 284

Infotainment / radijo ir tv sistemos
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"Audi pre sense basic" sistema 7W1 284

Parkavimo sistema "plus" 7X2 442

Parkavimo asistentas 7X5 883

Galinio vaizdo kamera

Pastaba: tik su 7X2 arba 7X5

KA2 510

Parkavimo asistavimo paketas
360° aplinkos matymo kameros (KA6)

Parkavimo asistentas (7X5)

Pastaba: tik su PNQ, ir 6XF arba 6XL, ir 4L6

PCF 1 596

"Audi active lane assist" (aktyvus eismo juostos išlaikymo asistentas)
Atstumo sensorius (asistavimo vairuotojui sistema) (QK1)

Kelio ženklų atpažinimas (QR9)

Eismo juostos išlaikymo asistentas (6I1)

Pastaba: tik su 8G1 arba PXC ir PNQ

PCB 566

"Audi side assist" (persirikiavimo į kitą eismo juostą asistentas)
Galinė "Audi pre sense" sistema įskaitant "Audi pre sense basic" sistemą (7W3)

"Side Assist" sistema (persirikiavimo į kitą eismo juostą asistentas) (7Y1)

PCH 963

Asistavimo sistemos / saugumas
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Asistavimo paketas "City"
Parkavimo pagalba "plus" (7X2)

Galinio vaizdo kamera (KA2)

"Audi side assist" (persirikiavimo į kitą eismo juostą asistentas) (7Y1)

Galinė "Audi pre sense" sistema įskaitant "Audi pre sense basic" sistemą (7W3)

Skersinio eismo stebėjimo asistentas gale

Įspėjimas išlipant

PCM 1 585

Asistavimo paketas "Tour"
Automatinis atstumo reguliavimas su atstumo indikacija

"Stop & Go" funkcija įskaitant važiavimo spūstyje asistentą ir greičio ribotuvą (8T8)

"Audi active lane assist" (aktyvus eismo juostos išlaikymo asistentas) (6I1)

Kelio ženklų atpažinimas (QR9)

Prognozuojamo efektyvumo asistentas (tik kartu su PNQ)

Priekinė "Audi pre sense" sistema

Susidūrimų išvengimo asistentas

Pasukimo asistentas

Tolimųjų šviesų asistentas

Automatinis atstumo reguliavimas, naudojantis prognozuojamo efektyvumo asistento duomenis, tiekiamas tik su projekciniu ekranu

Pastaba: tik su 8G1 arba PXC, ir 6XF arba 6XL, ir PNQ, ir 7X2 arba 7X5

PCN 1 969

Asistavimo paketas "City" su parkavimo asistavimo paketu
360° aplinkos matymo kameros (KA6)

Galinė "Audi pre sense" sistema įskaitant "Audi pre sense basic" sistemą (7W3)

Parkavimo asistentas (7X5)

"Audi side assist" (persirikiavimo į kitą eismo juostą asistentas) (7Y1)

Pastaba: tik su PNQ, ir 6XF arba 6XL, ir 4L6

PCZ 2 422

Asistavimo sistemos / saugumas
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Naktinio matymo asistentas

Pastaba: tik su 8X1

9R1 2 378

Projekcinis ekranas "Head-up" KS1 1 574

aptrauktas oda kartu su odos paketu 7HD arba 7HE 1 676

Kelio ženklų atpažinimas naudojant kamerą 

Pastaba: tik su PNQ

QR9 340

Šoninės oro pagalvės gale 4X4 453

Apšvietimas

Tolimųjų šviesų asistentas

Pastaba: tik su 4L6

8G1 171

Priekinių žibintų apiplovimo sistema

Pastaba: PX2 ir PXC paketų dalis

8X1 351

Šviesos diodų priekiniai žibintai su dinaminiais posūkių rodikliais gale PX2 1 834

Audi matriciniai šviesos diodų priekiniai žibintai PXC 2 921

Apšvietimo paketas
Kontūrinis prietaisų panelio bei priekinių ir galinių durų apmušimų apšvietimas; apšviečiamos kišenės priekinėse ir galinėse duryse su tūriniu aktyvavimu;  
aplinką sudarantis durų apšvietimas priekyje ir gale; prieigų apšvietimas durų rankenose

