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Modelio kainoraštis 
A6 Limousine



4www.audi.lt

 Kainos galioja nuo 01.01.2020.

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.

Galios žymėjimo 
užrašas

Variklio tipas Pavarų dėžė / pavaros tipas Cilindrai / tūris Galia A6 
EUR su PVM

A6 Sport 
EUR su PVM

cm3 kW/AG EUR be PVM EUR be PVM

45 TFSI 2.0TFSI 7 / S tronic 4 / 1984 180 / 245
48 800 
40 331 
4A2A7G

51 500 
42 562 
4A2B7G

45 TFSI quattro 2.0TFSI 7 / S tronic / quattro 4 / 1984 180 / 245
51 700 
42 727 
4A2A7Y

54 400 
44 959 
4A2B7Y

55 TFSI quattro 3.0TFSI 7 / S tronic / quattro 6 / 2995 250 / 340
60 900 
50 331 
4A2A2Y

62 800 
51 901 
4A2B2Y

35 TDI 2.0TDI 7 / S tronic 4 / 1968 120 / 163
46 500 
38 430 
4A2ADG

49 100 
40 579 
4A2BDG

40 TDI 2.0TDI 7 / S tronic 4 / 1968 150 / 204
48 000 
39 669 
4A2AIG

50 700 
41 901 
4A2BIG

40 TDI quattro 2.0TDI 7 / S tronic / quattro 4 / 1968 150 / 204
50 900 
42 066 
4A2AIY

53 500 
44 215 
4A2BIY

45 TDI quattro 3.0TDI 8 / tiptronic / quattro 6 / 2967 170 / 231
56 700 
46 860 
4A2ATA

59 300 
49 008 
4A2BTA

50 TDI quattro 3.0TDI 8 / tiptronic / quattro 6 / 2967 210 / 286
58 700 
48 512 
4A2AGA

61 400 
50 744 
4A2BGA
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Kainas A6 Avant
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 Kainos galioja nuo 01.01.2020.

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.

Galios žymėjimo 
užrašas

Variklio tipas Pavarų dėžė / pavaros tipas Cilindrai / tūris Galia A6 Avant 
EUR su PVM

A6 Avant Sport 
EUR su PVM

cm3 kW/AG EUR be PVM EUR be PVM

45 TFSI 2.0TFSI 7 / S tronic 4 / 1984 180 / 245
52 000 
42 975 
4A5A7G

54 300 
44 876 
4A5B7G

45 TFSI quattro 2.0TFSI 7 / S tronic / quattro 4 / 1984 180 / 245
54 900 
45 372 
4A5A7Y

57 200 
47 273 
4A5B7Y

55 TFSI quattro 3.0TFSI 7 / S tronic / quattro 6 / 2995 250 / 340
64 100 
52 975 
4A5A2Y

65 700 
54 298 
4A5B2Y

35 TDI 2.0TDI 7 / S tronic 4 / 1968 120 / 163
49 700 
41 074 
4A5ADG

52 000 
42 975 
4A5BDG

40 TDI 2.0TDI 7 / S tronic 4 / 1968 150 / 204
51 200 
42 314 
4A5AIG

53 500 
44 215 
4A5BIG

40 TDI quattro 2.0TDI 7 / S tronic / quattro 4 / 1968 150 / 204
54 000 
44 628 
4A5AIY

56 300 
46 529 
4A5BIY

45 TDI quattro 3.0TDI 8 / tiptronic / quattro 6 / 2967 170 / 231
59 800 
49 421 
4A5ATA

62 200 
51 405 
4A5BTA

50 TDI quattro 3.0TDI 8 / tiptronic / quattro 6 / 2967 210 / 286
61 900 
51 157 
4A5AGA

64 200 
53 058 
4A5BGA
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 Kainos galioja nuo 01.01.2020.

Modelio kainoraštis  
Audi A6 allroad quattro

Modelio 
kodas

Modelis Variklio 
tipas

Pavarų dėžė / pavaros tipas Cilindrai / tūris Galia Kaina Kaina
cm3 kW/AG EUR be PVM EUR su PVM

4AH02Y A6 allroad quattro 3.0TFSI 7 / S tronic / quattro 6 / 2995 250 / 340 60 083 72 700

4AH0TA A6 allroad quattro 3.0TDI 8 / tiptronic / quattro 6 / 2967 170 / 231 56 446 68 300

4AH0GA A6 allroad quattro 3.0TDI 8 / tiptronic / quattro 6 / 2967 210 / 286 56 694 68 600

4AH0VA A6 allroad quattro 3.0TDI 8 / tiptronic / quattro 6 / 2967 257 / 349 61 488 74 400

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.
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Techninė informacija

Audi A6 Limousine
Variklio 

tipas
Pavarų dėžė, 
pavaros tipas

Maksimali 
galia

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

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

2.0TFSI 7 / S tronic 180 / 245 370 / 1600-4300 8.0-7.6 5.7-5.1 6.5-6.0 149-137 6.8

Euro 
6d-TEMP-
EVAP-ISC

2.0TFSI 7 / S tronic / quattro 180 / 245 370 / 1600-4300 8.5-8.2 5.8-5.4 6.8-6.5 156-147 6.0

3.0TFSI 7 / S tronic / quattro 250 / 340 500 / 1370-4500 9.8-9.6 6.1-5.6 7.4-7.1 170-161 5.1

2.0TDI 7 / S tronic 120 / 163 370 / 1500-3000 4.7-4.5 4.0-3.7 4.3-4.0 112-104 9.3

2.0TDI 7 / S tronic 150 / 204 400 / 1750-3000 5.2-4.8 4.4-4.0 4.7-4.3 123-112 8.1

2.0TDI 7 / S tronic / quattro 150 / 204 400 / 1750-3000 5.0-4.8 4.4-4.1 4.6-4.4 121-115 7.6

3.0TDI 8 / tiptronic / quattro 170 / 231 500 / 1750-3250 6.3-6.0 5.4-5.1 5.7-5.4 150-142 6.3

3.0TDI 8 / tiptronic / quattro 210 / 286 620 / 2250-3000 6.3-6.0 5.4-5.1 5.7-5.4 150-142 5.5

 * 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.

