Audi Q5
„Audi exclusive“ kainoraštis 2022
Q5 | Q5 Sportback
SQ5 | SQ5 Sportback

1 von 21 / 1 of 21

INTERNAL

Q0Q0
„Audi exclusive“
individualios spalvos
Spalvomis nedisponuojama
šioje serijoje
•
•
•
•
•
•

„Tango Red metallic“
„Catalunya Red metallic“
„Coral Orange metallic“
„Samoa Orange metallic“
„Vegas Yellow“
„Citrus Yellow“

Čia išvardytas individualias dažų dangas Audi patikrino ir leido naudoti šiai modelių serijai.
Šis parinkimas yra tik mažoji mūsų pasiūlos dalis, kitos spalvos ir dažų dangos tiekiamos pagal pareikalavimą

2 iš 20

„Audi exclusive“ individuali spalva „Green“ (2D8), „Audi Sport“ 5 dvigubų stipinų „Module“ dizaino ratlankiai su matinės pilkos struktūrinės spalvos įdėklais (CM8)

3 iš 20

„Audi exclusive“ individuali spalva „Ara Blue crystal effect“ (X5J), „Audi Sport“ 5 stipinų „V Offset“ dizaino, juodos antracito spalvos iki blizgesio pratekinti ratlankiai (45I)

4 iš 20

Q5 | Q5 Sportback
SQ5 | SQ5 Sportback

Sportinės sėdynės
(Q1D)

„Audi exclusive“ apmušalai ir apdaila iš odos (YS1)

•
•

5 iš 20

„Fine Nappa“ odos rinktinio dizaino paketas (N4X)
„Fine Nappa“ oda su rombų raštu ir „S“ logotipo įspaudais (N2R); tik „S line“ ir „S“ modeliui

Pagrindinės „Audi exclusive“ odos spalvos

6 iš 20

•

„Alcantara“ mikropluoštas: spalvų pasirinkimas iš pagrindinių
„Audi exclusive“ spalvų pasiūlos
(Išskyrus „Crimson red“)

•

Pagrindinės spalvos taip pat gali būti naudojamos
kontrastiniams kraštams ir siūlėms

Su kontrastinėmis siūlėmis

Su kontrastinėmis siūlėmis

Su kontrastinėmis siūlėmis

Su kontrastinėmis siūlėmis

Su kontrastinėmis siūlėmis

Su kontrastinėmis siūlėmis

Su kontrastinėmis siūlėmis

Su kontrastinėmis siūlėmis

Akcentinės „Audi exclusive“ spalvos
•

Kraštams ir siūlėms

Siūlėms
Kraštai

7 iš 20

Preisliste Audi exclusive Q5 / Price list Audi exclusive Q5

„Audi exclusive“ apmušalai ir apdaila iš „Fine Nappa“ odos (YS1) su juodos ir „Jet grey“ spalvos „Fine Nappa“ oda su „Alaska blue“ spalvos siūlėmis aptrauktomis
sėdynėmis ir „Jet grey“ spalvos „Fine Nappa“ oda su „Alaska blue“ spalvos siūlėmis aptrauktu viduriniu porankiu, durų apmušalų intarpais iš „Jet grey“ spalvos
mikropluošto „Alcantara“. „Audi exclusive“ praplėstas odinių apmušalų ir apdailos paketas (YSI) su juodos spalvos „Fine Nappa“ oda su „Alaska blue“ spalvos
siūlėmis aptrauktomis atramomis rankai duryse ir vidurinės konsolės šonais.

8 iš 20

Preisliste Audi exclusive Q5 / Price list Audi exclusive Q5

Juodos spalvos oda su „Alaska blue“ spalvos siūlėmis aptraukti „Audi exclusive“ valdymo elementai (YVU).
Juodos spalvos „Audi exclusive“ kilimėliai su „Alaska blue“ spalvos kraštais ir juodos spalvos
¹ siūlėmis (YSR).