QQ1 340

Aplinką sudarantis apšvietimas
Papildomai prie apšvietimo paketo: aplinką sudarantis apšvietimas vidurinėje konsolėje, kontūrinis vidurinės konsolės apšvietimas, apšviečiamos apsauginės slenksčių juostos priekyje ir 
gale, 3 iš anksto nustatyti spalviniai profiliai, papildomas interaktyvusis individualus spalvinis profilis

QQ2 646

Asistavimo sistemos / saugumas
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Panoraminis stiklinis stoglangis

Pastaba: ne su bazine MMI radijo sistema

3FU 1 982

Oro kondicionierius

Prabangi 4-ių zonų automatinė oro kondicionieriaus sistema PK2 895

Oro jonizatorius

Pastaba: tik su PK2

2V4 226

Autonominis šildymas / vėdinimas su nuotoliniu valdymu

Pastaba: tik su PTT, tik su TDI varikliais

PK6 1 692

Bagažo tvirtinimo ir daiktadėžių sistemos

Bagažinės uždangalas su elektros pavara

Pastaba: ne su PG3

PKC 295

Juodas bagažinės dugno apmušimas, apverčiamas bagažinės kilimėlis (guma/medžiaga) 6SJ 120

Bėgelių sistema su fiksavimo komplektu bagažinėje 3GN 317

Bagažo tinklas 3CX 102

Stogo sistemos
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Komfortinio rakto sistema įskaitant bagažinės uždangalą su elektros pavara
su sensorių dėka valdomu bagažinės dangčio atrakinimu, įskaitant bagažinės dangčio atidarymą ir uždarymą elektra

PG3 1 099

Durų pritraukimo pagalba GZ2 724

Garažo vartų nuotolinis valdymas (HomeLink) VC2 271

Galinio vaizdo veidrodžiai

Blizgios juodos spalvos išorinių galinio vaizdo veidrodžių korpusai

Pastaba: tik su 4ZD

6FJ 120

Išorinių galinio vaizdo veidrodžių korpusai iš anglies pluošto 6FQ 668

Elektra prilenkiami, nustatomi ir šildomi išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai su atminties funkcija

Pastaba: tik su 4L6 ir PV3 arba PV6

6XF 0

Elektra nustatomi, prilenkiami ir šildomi automatiškai tamsėjantys išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai

Pastaba: tik su 4L6

6XK 220

Elektra nustatomi, prilenkiami ir šildomi automatiškai tamsėjantys išoriniai galinio vaizdo  
veidrodžiai su atminties funkcija

Pastaba: tik su 4L6 ir PV3 arba PV6

6XL 220

Automatiškai tamsėjantis vidinis galinio vaizdo veidrodis 4L6 187

Rakinimo sistemos
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Klimatinį ir akustinį komfortą užtikrinantis priekinis stiklas su šildymu be laidininkų

Pastaba: tik su 9ZE

4GR 826

kartu su PDJ arba PDG 464

Garsą izoliuojantys šoniniai stiklai VW0 566

Tamsinti galinis stiklas, galinių durų stiklai ir galiniai šoniniai stiklai ("privacy" stiklai) QL5 510

Rankiniu būdu pakeliamos apsauginės užuolaidos nuo saulės galiniam langui ir galiniams šoniniams langams 3Y3 317

kartu su 7HD arba 7HE 0

Kita eksterjero įranga

Priekabos prikabinimo įranga 1D3 1 234

Priekabos prikabinimo įranga įskaitant manevravimo su priekaba asistentą

Pastaba: tik su 7X2 arba 7X5

1D9 1 574

85 litrų degalų bakas 0M5 124

Juodos spalvos stogo bėgeliai 3S2 0

"Audi exclusive" juodos spalvos stiliaus paketas
Juodos spalvos stiliaus akcentai aplink "Audi Singleframe", priekinis bamperis ir šoninių langų apdailos juostos

Pastaba: tik kartu su juodos spalvos stogo bėgeliais 3S2 ir 2K1

4ZD 793

Stiklai
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Šoninės pakojos
Šoninės pakojos iš nerūdijančio plieno su maksimalia 200 kg apkrova