TFSI Benzininis variklis su tiesioginiu degalų įpurškimu, turbopripūtimu ir "Audi valvelift" sistema

TDI dyzelinis variklis su bendrosios magistralės įpurškimo sistema ir turbopripūtimu

quattro nuolatinė visų ratų pavara

tiptronic pakopinė automatinė pavarų dėžė

S tronic dvigubos sankabos pavarų dėžė
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Techninė informacija

Audi A6 Avant
Variklio 

tipas
Pavarų dėžė, 
pavaros tipas

Maksimali 
galia

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

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

2.0TFSI 7 / S tronic 180 / 245 370 / 1600-4300 8.2-7.9 5.9-5.4 6.8-6.3 154-144 6.8

Euro 
6d-TEMP-
EVAP-ISC

2.0TFSI 7 / S tronic / quattro 180 / 245 370 / 1600-4300 8.5-8.2 6.0-5.5 6.9-6.5 157-149 6.0

3.0TFSI 7 / S tronic / quattro 250 / 340 500 / 1370-4500 10.0-9.7 6.3-5.8 7.6-7.3 174-165 5.3

2.0TDI 7 / S tronic 120 / 163 370 / 1500-3000 4.8-4.6 4.3-3.8 4.5-4.1 118-108 9.5

2.0TDI 7 / S tronic 150 / 204 400 / 1750-3000 5.3-5.0 4.6-4.2 4.9-4.5 128-118 8.3

2.0TDI 7 / S tronic / quattro 150 / 204 400 / 1750-3000 5.0-4.8 4.5-4.2 4.7-4.4 123-116 7.6

3.0TDI 8 / tiptronic / quattro 170 / 231 500 / 1750-3250 6.5-6.2 5.6-5.3 5.9-5.6 155-147 6.5

3.0TDI 8 / tiptronic / quattro 210 / 286 620 / 2250-3000 6.5-6.2 5.6-5.3 5.9-5.6 155-147 5.7

 * 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.

TFSI Benzininis variklis su tiesioginiu degalų įpurškimu, turbopripūtimu ir "Audi valvelift" sistema

TDI dyzelinis variklis su bendrosios magistralės įpurškimo sistema ir turbopripūtimu

quattro nuolatinė visų ratų pavara

tiptronic pakopinė automatinė pavarų dėžė

S tronic dvigubos sankabos pavarų dėžė
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Techninė informacija

Audi A6 allroad quattro
Variklio 

tipas
Pavarų dėžė, 
pavaros tipas

Maksimali 
galia

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

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

3.0TFSI 8 / tiptronic / quattro 250 / 340 500 / 1370 - 4500 10.1-9.9 6.2-5.9 7.6 -7.4 174-169 5.5

Euro 
6d-TEMP-
EVAP-ISC

3.0TDI 8 / tiptronic / quattro 170 / 231 500 / 1750 - 3250 6.6-6.4 5.6-5.4 5.9-5.8 156-152 6.7

3.0TDI 8 / tiptronic / quattro 210 / 286 620 / 2250 - 3000 6.6-6.4 5.6-5.4 5.9-5.8 156-152 5.9

3.0TDI 8 / tiptronic / quattro 257 / 349 700 / 2500 - 3100 7.9-7.8 5.8-5.6 6.6-6.4 172-168 5.2

 * 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.

TFSI Benzininis variklis su tiesioginiu degalų įpurškimu, turbopripūtimu ir "Audi valvelift" sistema

TDI dyzelinis variklis su bendrosios magistralės įpurškimo sistema ir turbopripūtimu

quattro nuolatinė visų ratų pavara

tiptronic pakopinė automatinė pavarų dėžė

S tronic dvigubos sankabos pavarų dėžė
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Ratlankiai / padangos

Kaltiniai lengvojo aliuminio lydinio 10 stipinų dizaino ratlankiai, 7,5J x 17, su 225/60 R17 padangomis C0U s/- - -

Lieti aliuminio lydinio 10 stipinų "Aero" dizaino, kontrastinės pilkos spalvos iš dalies poliruoti ratlankiai,  
8J x 18, su 225/55 R18 padangomis 

(tik 3,0 TFSI modeliui)

U34 -/s o -

Lieti aliuminio lydinio 5 stipinų dizaino ratlankiai, 8J x 18, su 225/55 R18 padangomis 40R - s s

Slėgio padangose kontrolės indikacija 7K1 s s s

Padangų remonto komplektas 1G8 s s s

Apšvietimas

Priekiniai šviesos diodų žibintai be priekinių žibintų apiplovimo sistemos 8IT s s s

Galiniai šviesos diodų žibintai 8SK s s s

Šviesos / lietaus sensorius s s s

Interjero apšvietimo paketas QQ0 s s s

Bazinė įranga
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Bazinė įranga
Galinio vaizdo veidrodžiai

Elektra nustatomi ir šildomi išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai 6XD s s s

Kėbulo spalva dažyti išorinių galinio vaizdo veidrodžių korpusai 6FA s s s

Rankiniu būdu užtamsinamas vidinis galinio vaizdo veidrodis 4L2 s s s

Rakinimo sistemos

Signalizacija PG2 s s s

Automatiškai atidaromas ir rankiniu būdu uždaromas bagažinės dangtis 4E2 s s -

Elektra atidaromas ir uždaromas bagažinės dangtis
 tik Avant modeliams

4E7 s s s

Stiklai

Šilumą ir garsą izoliuojantis priekinis stiklas 4GF s s s

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

Blizgūs langų apvadai 4ZB s s o
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Bazinė įranga
Kita eksterjero įranga

Matinės "Titanium black" spalvos radiatoriaus grotelės, chromuotas rėmelis, matinės "Aluminium silver" spalvos lamelės - s –

Juodos spalvos stogo bėgeliai 
 tik Avant modeliams

3S2 s o s

Šviesūs stogo bėgeliai 
 tik Avant modeliams

3S1 o s o

Sėdynės / komfortas

Medžiaginiai sėdynių apmušalai "Effect" N2M s - -

Medžiaginiai sėdynių apmušalai "Rythm" N5F - s -

Sėdynių apmušalai iš medžiagos "Essence" ir dirbtinės odos "mono.pur 550" derinio N1S - - s

Bazinės priekinės sėdynės Q1A s o s

Sportinės priekinės sėdynės su ištraukiama šlaunų atrama Q1D - s o

Mechaninis priekinių sėdynių aukščio reguliavimas 3L3 s s s

Priekinių sėdynių 4 krypčių juosmens atramos reguliavimas 7P1 o s o

3 sėdimųjų vietų vientisa galinė sėdynė, nenulenkiamas atlošas 3ND s s -

3 sėdimųjų vietų vientisa galinė sėdynė, 40:20:40 santykiu padalintas nulenkiamas atlošas su viduriniu ranktūriu
 tik Avant modeliams

3NT s s s
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Sėdynės / komfortas