9 iš 20

10 iš 20

•

„Fine Nappa“ oda aptrauktos vidurinės sėdynių
dalys, sėdynių šonai, galvos atramos ir priekinis
vidurinis porankis

•

Durų apmušalų intarpai iš „Alcantara“

•

Odos, mikropluošto „Alcantara“ ir siūlių spalva
gali būti pasirenkama iš pagrindinių „Audi exclusive“
spalvų: „Alabaster white“, „Cognac“,
„Diamond silver“, „Havana brown“, „Jet grey“,
„Crimson red“ (ne „Alcantara“¹), „Ocean blue“, juoda

•

Papildomai odos spalva gali būti pasirenkama
iš standartinių spalvų pasiūlos

•

Papildomai siūlių spalva gali būti pasirenkama
iš akcentinių „Audi exclusive“ spalvų: „Alaska blue“,
„Calendula yellow“, „Iguana green“

YS1

SQ5
SQ5 Sportback

„Audi exclusive“ apmušalai ir apdaila
iš „Fine Nappa“ odos

Q5
Q5 Sportback

Užsakymo kodas

Kainos EUR su 21% PVM

3.679

3.679

11 iš 20

•

„Fine Nappa“ oda aptrauktos atramos rankai duryse
ir vidurinės konsolės šonai

•

Odos ir siūlių spalva gali būti pasirenkama
iš pagrindinių „Audi exclusive“ spalvų: „Alabaster white“,
„Cognac“, „Diamond silver“, „Havana brown“, „Jet grey“,
„Crimson red“, „Ocean blue“, juoda

•

Papildomai siūlių spalva gali būti pasirenkama
iš akcentinių „Audi exclusive“ spalvų: „Alaska blue“,
„Calendula yellow“, „Iguana green“

YSI

SQ5
SQ5 Sportback

„Audi exclusive“ praplėstas odinių apmušalų
ir apdailos paketas

Q5
Q5 Sportback

Užsakymo kodas

Kainos EUR su 21% PVM

1.132

1.132

12 iš 20

•

Juodos spalvos oda aptrauktas „Audi exclusive“ vairo
žiedas ir važiavimo pakopų pasirinkimo svirties rankena

•

Siūlių spalva gali būti pasirenkama iš pagrindinių,
akcentinių ir papildomų „Audi exclusive“ spalvų pasiūlos:
„Alabaster white“, „Cognac“, „Diamond silver“,
„Havana brown“, „Jet grey“, „Crimson red“, „Ocean blue“,
juoda, „Alaska blue“, „Calendula yellow“, „Iguana green“,
„Granite grey“, „Baikal blue“ ir „Habano brown“

YVU

SQ5
SQ5 Sportback

Juodos spalvos oda aptraukti „Audi exclusive“
valdymo elementai

Q5
Q5 Sportback

Užsakymo kodas

Kainos EUR su 21% PVM

906

906

13 iš 20

•

Prietaisų panelyje, durų apmušaluose ir vidurinėje
konsolėje

YTE

SQ5
SQ5 Sportback

„Crimson red“ spalvos atlasinės struktūros anglies
pluošto „Audi exclusive“ dekoratyviniai intarpai

Q5
Q5 Sportback

Užsakymo kodas

Kainos EUR su 21% PVM

1.698

1.698

14 iš 20

•

Spalva suderinta su kilimo spalva

•

Kraštų ir siūlių spalva gali būti pasirenkama iš
pagrindinių ir akcentinių „Audi exclusive“ spalvų:
„Alabaster white“, „Diamond silver“, „Ocean blue“,
„Jet grey“, „Cognac“, „Havana brown“, „Crimson red“,
juoda, „Calendula yellow“, „Alaska blue“, „Iguana green“

YSR

SQ5
SQ5 Sportback

„Audi exclusive“ kilimėliai

Q5
Q5 Sportback

Užsakymo kodas

Kainos EUR su 21% PVM

408

408

•

Sportinėms priekinėms sėdynėms:

•

•

„Cognac“ spalvos „Fine Nappa“ oda su juodos spalvos
kontrastinėmis siūlėmis aptrauktos vidurinės sėdynių dalys
su rombų raštu, sėdynių šonai, galvos atramos, priekinis
vidurinis porankis, atramos rankai duryse ir vidurinės
konsolės šonai, su „S“ logotipo įspaudu priekinių sėdynių
atlošuose
Oda aptrauktas 3 stipinų daugiafunkcis vairas „plus“
Juodos spalvos oda su „Cognac“ spalvos kontrastinėmis
siūlėmis aptraukti valdymo elementai; perforuota oda
aptrauktas vairo žiedas kairėje ir dešinėje bei pavarų
perjungimo arba važiavimo pakopų pasirinkimo svirties
rankena
Durų apmušalų intarpai iš juodos spalvos „Alcantara“