Pastaba: ne su 0N5 arba PQD

QT7 1 132

Be modelio ir variklio identifikavimo užrašų automobilio gale 2Z0 0

Be variklio identifikavimo užrašų automobilio gale 2Z7 0

Kita interjero įranga

Juodos spalvos medžiaginis lubų apmušimas 6NQ 351

Lubų apmušimas iš "Alcantara" įskaitant "Alcantara" aptrauktus perstumiamus skydelius  
nuo saulės - "Lunar silver" arba "Linen beige" spalva

PL6 1 687

kartu su 7HD arba 7HE 0

Lubų apmušimas iš juodos spalvos "Alcantara" įskaitant juodos spalvos "Alcantara" aptrauktus perstumiamus skydelius nuo 
saulės

PL2 1 687

kartu su 7HD arba 7HE 0

Kilimėliai priekyje ir gale 0TD 45

Dvigubi skydeliai nuo saulės 5XL 102

Kita eksterjero įranga
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Audi pratęsta garantija, 2 + 1, maksimali rida 30 000 km EA1 206

Audi pratęsta garantija, 2 + 1, maksimali rida 60 000 km EA2 285

Audi pratęsta garantija, 2 + 1, maksimali rida 90 000 km EA3 381

Audi pratęsta garantija, 2 + 1, maksimali rida 120 000 km EB4 445

Audi pratęsta garantija, 2 + 1, maksimali rida 150 000 km EB3 525

Audi pratęsta garantija, 2 + 2, maksimali rida 40 000 km EA4 413

Audi pratęsta garantija, 2 + 2, maksimali rida 80 000 km EA5 620

Audi pratęsta garantija, 2 + 2, maksimali rida 120 000 km EA6 891

Audi pratęsta garantija, 2 + 3, maksimali rida 50 000 km EA7 684

Audi pratęsta garantija, 2 + 3, maksimali rida 100 000 km EA8 1 067

Audi pratęsta garantija, 2 + 3, maksimali rida 150 000 km EA9 1 609

Pratęsta garantija
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Anglies pluošto stiliaus paketas
Šios dalys yra iš anglies pluošto:
Priekinių grotelių įdėklas
Durų apdailos juostos
Išorinių veidrodžių korpusai

Pastaba: tik su 2K1 arba PKQ

6FM 2 491

“Dynamic Style” paketas
Šios dalys yra nudažytos “Stone Grey metallic” spalva:
Apatinė priekinio bamperio dalis

Apatinė galinio bamperio dalis

Ratų arkų praplatinimai

Pastaba: tik su 21˝ arba 22˝ dydžio ratais; ne su PQD

PKQ 1 347

"S line" eksterjero paketas
Įspūdingo sportinio dizaino priekinis ir galinis bamperiai, durų apdailos juostos, šoninių oro įleidimo angų grotelės bei difuzoriaus įdėklas

Kėbulo spalva nudažytos apatinės priekinio ir galinio bamperių dalys, durų apdailos juostos bei ratų arkų apdailos

"Platinum grey" spalvos difuzoriaus įdėklas, korio struktūros juodos spalvos įdėklas

Priekinių žibintų apiplovimo sistema (8X1)

"S line" stogo aptakas (5J3)

"S line" logotipai ant apsauginių slenksčių juostų (7M8)

Nerūdijančio plieno apsauginė pakrovimo krašto juosta (2P2)