ISOFIX vaikiškų kėdučių tvirtinimai ir "Top Tether" tvirtinimo taškai šoninėse galinės sėdynės sėdimosiose vietose 3B3 s s s

Priekinis vidurinis ranktūris 6E1 s s –

Komfortiškas reguliuojamas priekinis vidurinis ranktūris 6E3 o o s

Kita interjero įranga

Oda aptrauktas daugiafunkcis vairas 2ZB s - -

Sportinis oda aptrauktas daugiafunkcis vairas su pavarų perjungimo svirtelėmis 1XW - s o

Dvigubų stipinų oda aptrauktas daugiafunkcis vairas su pavarų perjungimo svirtelėmis 2ZQ o o s

Dailaus dažymo "Graphite grey" spalva interjero apdaila 5MA s - s

"Aluminium fragment" interjero apdaila 5MU o s -

Matinės juodos spalvos valdymo mygtukai GS0 s s s

Dviejų zonų automatinė oro kondicionieriaus sistema 9AK s s s

Medžiaginis lubų apmušimas 6NJ s s s

Kilimėliai priekyje ir gale 0TD s s s

Apsauginės slenksčių juostos su aliuminio apdaila 7M1/7M9 s s s

Bazinė įranga
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Informacija ir pramogos / MMI ir navigacijos sistemos

Vairuotojo informacinė sistema su 7" dydžio spalvotu ekranu 9S7 s s s

MMI radijo sistema "plus" su "MMI touch response" technologija: 8,8" spalvotas ekranas, įskaitant "MMI touch response"  
su taktiliniu grįžtamuoju ryšiu, 1 SD kortelių skaitytuvu, 2 USB įkrovimo ir duomenų perdavimo jungtimis

I8E+UF7 s s s

MMI nuotolinio valdymo modulis (8,6" spalvotas ekranas), įskaitant "MMI touch response" su taktiliniu grįžtamuoju ryšiu,  
skirtas oro kondicionieriaus funkcijų valdymui, su įvesties lauku rankraštinių simbolių atpažinimui

s s s

"Bluetooth" sąsaja 9ZX s s s

8 pasyvūs garsiakalbiai 8RM s s s

Asistavimo sistemos / saugumas

Automatinio stovėjimo stabdžio išjungimo funkcija s s s

Viso dydžio oro pagalvės vairuotojui ir priekiniam keleiviui su priekinio keleivio oro pagalvės deaktyvavimo jungikliu 4UF s s s

Šoninės oro pagalvės priekyje ir galvos oro pagalvių sistema 4X3 s s s

Įspėjimo dėl išvažiavimo iš eismo juostos sistema 6I3 s s s

Pastovaus greičio palaikymo sistema su greičio ribotuvu 8T6 s s s

Pakartotinių susidūrimų išvengimo stabdymo sistema s s s

Nuovargio atpažinimo asistentas s s s

Priekinė "Audi pre sense" sistema  6K8 s s s

Bazinė įranga
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Bazinė įranga
Technologijos / važiuoklė

Standartinė važiuoklė 1BA s s –

"allroad" adaptyvi pneumatinė važiuoklė 1BY – – s

"Audi drive select" sistema 2H9 s s s

Vairavimo sistema su progresyvia charakteristika QZ7 s s s

Elektroninė stabilizavimo sistema (ESC) s s s

73 litrų degalų bakas su 12 litrų "AdBlue" rezervuaru  

TDI varikliai

0M5 s s s
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Komforto paketas

• Priekinių sėdynių šildymas

•  Abiejų pusių elektra prilenkiami automatiškai tamsėjantys 
išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai

• Berėmis automatiškai tamsėjantis galinio vaizdo veidrodis

• Parkavimo sistema "plus"

• Audi garso sistema

• "Audi pre sense basic" sistema

• Sėdynių apmušalų derinys iš odos ir "mono.pur 550" (Basis)

• "Alcantara" ir odos derinys (Sport)

• 40:20:40 santykiu nulenkiama galinė sėdynė su viduriniu ranktūriu

• Komfortiškas priekinis ranktūris

• Elektra atidaromas ir uždaromas bagažinės dangtis

• Vagystę apsunkinantys ratų varžtai ir atsileidusio rato atpažinimas

Kaina EUR su PVM Basis 3 400  
Sport 3 800 

Vertė EUR su PVM Basis 5 200 
Sport 5 600

Technologijų paketas*

• Galinio vaizdo kamera
• Kontūrinio ir aplinką sudarančio daugiaspalvio reguliuojamo apšvietimo paketas
• "Audi phone box" su belaidžiu įkrovimu ("Qi" standartą palaikantiems telefonams)
• MMI navigacija su "MMI touch response" technologija
• "Audi connect" navigacija bei informacija ir pramogos
• "Bang & Olufsen" 3D "Premium" klasės garso sistema

Kaina EUR su PVM 3 200  
Vertė EUR su PVM 4 300

* Pastaba: tik derinyje su komforto paketu

Papildomos įrangos paketai A6 Limousine
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Komforto paketas

• Priekinių sėdynių šildymas

•  Abiejų pusių elektra prilenkiami automatiškai tamsėjantys 
išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai

• Berėmis automatiškai tamsėjantis galinio vaizdo veidrodis

• Parkavimo sistema "plus"

• Audi garso sistema

• "Audi pre sense basic" sistema

• Sėdynių apmušalų derinys iš odos ir "mono.pur 550" (Basis)

• "Alcantara" ir odos derinys (Sport)

• Komfortiškas priekinis ranktūris

• Vagystę apsunkinantys ratų varžtai ir atsileidusio rato atpažinimas

Kaina EUR su PVM Basis 2 750  
Sport 3 150 

Vertė EUR su PVM Basis 4 150 
Sport 4 550

Technologijų paketas*

• Galinio vaizdo kamera
• Kontūrinio ir aplinką sudarančio daugiaspalvio reguliuojamo apšvietimo paketas
• "Audi phone box" su belaidžiu įkrovimu ("Qi" standartą palaikantiems telefonams)
• MMI navigacija su "MMI touch response" technologija
• "Audi connect" navigacija bei informacija ir pramogos
• "Bang & Olufsen" 3D "Premium" klasės garso sistema

Kaina EUR su PVM 3 200  
Vertė EUR su PVM 4 300

* Pastaba: tik derinyje su komforto paketu

Papildomos įrangos paketai A6 Avant
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Kaina EUR su PVMSpalvos