•

Juodos spalvos kilimėliai ir kraštai, „Cognac“ spalvos siūlės

•
•

15 iš 20

YVI

SQ5
SQ5 Sportback

„Cognac“ ir juodos spalvų derinio
„Audi exclusive“ dizaino paketas

Q5
Q5 Sportback

Užsakymo kodas

Kainos EUR su 21% PVM

5.491

5.491

„Alcantara“ yra neaustinis mikropluoštas

16 iš 20

SQ5
SQ5 Sportback

Q0Q0

Q5
Q5 Sportback

„Audi exclusive“ individualios spalvos

Užsakymo kodas

Kainos EUR su 21% PVM

3.510

3.510

Q5 / Q5 Sportback
Basis

Q5 / Q5 Sportback
Advanced / S line

Q5 / Q5 Sportback
TFSI e

SQ5 / SQ5 Sportback

U40

2.604

1.869

1.698

-

„Audi Sport“ 10 stipinų „Y“ dizaino ratlankiai,
8,0J x 20, 255/45 R20 padangos

U74

2.830

2.095

1.925

737

„Audi Sport“ 5 stipinų „Offroad“ dizaino,
matinės pilkos titano spalvos iki blizgesio
pratekinti ratlankiai,
8,0J x 20, 255/45 R20 padangos

40T

3.170

2.435

2.264

1.076

„Audi Sport“ 10 stipinų „Star“ dizaino,
pilkos platinos spalvos iki blizgesio
pratekinti ratlankiai,
8,0J x 20, 255/45 R20 padangos

CF0

3.283

2.548

2.378

1.190

Užsakymo kodas

„Audi Sport“ 5 stipinų „Pylon“ dizaino,
matinės pilkos titano spalvos iki blizgesio
pratekinti ratlankiai,
8,0J x 19, 235/55 R19 padangos

Kainos EUR su 21% PVM

17 iš 20

Q5 / Q5 Sportback
Basis

Q5 / Q5 Sportback
Advanced / S line

Q5 / Q5 Sportback
TFSI e

SQ5 / SQ5 Sportback

54U

3.328

2.593

2.422

1.234

„Audi Sport“ 5 stipinų „Cutter“ dizaino,
juodos antracito spalvos iki blizgesio
pratekinti ratlankiai,
8,0J x 20, 255/45 R20 padangos

C9F

3.283

2.548

2.378

1.234

„Audi Sport“ 5 stipinų „Polygon“
dizaino ratlankiai,
8,5J x 21, 255/40 R21 padangos

42W

3.623

2.888

2.717

1.529

„Audi Sport“ 5 dvigubų stipinų „Module“
dizaino ratlankiai su matinės pilkos
struktūrinės spalvos įdėklais,
8,5J x 21, 255/40 R21 padangos

CM8

3.963

3.227

3.057

1.869

Užsakymo kodas

„Audi Sport“ 5 stipinų „V Star“ dizaino,
juodos antracito spalvos iki blizgesio
pratekinti ratlankiai,
8,0J x 20, 255/45 R20 padangos

Kainos EUR su 21% PVM

18 iš 20

Q5 / Q5 Sportback
Basis

Q5 / Q5 Sportback
Advanced / S line

Q5 / Q5 Sportback
TFSI e

SQ5 / SQ5 Sportback

3.272

3.272

1.913

46Q
tik Sportback

-

3.272

3.272

1.913

42V

-

-

-

1.756

Užsakymo kodas

4.007

Kainos EUR su 21% PVM
„Audi Sport“ 5 stipinų „V Offset“ dizaino,
juodos antracito spalvos iki blizgesio
pratekinti ratlankiai,
8,5J x 21, 255/40 R21 padangos

45I

„Audi Sport“ 5 dvigubų stipinų „Turbine“
dizaino, matinės pilkos titano spalvos iki
blizgesio pratekinti ratlankiai,
8,5J x 21, 255/40 R21 padangos

„Audi Sport“ 5 dvigubų stipinų „V“ dizaino
(„S“ dizaino), pilkos grafito spalvos iki
blizgesio pratekinti ratlankiai,
8,5J x 21, 255/40 R21 padangos

19 iš 20
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