"S line" logotipai ant priekinių sparnų

PQD 2 095

kartu su WQS 1 869

Įrangos paketai / dizaino paketai



33www.audi.lt

Papildoma įranga
Kodas 3.0TDI

Kaina EUR su PVM

"S line" sportinis paketas
"Lieti aliuminio lydinio 5-ių lygiagrečių stipinų dizaino ratlankiai,  
9J x 20, su 285/45 padangomis (F08)"
Adaptyvi pneumatinė važiuoklė (sportinė versija) (2MA)
Elektra nustatomos sportinės priekinės sėdynės su 4-ių krypčių juosmens atramos reguliavimu elektra (3L5 + 7P1)
Juodos spalvos oda aptrauktas "S line" sportinis 3-jų stipinų multifunkcinis vairas "plus" su pavarų perjungimo svirtelėmis ir "S line" logotipu, perforuota oda aptrauktos vietos rankoms 
ant vairo
Perforuota oda aptrauktа važiavimo pakopų pasirinkimo svirtis
Juodos spalvos perforuotos "Alcantara" ir odos kombinacijos sėdynių apmušalai su "S line" logotipo įspaudu priekinių sėdynių atlošuose (N7K)
Juodos spalvos interjeras, prietaisų panelis ir lubų apmušimas; sėdynių apmušalai su kontrastinės spalvos siūlėmis, oda aptrauktas sportinis vairas, juodos spalvos oda aptrauktas 
vidurinis ranktūris, odiniai kilimėlių apvadai ir oda aptrauktas atramos rankai duryse (jeigu užsakyti)
Šlifuoto aliuminio "Sono" viršutinė interjero apdaila, chrominiais "Slate grey" spalvos dažais dažyta apatinė interjero apdaila (5TG)
Apsauginės slenksčių juostos su aliuminio intarpais ir "S line" logotipais (7M8), nerūdijančio plieno apsauginė pakrovimo krašto juosta
Pedalai iš nerūdijančio plieno (VF1)
"S line" emblemos ant priekinių sparnų (0NB)

WQS 7 292

"S line" sportinis paketas tik kartu su:

"Alcantara" ir odos kombinacijos sėdynių apmušalai su "S" logotipo įspaudu sportinėms sėdynėms N7K 0

"Valcona" odos sėdynių apmušalai su "S" logotipo įspaudu sportinėms sėdynėms N1V 1 303

"Valcona" odos sėdynių apmušalai su "S" logotipo įspaudu sportinėms sėdynėms "plus"
Pasirinktinai:
Kiti 20˝ dydžio arba didesni ratlankiai

N0Q 1 303

Šlifuoto aliuminio "Sono" viršutinė interjero apdaila / pilkos spalvos ąžuolo apatinė interjero apdaila 5TT 611

Šlifuoto aliuminio "Sono" viršutinė interjero apdaila / Boforto riešutmedžio apatinė interjero apdaila 5TV 950

Šlifuoto aliuminio "Sono" viršutinė interjero apdaila / aliuminio ir juodos spalvos Boforto medienos apatinė interjero apdaila 5MN 1 823

Juodos spalvos oda aptrauktas "S line" sportinis 3-jų stipinų multifunkcinis šildomas vairas "plus" su pavarų perjungimo svirtelėmis ir "S line" 
logotipu, perforuota oda aptrauktos vietos rankoms ant vairo

1XP 249

Juodos spalvos oda aptrauktas "S line" sportinio profilio 3-jų stipinų multifunkcinis vairas "plus" su tiesia apatine dalimi, pavarų perjungimo svirtelėmis ir "S 
line" logotipu, perforuota oda aptrauktos vietos rankoms ant vairo
Visos standartinės ir pasirinktinės dažų spalvos, papildomai pasirinktinė "Daytona Grey pearl effect" spalva

Pastaba: tik su 1XW arba 1XP arba 2PF ir N7K arba N1V

2PF 131

kartu su 6Y6Y 4 846

Įrangos paketai / dizaino paketai
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Papildoma įranga
Kodas 3.0TDI

Kaina EUR su PVM

Audi "Murillo brown" spalvos dizaino paketas
"Murillo brown" spalvos "Valcona" oda aptrauktos individualizuoto profilio sėdynės su kontrastinės "Granite grey" spalvos siūlėmis (N5D)

Individualizuojamo profilio šildomos ir vėdinamos priekinės sėdynės; "Murillo 
brown" spalvos oda aptraukti sėdynių atlošų uždangalai (Q2J)

Vientisa galinė sėdynė "plus" (5KA)

"Murillo brown" spalvos "Alcantara" aptraukti durų apmušimų intarpai

"Granite grey" spalvos oda aptraukta viršutinė prietaisų panelio dalis ir durų apmušimų parapetai su "Murillo 
brown" spalvos siūlėmis; "Murillo brown" spalvos oda aptraukta apatinė prietaisų panelio dalis