"Ibis White" spalva T9T9 397 397 397

"Brilliant Black" spalvos A2A2 1 132 1 132 1 132

"Metallic" ir "pearl effect" spalvos 1 132 1 132 1 132

"Metallic" spalvos

Vesuvius Grey F4F4 X X X

Typhoon Grey 

Pastaba: ne su PQD

2L2L X X X

Firmament Blue 5U5U X X X

Tango Red 

Pastaba: tik su PQD

Y1Y1 X X -

Floret Silver L5L5 X X X

Glacier White 2Y2Y X X X

Carat Beige N3N3 X X X

Papildoma įranga
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Kaina EUR su PVM"Metallic" spalvos

Mythos Black 0E0E X X X

Soho Brown 

Pastaba: ne su PQD

2F2F X X X

Navarra Blue Metallic 

Pastaba: tik su PQD

2D2D X X -

Avalon Green Metallic 3Z3Z X X X

Seville Red Metallic 

Pastaba: ne su PQD

8C8C X X X

"Pearl effect" spalvos

Daytona Grey 

Pastaba: tik su PQD

6Y6Y X X -

Audi exclusive Spalvos

Audi exclusive Q0Q0 X X X

Papildoma įranga
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Kaina EUR su PVMRatlankiai / padangos

Lieti aliuminio lydinio 10 stipinų "Aero" dizaino, kontrastinės pilkos spalvos iš dalies poliruoti ratlankiai,  
8J x 18, su 225/55 R18 padangomis

U34 1 076 284 -

3.0TFSI Basis s - -

Lieti aliuminio lydinio 10 stipinų "Dynamic" dizaino ratlankiai, 8,5J x 19, su 245/45 R19 padangomis CE1 2 038 1 245 1 245

3.0TFSI Basis 962 1 245 -

Lieti aliuminio lydinio 5 dvigubų stipinų dizaino, kontrastinės pilkos spalvos iš dalies poliruoti ratlankiai,  
8,5J x 19, su 245/45 R19 padangomis

42R 2 264 1 472 -

3.0TFSI Basis 1 188 1 472 -

Lieti aliuminio lydinio 5 stipinų "V" dizaino, kontrastinės pilkos spalvos iš dalies poliruoti ratlankiai,  
8,5J x 20, su 255/40 R20 padangomis

C1S 3 283 2 491 -

3.0TFSI Basis 2 207 2 491 -

Lieti aliuminio lydinio 10 stipinų "V" dizaino ratlankiai, 8.5 J x 20, su 245/45 R20 padangomis 42U - - 1 562

Papildoma įranga
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Kaina EUR su PVMRatlankiai / padangos

"Audi Sport" lieti aliuminio lydinio 5 stipinų "Turbine" dizaino, platinos optikos, iki blizgesio pratekinti ratlankiai, 
8,5J x 20, su 245/45 R20 padangomis

F17 - - 2 130

"Audi Sport" lieti aliuminio lydinio 5 stipinų "Polygon" dizaino, blizgios juodos antracito spalvos ratlankiai,  
8,5J x 20, su 255/40 R20 padangomis

52Z 3 963 3 170 -

3.0TFSI Basis 2 886 3 170 -

"Audi Sport" lieti aliuminio lydinio 5 stipinų "V Star" dizaino titano optikos ratlankiai,  
8,5J x 20, su 255/40 R20 padangomis

52Y 3 963 3 170 -

3.0TFSI Basis 2 886 3 170 -

Kaltiniai aliuminio lydinio 10 stipinų "Y" dizaino ratlankiai, 8,5J x 21, su 255/35 R21 padangomis 42V 4 302 3 510 -

3.0TFSI Basis 3 226 3 510 -

"Audi Sport" lieti aliuminio lydinio 5 dvigubų stipinų dizaino ratlankiai, 8,5J x 21, su 255/35 R21 padangomis 46Q 4 642 3 849 -

3.0TFSI Basis 3 565 3 849 -

Papildoma įranga



23www.audi.lt

Kodas

B
a

s
is

S
p

o
rt

a
ll

ro
a

d
 

q
u

a
tt

ro

Kaina EUR su PVMRatlankiai / padangos

"Audi Sport" lieti aliuminio lydinio 5 dvigubų stipinų dizaino, titano optikos, iki blizgesio pratekinti ratlankiai, 
8,5J x 21, su 255/35 R21 padangomis

Pastaba: tik quattro modeliams

45I 4 981 4 189 -

3.0TFSI Basis 3 905 4 189 -

Lieti aliuminio lydinio 5 dvigubų stipinų "V" dizaino ratlankiai, 8.5 J x 21, su 245/40 R21 padangomis C0N - - 2 272

"Audi Sport" lieti aliuminio lydinio 5 dvigubų stipinų modulinio dizaino ratlankiai su matinės pilkos struktūrinės 
spalvos įdėklais, 8,5J x 21, su 245/40 R21 padangomis

53B - - 2 840

"Audi Sport" lengvojo lydinio 5 stipinų "Blade" dizaino, blizgios juodos antracito spalvos ratlankiai  
su šviesiomis briaunomis, 8,5J x 21, su 255/35 R21 padangomis

53A 4 981 4 189 -

3.0TFSI Basis 3 905 4 189 -

Slėgio padangose kontrolės sistema 7K3 340 340 340

Vietą taupantis atsarginis ratas 1G5 215 215 -

Vagystę apsunkinantys ratų varžtai ir atsileidusio rato atpažinimas 1PR 40 40 40

Papildoma įranga
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Kaina EUR su PVMVažiuoklė / stabdžiai

Dinaminė visų ratų vairavimo sistema
Apsisukimo trajektorijos skersmens sumažėjimas maždaug 1m

Pastaba: tik su 1BK arba 1BL

PHZ 2 151 2 151 2 151

"quattro" pavara su sportiniu diferencialu

Pastaba: tik modeliams su 3,0 l TDI varikliu
GH2 1 698 1 698 1 698

Sportinė važiuoklė
Prošvaisos sumažinimas 10 mm palyginti su standartine važiuokle

1BE 475 475 -

Važiuoklė su amortizatorių reguliavimu
Pritaikoma naudojant "Audi drive select" sistemą

1BL 1 279 1 279 -

Adaptyvi pneumatinė važiuoklė
Apima automatinį lygio reguliavimą ir rankinę pakėlimo funkciją
Pritaikoma naudojant "Audi drive select" sistemą

Pastaba: tik 3,0 TDI ir 3,0 TFSI modeliams

1BK 2 264 2 264 -

Sėdynės

Bazinės priekinės sėdynės Q1A s 0 s

Sportinės priekinės sėdynės su ištraukiama šlaunų atrama

Pastaba: tik su 7P1; ne su baziniais sėdynių apmušalais
Q1D - s 402

Individualizuojamo profilio komfortiškos sėdynės
Sėdynės aukščio, išilginės padėties, atlošo polinkio, sėdynės polinkio, šlaunų atramos nustatymas elektra įskaitant atminties funkciją
Pneumatinis sėdimosios dalies ir atlošo šonų bei juosmens atramos nustatymas
Priekinių sėdynių galvos atramos su reguliavimu aukščio ir išilgine kryptimis
3 sėdimųjų vietų vientisa galinė sėdynė, 40:20:40 santykiu padalintas nulenkiamas atlošas su viduriniu ranktūriu

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

PS8 - 2 111 2 830

3 sėdimųjų vietų vientisa galinė sėdynė, 40:20:40 santykiu padalintas nulenkiamas atlošas su viduriniu ranktūriu
 Pastaba: bazinė įranga Avant modeliuose

3NT 453 453 s

Papildoma įranga
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Kaina EUR su PVMSėdėjimo komfortas

Elektra nustatomos priekinės sėdynės įskaitant vairuotojo sėdynės atminties funkciją
Priekinių sėdynių 4 krypčių juosmens atramos reguliavimas

Pastaba: tik su 6XF arba 6XL

PV3 1 416 1 099 1 416

Priekinių sėdynių šildymas 4A3 431 431 431

Priekinių ir galinių sėdynių šildymas

Pastaba: tik su 9AQ; ne su baziniais sėdynių apmušalais
4A4 861 861 861

Priekinių sėdynių 4 krypčių juosmens atramos reguliavimas 7P1 317 s 317

Priekinių sėdynių vėdinimas, nustatomas 3 pakopomis

Pastaba: tik su PV3, ir 6XF arba 6XL, ir 4A3 arba 4A4; ne su baziniais sėdynių apmušalais ir sportinėmis sėdynėmis
4D3 906 906 906

Priekinių sėdynių vėdinimas ir masažo funkcija
Masažo funkcija priekyje su 10 pneumatinių pagalvių ir 3 intensyvumo laipsniais, 7 masažo programos

Pastaba: tik su 4A3 arba 4A4, ir N5D, ir PS8

4D8 - 1 756 1 756

Komfortiškas reguliuojamas priekinis vidurinis ranktūris 6E3 226 226 s

Priekinių sėdynių galvos atramos su reguliavimu aukščio ir išilgine kryptimis 5ZC 171 171 171

Šoninės oro pagalvės priekyje ir gale, įskaitant galvos oro pagalvių sistemą 4X4 498 498 498

Galinės "Audi pre sense" sistemos paketas 4X9 815 815 815

Papildoma įranga
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Kaina EUR su PVMSėdynių apmušalai / odos paketai

Odos ir dirbtinės odos "mono.pur 550˝ derinys
Bazinėms priekinėms sėdynėms be sėdynių vėdinimo:
Oda aptrauktos vidurinės priekinių sėdynių ir dviejų šoninių galinių sėdynių dalys, išorinė vairuotojo sėdynės šono pusė
Dirbtine oda "mono.pur 550˝ aptraukti sėdynių šonai, galvos atramos, durų apmušimų intarpai, priekinis vidurinis ranktūris ir vidurinė galinė sėdynė

Bazinėms priekinėms sėdynėms su sėdynių vėdinimu:
Perforuota oda aptrauktos vidurinės priekinių sėdynių dalys, vidurinės dviejų nevėdinamų šoninių galinių sėdynių dalys ir išorinė vairuotojo sėdynės šono pusė
Dirbtine oda "mono.pur 550˝ aptraukti sėdynių šonai, vidurinė galinė sėdynė, galvos atramos, durų apmušimų intarpai ir priekinis vidurinis ranktūris

Pastaba: tik su Q1A

N4M 1 190 - 1 190

Sėdynių apmušalai iš "Valcona" odos
Sportinėms priekinėms sėdynėms:
"Valcona" oda aptrauktos vidurinės sėdynių dalys, sėdynių šonai, galvos atramos ir priekinis vidurinis ranktūris
Durų apmušimų intarpai iš "Alcantara"

Individualizuojamo profilio priekinėms sėdynėms be sėdynių vėdinimo:
"Valcona" oda aptrauktos vidurinės sėdynių dalys, sėdynių šonai, galvos atramos ir priekinis vidurinis ranktūris
Durų apmušimų intarpai iš "Alcantara"

Individualizuojamo profilio priekinėms sėdynėms su sėdynių vėdinimu:
Perforuota "Valcona" oda aptrauktos vidurinės priekinių sėdynių dalys ir vidurinės dviejų nevėdinamų šoninių galinių sėdynių dalys
"Valcona" oda aptraukti sėdynių šonai, vidurinė galinė sėdynė, galvos atramos ir priekinis vidurinis ranktūris
Durų apmušimų intarpai iš dirbtinės odos

Pastaba: ne su bazinėmis sėdynėmis; tik su 3NT

N5D - 2 661 2 435

Sėdynių apmušalai iš "Milano" odos
Bazinėms priekinėms sėdynėms be sėdynių vėdinimo:
"Milano" oda aptrauktos vidurinės sėdynių dalys, sėdynių šonai, galvos atramos ir priekinis vidurinis ranktūris
Durų apmušimų intarpai iš dirbtinės odos

Bazinėms priekinėms sėdynėms su sėdynių vėdinimu:
Perforuota "Milano" oda aptrauktos vidurinės priekinių sėdynių dalys ir vidurinės dviejų nevėdinamų šoninių galinių sėdynių dalys
"Milano" oda aptraukti sėdynių šonai, vidurinė galinė sėdynė, galvos atramos ir priekinis vidurinis ranktūris
Durų apmušimų intarpai iš dirbtinės odos

Pastaba: tik su bazinėmis sėdynėmis ir 3NT

N5W - 2 208 -

"Alcantara" ir odos derinys
Sportinėms priekinėms sėdynėms:
"Alcantara" aptrauktos vidurinės priekinių sėdynių dalys ir vidurinės dviejų šoninių galinių sėdynių dalys, durų apmušimų intarpai iš dirbtinės odos
Oda aptraukti sėdynių šonai, galvos atramos, vidurinė galinė sėdynė ir priekinis vidurinis ranktūris

Pastaba: ne su bazinėmis sėdynėmis

N7U - 1 585 -

Papildoma įranga
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Kaina EUR su PVMSėdynių apmušalai / odos paketai