"Murillo brown" spalvos oda aptraukta vidurinė konsolė, atramos rankai duryse ir išilgine 
kryptimi nustatomas vidurinis ranktūris su "Granite grey" spalvos siūlėmis

Natūralios tamsiai rudos spalvos platano ir šlifuoto aliuminio "Sono" vidurinės konsolės apdaila

"Granite grey" spalvos oda aptrauktas sportinis 3-jų stipinų šildomas multifunkcinis vairas "plus" su 
pavarų perjungimo svirtelėmis ir "Murillo brown" spalvos kontrastinėmis siūlėmis

Nerūdijančio plieno apsauginė pakrovimo krašto juosta (2P2)

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

Šlifuoto aliuminio "Sono" viršutinė interjero apdaila / natūralios rudos spalvos platano apatinė interjero apdaila (5MF)

"Lunar silver" spalvos "Alcantara" aptraukti lubų apmušimas, viršutinės statramsčių apmušimų dalys ir skydeliai nuo saulės (5XL)

Priekinių sėdynių galvos atramos su "X" reguliavimu (5ZC)

Priekinis vidurinis ranktūris (6E6)

Maksimalios apimties odos paketas (7HE)

Kilimėliai iš prabangaus veliūro

Aliumininės “design selection” lentelės duryse

Pastaba: tik su 5KA arba PE1, ir PV1 arba PV3 arba PV6, ir 4A3 arba 4A4, ir 4D3 arba 4D8

PEX 14 718

Įrangos paketai / dizaino paketai
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Papildoma įranga
Kodas 3.0TDI

Kaina EUR su PVM

"Kodiak brown" spalvos Audi rinktinio dizaino paketas
"Kodiak brown" spalvos "Valcona" oda su kontrastinės antracito spalvos prasiuvimu rombais, 
"Kodiak brown" spalvos priekinių sėdynių atlošų uždangalai (N5H)

Sportinės priekinės sėdynės "plus" (Q1J)

Durų apmušimų intarpai iš juodos spalvos "Alcantara"

Juodos spalvos oda aptrauktas sportinis 3-jų stipinų šildomas multifunkcinis vairas "plus" su 
pavarų perjungimo svirtelėmis ir "Kodiak brown" spalvos kontrastinėmis siūlėmis

Nerūdijančio plieno apsauginė pakrovimo krašto juosta (2P2)

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

Šlifuoto aliuminio "Sono" viršutinė interjero apdaila / antracito spalvos poliruota apatinė interjero apdaila (5MU)

Juodos spalvos "Alcantara" aptraukti lubų apmušimas, viršutinės statramsčių apmušimų dalys ir skydeliai nuo saulės (5XL 6NS)

Priekinių sėdynių galvos atramos su "X" reguliavimu (5ZC)

"Kodiak brown" spalvos oda aptraukta komfortiška vidurinė konsolė su kontrastinėmis antracito spalvos siūlėmis (6E6)

Maksimalios apimties odos paketas: "Kodiak brown" spalvos oda aptrauktos atramos rankai duryse su kontrastinėmis 
antracito spalvos siūlėmis; juodos spalvos oda aptraukta durų apdaila, durų apmušimai bei viršutinė ir apatinė 
prietaisų panelio dalys, įskaitant daiktadėžę priekinio keleivio pusėje ir priekinę vidurinės konsolės dalį (7HE)

Kilimėliai iš prabangaus juodos spalvos veliūro su kontrastinės "Kodiak brown" spalvos apvadais

Aliumininės “design selection” lentelės duryse

Pastaba: tik su 0TD, 1XP, 5KA arba PE1, ir PV1 arba PV3 arba PV6

PEZ 14 718

Įrangos paketai / dizaino paketai
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Audi exclusive