"Alcantara" ir odos kombinacijos paketas
"Petrol grey" spalvos "Alcantara" aptrauktos vidurinės priekinių sėdynių ir dviejų šoninių galinių sėdynių dalys 
Durų apmušimų intarpai iš juodos spalvos "Alcantara" 
Juodos spalvos oda aptrauktos galvos atramos, viršutinės priekinių sėdynių atlošų dalys ir šoninės galinės sėdynės 
Juodos spalvos oda aptraukti sėdynių šonai, vidurinė galinė sėdynė ir vidurinis ranktūris 
"Rock grey" spalvos kontrastinės siūlės 
Juodos spalvos dirbtine oda su kontrastinės "Rock grey" spalvos siūlėmis aptrauktos atramos rankai durų apmušimuose ir apatinė vidurinės konsolės dalis 
Juodos spalvos kilimėliai su "Rock grey" spalvos kontrastinėmis siūlėmis 
"Allroad" logotipo įspaudai priekinių sėdynių atlošuose

Pastaba: tik su Q1D

N3N - - 1 585

"Valcona" odos su apvadais paketas
"Perforuota "Valcona" oda aptrauktos vidurinės priekinių sėdynių ir dviejų šoninių galinių sėdynių dalys 
"Valcona" oda su kontrastinėmis siūlėmis ir apvadais aptraukti sėdynių šonai, vidurinė galinė sėdynė, galvos atramos ir priekinis vidurinis ranktūris

Pastaba: tik su PS8

N0Q - - 2 661

"Valcona" odos paketas
"Sard brown" spalvos "Valcona" oda aptrauktos vidurinės sėdynių dalys, sėdynių šonai, galvos atramos ir komfortiškas priekinis vidurinis ranktūris 
"Steel grey" spalvos kontrastinės siūlės 
Durų apmušimų intarpai iš "Granite grey" spalvos "Alcantara" 
"Sard brown" spalvos dirbtine oda su kontrastinės "Steel grey" spalvos siūlėmis aptrauktos atramos rankai durų apmušimuose ir apatinė vidurinės konsolės dalis 
"Granite grey" spalvos kilimėliai su "Rock grey" spalvos kontrastinėmis siūlėmis 
"Allroad" logotipo įspaudai priekinių sėdynių atlošuose

Pastaba: tik su Q1D

N1T - - 2 661

Dirbtine oda aptraukti viršutiniai interjero elementai
Dirbtine oda aptraukti prietaisų panelis ir durų apmušimų parapetai

7HB 475 475 475

Dirbtine oda aptraukti apatiniai interjero elementai
Dirbtine oda aptrauktos atramos rankai duryse ir vidurinė konsolė

7HE 397 397 397

Dirbtine oda aptraukti viršutiniai ir apatiniai interjero elementai
Dirbtine oda aptrauktos atramos rankai duryse ir vidurinė konsolė
Dirbtine oda aptraukti prietaisų panelis ir durų apmušimų parapetai

7HD 872 872 872

Maksimalios apimties odos paketas
Oda aptraukti prietaisų panelis ir durų apmušimų parapetai
Oda aptrauktos atramos rankai duryse ir vidurinė konsolė

7HF 1 574 1 574 1 574

Papildoma įranga
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Kaina EUR su PVMInterjero apdaila

"Aluminium fragment" interjero apdaila 5MU 498 s -

Natūralaus riešutmedžio interjero apdaila

Pastaba: ne su "S line"

5MG 872 373 872

Pilkos ir rudos spalvos švelnaus rievėtumo natūralaus uosio interjero apdaila 7TL 872 373 872

"Jangal silver" spalvos "Dyad" aliuminio interjero apdaila 7TF - - 498

"Agate Grey" spalvos natūralaus švelnaus rievėtumo beržo interjero apdaila 7TD - - 872

Juodos spalvos stiklo optikos valdymo mygtukai su taktiliniu grįžtamuoju ryšiu įskaitant praplėstą aliuminio optiką GS5 340 340 340

Vairai / pavarų perjungimo svirtys / valdymo elementai 

Dvigubų stipinų oda aptrauktas daugiafunkcis vairas su pavarų perjungimo svirtelėmis 2ZQ 136 - s

Dvigubų stipinų oda aptrauktas šildomas daugiafunkcis vairas su pavarų perjungimo svirtelėmis 2ZM 351 - 215

Sportinis oda aptrauktas daugiafunkcis vairas su pavarų perjungimo svirtelėmis 1XW - s 131

Sportinis oda aptrauktas šildomas daugiafunkcis vairas su pavarų perjungimo svirtelėmis 1XP - 215 346

Sportinio profilio oda aptrauktas daugiafunkcis vairas su pavarų perjungimo svirtelėmis ir tiesia apatine dalimi 2PF - 266 262

Vairo kolonėlės nustatymas elektra

Pastaba: tik su PV3 arba PS8

2C7 453 453 453

Papildoma įranga
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Kaina EUR su PVMInformacija ir pramogos / MMI ir navigacijos sistemos

MMI navigacija su "MMI touch response" technologija
Navigacijos sistema su 8,8˝ spalvotu ekranu
"MMI touch response" technologija su taktiliniu grįžtamuoju ryšiu
"Bluetooth" sąsaja
2 USB jungtys su duomenų perdavimo ir įkrovimo funkcijomis; 1 SD kortelių skaitytuvas
3D navigacija su žemėlapio atnaujinimu
Sąveika normalia kalba

PNW 1 698 1 698 1 698

MMI navigacija "plus" su "MMI touch response" technologija
Navigacijos sistema su 10,1˝ spalvotu ekranu
"Audi virtual cockpit" prietaisų skydelis (12,3˝ LCD ekranas)
"MMI touch response" technologija su taktiliniu grįžtamuoju ryšiu
"Bluetooth" sąsaja
2 USB jungtys su duomenų perdavimo ir įkrovimo funkcijomis; 1 SD kortelių skaitytuvas
Audi garso sistema - 10 garsiakalbių
3D navigacija su žemėlapio atnaujinimu
Sąveika normalia kalba
Audi sąsaja išmaniajam telefonui
"Audi virtual cockpit" prietaisų skydelis "plus" (9S9)

Pastaba: tik su 9VD arba 9VS arba 8RF, ir IT1, ir IU1

PNQ 3 988 3 988 3 988

Papildoma įranga
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Kaina EUR su PVMInformacija ir pramogos / radijo ir TV sistemos

Audi garso sistema
10 garsiakalbių įskaitant vidurinį garsiakalbį ir žemųjų dažnių garsiakalbį

9VD 431 431 431

"Bang & Olufsen" 3D "Premium" klasės garso sistema
16 garsiakalbių įskaitant 3D garsiakalbius

9VS 1 303 1 303 1 303

"Bang & Olufsen" 3D praplėsta garso sistema
19 garsiakalbiai įskaitant priekinius ir galinius 3D garsiakalbius

8RF 7 303 7 303 7 303

DVD grotuvas 7D5 136 136 136

Skaitmeninės radijo transliacijos priėmimas QV3 486 486 486

Skaitmeninės televizijos transliacijos priėmimas be "Common Interface Plus"

Pastaba: tik su PNQ

QV1 1 303 1 303 1 303

Skaitmeninės televizijos transliacijos priėmimas be "Common Interface Plus" ir su skaitmeninės radijo transliacijos priėmimu

Pastaba: tik su PNQ

QU1 1 789 1 789 1 789

Informacija ir pramogos / telefonas ir komunikacija

3 metų "Audi connect" navigacijos bei informacijos ir pramogų licencija

Pastaba: tik su PNQ arba PNW

IT1 0 0 0

"Audi connect" paslaugos "Emergency call & service" IW3 284 284 284

Audi muzikos sąsaja automobilio gale
2 USB jungtys su duomenų perdavimo ir įkrovimo funkcijomis gale

UF8 171 171 171

Audi sąsaja išmaniajam telefonui
Audi muzikos sąsaja
"Google Android Auto", "Apple CarPlay"

Pastaba: tik su PNW arba PNQ ir 8RF arba 9VD, arba 9VS

IU1 284 284 284

"Audi phone box" su belaidžiu įkrovimu ("Qi" standartą palaikantiems telefonams)
Galima prijungti du telefonus "Bluetooth" jungtimi

9ZE 566 566 566

Papildoma įranga
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Kaina EUR su PVMAsistavimo sistemos / saugumas

"Audi pre sense basic" sistema 7W1 340 340 340

Asistavimo paketas "City"
Sankryžų asistentas JX1
Įspėjimas persirikiuojant į kitą eismo juostą 7Y1
Įspėjimas išlipant
Skersinio eismo stebėjimo asistentas gale
Galinė "Audi pre sense" sistema su "Audi pre sense basic" sistema 7W3

Pastaba: tik su 7X2 arba 7X5 arba PCZ, ir 6XK arba 6XL

PCM 1 982 1 982 1 982

Asistavimo paketas "Tour"
Adaptyvus važiavimo asistentas įskaitant greičio ribotuvą, efektyvumo asistentą, susidūrimų išvengimo asistentą ir pasukimo asistentą 8T5
Važiavimo spūstyje asistentas

Pastaba: tik su 8G1 arba PXC arba PX6, ir 7X2 arba 7X5 arba PCZ, ir 7W1 arba PCH arba PCM, ir PNQ arba PNW

PCC 2 111 2 111 2 111

Kelio ženklų atpažinimas naudojant kamerą

Pastaba: tik su PNW arba PNQ

QR9 226 226 226

Įspėjimas išvažiuojant iš eismo juostos įskaitant kritinių situacijų asistentą ir kelio ženklų atpažinimą naudojant kamerą

Pastaba: tik su 8G1 arba PXC arba PX6, ir 7W1 arba PCH arba PCM, ir PNQ arba PNW

PCB 635 635 622

Įspėjimas persirikiuojant į kitą eismo juostą įskaitant galinę "Audi pre sense" sistemą,  
įspėjimą išlipant ir skersinio eismo stebėjimo asistentą gale
Galinė "Audi pre sense" sistema su "Audi pre sense basic" sistema 7W3
Įspėjimas persirikiuojant į kitą eismo juostą 7Y1

Pastaba: tik su 6XK arba 6XL arba 6XE arba 6XF, ir 7X2 arba 7X5 arba PCZ

PCH 1 472 1 472 1 472

Projekcinis ekranas KS1 1 585 1 585 1 585

Naktinio matymo asistentas

Pastaba: tik su 8X1 arba PXC arba PX6, ir 9AQ

9R1 2435 2435 2 435

Parkavimo sistema "plus" 7X2 883 883 883

Papildoma įranga
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Kaina EUR su PVMAsistavimo sistemos / saugumas

Parkavimo asistentas 7X5 1 359 1 359 1 359

Galinio vaizdo kamera

Pastaba: tik su 7X2 arba 7X5

KA2 533 533 533

Aplinkos matymo kameros
360° aplinkos matymo kameros (KA6)
Parkavimo sistema "plus" su aplinkos rodymu (9X0)

Pastaba: tik su 6XK arba 6XL, ir PNW arba PNQ

PCZ 1 303 1 303 1 303

Šoninės oro pagalvės priekyje ir gale su galvos oro pagalvėmis ir galinių saugos diržų sagčių apšvietimu 4X4 498 498 498

"Audi pre sense" paketas keleivių skyriaus gale 
Saugos paketas apima parinktis, didinančias ant galinės sėdynės sėdinčių keleivių saugumą ir komfortą

4X9 815 815 815

Apšvietimas

Matriciniai priekiniai šviesos diodų žibintai
su dinaminiais posūkių rodikliais gale bei priekinių žibintų apiplovimo sistema

PX6 1 756 1 756 1 756

HD matriciniai priekiniai šviesos diodų žibintai su dinaminiais posūkių rodikliais
su dinaminiais posūkių rodikliais priekyje ir gale bei priekinių žibintų apiplovimo sistema

PXC 2 378 2 378 2 378

Priekinių žibintų apiplovimo sistema

Pastaba: tik su priekiniais šviesos diodų žibintais

8X1 351 351 s

Tolimųjų šviesų asistentas

Pastaba: tik su priekiniais šviesos diodų žibintais

8G1 158 158 158

Aplinką sudarančio apšvietimo paketas
Papildomai prie bazinio interjero apšvietimo:
Įlipimo zonos apšvietimas apatinėje galinių durų pusėje
Priekinių ir galinių durų apmušimų aplinką sudarantis apšvietimas
Prieigų apšvietimas išorinėse priekinių ir galinių durų rankenose
Prietaisų panelio aplinką sudarantis apšvietimas

QQ1 362 362 362

Kontūrinio ir aplinką sudarančio daugiaspalvio reguliuojamo apšvietimo paketas
Interaktyvus spalvinis profilis valdomas naudojant "Audi drive select" sistemos režimus

QQ2 646 646 646

Papildoma įranga
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Kaina EUR su PVMStogo sistemos