Kodas
Audi  

exclusive
Kaina EUR su PVM

"Audi exclusive" individualios spalvos Q0Q0 3 963

Interjero apdaila

"Audi exclusive" interjero apdaila

"Audi exclusive" medienos apatinė interjero apdaila iš švelnaus rievėtumo muskato mirtos
"Audi exclusive" medienos apatinė interjero apdaila iš nugos spalvos švelnaus rievėtumo uosio
"Audi exclusive" medienos apatinė interjero apdaila iš bronzinės spalvos "Vavona" medžio
"Audi exclusive" medienos apatinė interjero apdaila iš tamsiai rusvo ąžuolo
"Audi exclusive" medienos apatinė interjero apdaila iš auksinės spalvos žemuogių medžio
"Audi exclusive" juodo fortepijono lako apatinė interjero apdaila

Pastaba: tik su "Audi exclusive" viršutine interjero apdaila:

YTH
YTI
YTJ
YTL
YTM
YTN

1 325

Blizgios juodos spalvos viršutinė interjero apdaila YTC 396

Pašiaušto aliuminio "Sono" viršutinė interjero apdaila YTB 0

Spalvos
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Kodas
Audi  

exclusive
Kaina EUR su PVM

"Audi exclusive" oda ir "Alcantara" aptraukti valdymo elementai
Juodos spalvos "Alcantara" aptrauktas vairas ir važiavimo pakopų pasirinkimo svirtis; važiavimo pakopų pasirinkimo svirties užvalkalas iš odos
Visų "Audi exclusive" spalvų oda ir siūlės

YVL 1 076

"Audi exclusive" oda individualizuoti valdymo elementai
"Audi exclusive" oda aptraukti vairo žiedas, važiavimo pakopų pasirinkimo svirties rankena ir važiavimo pakopų pasirinkimo svirties užvalkalas.
Odos spalva ir dekoratyvinių siūlių spalva gali būti laisvai pasirenkama iš "Audi exclusive" spalvų pasiūlos. Specialus "Audi exclusive" siuvimo raštas ant vairo žiedo.

YRB 781

Kita interjero įranga

"Audi exclusive" spalvos saugos diržai
Septynviečio automobilio atveju saugos diržų trečiojoje sėdynių eilėje spalva atitinka interjero kodą, tai reiškia, kad jie negali būti pasirenkami išskirtinių spalvų

Pastaba: negalima su "Audi exclusive" spalva "Night blue"

YTO 1 698

"Audi exclusive" kilimėliai su apvadais (4 kilimėliai)
Kilimėlių spalva, odinių dekoratyvinių siūlių spalva, gali būti laisvai pasirenkama iš "Audi exclusive" spalvų pasiūlos

YSR 487

"Audi exclusive" kilimas ir kilimėliai
Kilimo, kilimėlių, odinių apvadų spalva ir dekoratyvinių siūlių spalva gali būti laisvai pasirenkama iš "Audi exclusive" spalvų pasiūlos.

YSQ 2 264

Sėdynių apmušalai / odos paketai

"Audi exclusive" apmušalai ir viršutinė apdaila iš "Fine Nappa" odos (paketas 2)
"Fine Nappa" oda aptrauktos viršutinė prietaisų panelio dalis, prietaisų panelio uždangalas ir durų apmušimų parapetai; tiekiama šių "Audi exclusive" odos spalvų: "Saddle brown", 
"Chestnut brown", "Crimson red", "Classic red", "Jet grey", "Smoky blue", "Night blue", "Iceland green"
Standartinės spalvos apsauginės užuolaidos nuo saulės

Dekoratyvinių siūlių ant viršutinės prietaisų panelio dalies, nukreiptos į automobilio vidų, spalva gali būti laisvai pasirenkama iš "Audi exclusive" spalvų pasiūlos

Pastaba: tik su 7HF arba 7HE, arba 7HG

YSJ 2 264

"Audi exclusive" apmušalai ir apatinė apdaila iš "Fine Nappa" odos (paketas 3)
"Fine Nappa" oda aptrauktos apatinė prietaisų panelio dalis, apatinės durų apmušimų dalys, atramos rankai duryse įskaitant vidines durų rankenas ir priekinė vidurinė konsolė

Odos ir siūlių spalva gali būti individualiai pasirenkama iš "Audi exclusive" spalvų pasiūlos.

Pastaba: tik su 7HC arba 7HE, arba 7HG

YSI 2 830

"Audi exclusive" apmušalai ir viršutinė ir apatinė apdaila iš "Fine Nappa" odos (paketas 4)
Apima visus "Audi exclusive" odinių apmušalų ir apdailos elementus iš paketų 2 ir 3

Pastaba: tik su 7HE arba 7HG

YVK 5 095

Vairai / pavarų perjungimo svirtys / valdymo elementai

Audi exclusive
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Kodas
Audi  

exclusive
Kaina EUR su PVM

"Audi exclusive" "Valcona" odos apmušalai ir apdaila (paketas 1)
"Valcona" oda aptrauktos sėdynės ir vidurinis ranktūris iš "Valcona" oda, bazinės spalvos pridėtinės sėdynių dalys.
durų apmušimų intarpai iš "Alcantara"

Odos spalva ir dekoratyvinių siūlių spalva gali būti laisvai pasirenkama iš "Audi exclusive" spalvų pasiūlos.

Pastaba: tik su N5D, 6E6, PS8 arba PS2 arba Q1D, 5KA, PV1 arba PV3 arba PV6.

YZ1 4 529

kartu su PE1 5 434

"Audi exclusive" "Valcona" odos apmušalai ir apdaila (paketas 4)
Papildomai prie paketo 3: oda aptrauktos apatinė prietaisų panelio dalis ir apatinės durų apmušimų dalys. Tiekiamos šios viršutinės prietaisų panelio dalies ir prietaisų panelio 
uždangalo "Audi exclusive" odos spalvos: "Havanna brown", "saddle brown", "chestnut brown", "classic red", "crimson red", "jet grey", "night blue", "smoky blue", "Iceland green". 

Suderinta visų pridėtinių dalių spalva.

Pastaba: tik su N5D, PS8 arba PS2 arba Q1D, 7HE, 6E6, 5KA, PV1 arba PV3 arba PV6, PL2 arba PL6.

YZ4 13 020

kartu su PE1 13 925

Juodos spalvos oda su "crimson red" spalvos siūlėmis aptrauktos sportinės sėdynės "plus" 
Juodos spalvos oda aptrauktas vidurinis ranktūris, "crimson red" spalvos siūlės 
Juodos spalvos "Alcantara" aptraukti durų apmušimų intarpai su "Audi exclusive" emblema 
Juodos spalvos oda aptraukti valdymo elementai (kairioji ir dešinioji vairo pusės bei važiavimo pakopų pasirinkimo svirties rankena aptrauktos perforuota oda),  
"crimson red" spalvos siūlės 

Juodos spalvos kilimėliai, dvigubi apvadai ("crimson red" spalvos ir juodos spalvos), "crimson red" spalvos siūlės

Pastaba: tik su sportinėmis sėdynėmis "plus"

YVJ 5 208

kartu su PE1 6 000

Audi exclusive" juodos ir "cognac" spalvų dizaino paketas
"Cognac" spalvos oda su sportiškomis juostomis aptrauktos individualizuoto profilio sėdynės, juodos spalvos galvos atramų šonai ir išoriniai sėdynių šonai, juodos spalvos siūlės 
"Cognac" spalvos oda aptrauktas vidurinis ranktūris, juodos spalvos siūlės 
"Cognac" spalvos "Alcantara" aptraukti durų apmušimų intarpai su "Audi exclusive" emblema 
Juodos spalvos oda aptraukti valdymo elementai (kairioji ir dešinioji vairo pusės bei važiavimo pakopų pasirinkimo svirties rankena aptrauktos perforuota oda),  
"cognac" spalvos siūlės 

Juodos spalvos kilimėliai, dvigubi apvadai ("cognac" spalvos ir juodos spalvos), "cognac" spalvos siūlės 

Pastaba: tik su individualizuoto profilio sėdynėmis

YVI 5 208

kartu su PE1 6 000

Sėdynių apmušalai / odos paketai

Audi exclusive
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Audi Q7 priedai

Grindų kilimėliai visiems orams

Visiems orams skirti grindų kilimėliai idealiai atitinka jūsų 
Audi Q7 grindų kontūrą. Perdirbami. Ant priekinių kilimėlių – 
kontrastuojančios spalvos išskirtinis Q7 logotipas. Iškilus nu-
garėlės raštas ir tvirtinimo taškai grindyse užtikrina, kad jie 
tvirtai laikysis vietoje.

Priekinis komplektas  
66 EUR 
Galinis komplektas 
52 EUR

Audi vaiko kėdutė

15-36 kg svorio arba 4-12 metų amžiaus vaikams. Tvirtinama 
trijose vietose tvirtinamu automobilio saugos diržu arba ISOFIX 
tvirtinimo taškuose. 

Spalva: Misano juoda/raudona 
 
438 EUR

Bagažo skyriaus padėklas

Ištobulinta jūsų bagažo skyriaus apsauga. Patvarus, plauna-
mas. Naujas kraštelis dar patikimiau sulaiko skysčius ir purvą.

121 EUR

Ventilių dangteliai  
su Audi logotipu

30 EUR

Kaina EUR su PVM
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Drabužių pakabas priekiniam galvos atlošui

Pakabo spalva dera su automobilio interjeru. Lengvai montuojamas prie aps-
kritų formų atlošo. Puikiai tinka kostiumams. Drabužiai kabo laisvai, bet yra 
gabenami saugiai.

Pastaba: Netinkamas naudoti su elektriniais ir stačiakampiais galvos atlošais. 

34 EUR

Stogo skersiniai

Išplėskite transportavimo gaimybes su originaliu Audi transportovimo įtaisu. 
Prie jo lengvai tvirtinami dviračių, slidžių ir snieglenčių, net baidarių stovai. Lai-
kančiosioms kojelėms, apsauginiams antgaliams ir apdailos detalėms naudoja-
mas senėjimui atsparus plastikas; mechaninės dalys pagamintos iš aukš-
čiausios kokybės metalu dengtų plieno lakštų. Rakinamas su apsauga 
nuo vagių. Patikrintas Audi City-Crash testais.

317 EUR

Slidžių/snieglentės ir bagažo dėžė

Naujas, geresne aerodinamika ir sportiškesne išvaizda pasižymintis Audi dizai-
nas – bekniedę juodą stogo dėžę puošia tik chromuoti Audi žiedai. Rakinama, 
atsidaranti iš abiejų pusių, tad pakrauti ir iškrauti daiktus lengva. Vidinė ranke-
nėlė uždarymui. Paprastai ir greitai tvirtinima, su suspaudimo ribojimu. Orien-
tuota į priekį – palengvina pasiekti bagažą. Maksimalus leidžiamas svoris: 75 kg.  
Išmatavimai: 2130x860x380 mm.

998 EUR

Kaina EUR su PVM

Audi Q7 priedai
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LED Audi žiedai prieduryje

Priedurio LED apšvietimas – tai patobulinta standartinių pasi-
tinkančių šviesų versija, pasižyminti išraiškingu logotipo atvaiz-
davimu ir ryškesne šviesa. (modeliams su standartiniu haloge-
niniu priedurio apšvietimu)

145 EUR

Verslo krepšys, verslo lagaminas

Verso krepšys – tai pilnavertis nešiojamojo kompiuterio dėklas, 
puikiai įsikomponuojantis pačiame automobilyje. Jame telpa 
15˝ kompiuteris ir daugybė kitų daiktų, kuriems skirti atitinka-
mi skyreliai.

151 EUR

USB laidas

USP laidas, skirtas naudoti Audi Phone dėžute ir/ar universaliu 
telefono laikikliu. Telefonams su Apple Lightning jungtimi.

43 EUR

Apple iPhone 7 bevielio  
krovimo dėklas

Tinkamas naudoti visose Qi bevielio krovimo stotelėse - Tinkamas 
Audi modeliams su telefono dėžute su bevieliu įkrovimu (prod. 
nr. 9ZE arba 9ZV). Patvirtintas Apple (MFi) - Patvirtintas Qi.

Pastaba: nesuderinamas su bevielio krovimo adapteriu 
4G0051435B

61 EUR

Espreso kavos automatas

Mėgaukitės kava, neišlipdami iš savo automobilio. Kompaktiškas, 
funkcionalus ir lengvai naudojamas.

277 EUR

Kaina EUR su PVM

Audi Q7 priedai
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