Panoraminis stiklinis stoglangis
 tik Limousine modeliams

3FB 1 869 1 869 -

Panoraminis stiklinis stoglangis
 tik Avant modeliams

3FU 2 140 2 140 2 140

Melni jumta reliņi 
 tik Avant modeliams

3S2 s 0 s

Jumta reliņi ar alumīnija krāsā 
 tik Avant modeliams

3S1 96 s -

Oro kondicionierius

4 zonų prabangi automatinė oro kondicionieriaus sistema 9AQ 906 906 906

Autonominis šildymas / vėdinimas su nuotoliniu valdymu 9M9 1 971 1 971 1 971

Oro kokybės paketas
Įskaitant jonizatorių, aromatizatorių ir oro kokybės vizualizavimą MMI ekrane

Pastaba: tik su 9AQ

2V9 510 510 510

Bagažo tvirtinimo ir daiktadėžių sistemos 

Daiktadėžių paketas
2 gėrimų laikikliai galiniame viduriniame ranktūryje, bagažinės tinklas, 2 avarinės liemenės gale

QE1 91 91 91

Bagažinė su bėgelių sistema ir krovinio tvirtinimo komplektu
 tik Avant modeliams

3GN 198 198 198

Papildoma įranga
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Kaina EUR su PVMRakinimo sistemos

"Audi connect key" – išmaniojo telefono kaip skaitmeninio automobilio rakto naudojimas
Rinktiniai išmanieji telefonai su "Android" operacine sistema

Pastaba: tik su IW3 ir PGB

2F1 182 182 182

Komfortinio rakto sistema su sensoriniu bagažinės dangčio atrakinimu
Pastaba: tik su QQ1 arba QQ2

PGB 960 960 960

Elektra atidaromas ir uždaromas bagažinės dangtis
 Pastaba: bazinė įranga Avant modeliuose

4E7 600 600 s

Durų pritraukimo pagalbos sistema
Pastaba: tik su QQ1 arba QQ2

GZ2 724 724 724

Garažo vartų nuotolinis valdymas (HomeLink) VC2 284 284 284

Galinio vaizdo veidrodžiai

Berėmis automatiškai tamsėjantis vidinis galinio vaizdo veidrodis 4L6 198 198 198

Elektra prilenkiami išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai su atminties funkcija

Pastaba: ne su bazinėmis sėdynėmis

6XF 284 284 284

Elektra prilenkiami išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai 6XE 284 284 284

Abiejų pusių elektra prilenkiami automatiškai tamsėjantys išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai 6XK 397 397 397

Abiejų pusių elektra prilenkiami automatiškai tamsėjantys išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai su atminties funkcija

Pastaba: ne su bazinėmis sėdynėmis

6XL 397 397 397

Papildoma įranga
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Kaina EUR su PVM

Papildoma įranga
Stiklai

 Elektra valdoma suvyniojama apsauginė užuolaida nuo saulės galiniam langui, rankiniu būdu suvyniojamos  
apsauginės užuolaidos nuo saulės galinių durų langams

 tik Limousine modeliams

3Y5 566 566 -

Apsauginės užuolaidos nuo saulės galinių durų langams
 tik Avant modeliams

3Y4 226 226 226

Klimatinį ir akustinį komfortą užtikrinantis priekinis stiklas su šildymu be laidininkų

Pastaba: tik su 9ZE

4GR 668 668 668

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

Garsą izoliuojantys šoniniai stiklai VW0 566 566 566

Adaptyvūs priekinio stiklo valytuvai su integruotais apiplovimo purkštukais 9PF 408 408 408

Kita eksterjero įranga

Juodos spalvos stiliaus paketas
Juodos spalvos akcentai eksterjere aplink "Audi Singleframe", apdailos juostos prie šoninių langų ir tarp galinių žibintų, akcentai priekiniame ir galiniame bamperiuose

4ZD - 679 -

Paruošimas priekabos tempimo įrangai 1D8 226 226 226

Priekabos prikabinimo įranga su elektra atrakinamu priekabos kabliu 1D4 1 121 1 121 1 121

Priekabos prikabinimo įranga, įskaitant manevravimo su priekaba asistentą

Pastaba: tik su KA2 ir 7X2 arba 7X5

1D9 1 347 1 347 1 347

Be modelio ir variklio identifikavimo užrašų automobilio gale 2Z0 0 0 0

24 litrų "AdBlue" rezervuaras

Pastaba: tik modeliams su TDI varikliais

FK2 57 57 57
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Kaina EUR su PVM

Papildoma įranga
Kita interjero įranga

Juodos spalvos medžiaginis lubų apmušimas 6NQ 362 362 362

Ištraukiami skydeliai nuo saulės su apšviečiamais makiažo veidrodžiais vairuotojo ir priekinio keleivio pusėje 5XF 69 69 69

Paketas rūkantiesiems 9JC 69 69 69

Pratęsta garantija

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Audi pratęsta garantija, 2 + 3, maksimali rida 150 000 km EA9 1 609 1 609 1 609
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Kaina EUR su PVM

Papildoma įranga
Įrangos paketai / dizaino paketai

Aliuminio optikos eksterjeras
Stogo bėgeliai iš aliuminio (3S1) 
Blizgių dalių dizaino paketas (4ZB) 
Papildomi apsaugos nuo akmenukų uždangalai (6EQ)

PAP - - 553

"S line" sportinis paketas WQS - 702 -

Sportinė važiuoklė – prošvaisos sumažinimas 10 mm palyginti su standartine važiuokle
Apšviečiamos apsauginės priekinių ir galinių slenksčių juostos su aliuminio intarpais, su "S" logotipu priekyje
"S line" emblemos ant priekinių sparnų
Sportinis juodos spalvos oda su kontrastinėmis siūlėmis aptrauktas daugiafunkcis vairas su pavarų perjungimo svirtelėmis, perforuota oda 
aptrauktos vairo laikymo zonos ir važiavimo pakopų pasirinkimo svirties rankena
Derinys iš medžiagos "Sequence" ir odos su "S" logotipo įspaudu
Sportinėms priekinėms sėdynėms:
Juodos spalvos "Sequence" medžiaga aptrauktos vidurinės sėdynių dalys
Juodos spalvos oda su kontrastinėmis siūlėmis aptraukti sėdynių šonai ir vidurinės galvos atramų dalys
"S" logotipo įspaudai priekinių sėdynių atlošuose
3 sėdimųjų vietų vientisa galinė sėdynė, 40:20:40 santykiu padalintas nulenkiamas atlošas su viduriniu ranktūriu
Juodos spalvos medžiaginis lubų apmušimas
Pakoja ir pedalai iš nerūdijančio plieno
Kilimėliai su kontrastinės spalvos apvadais ir siūlėmis

Pastaba: tik su N7V, ir 5TG, ir 42D

N7V - 906 -

Lieti aliuminio lydinio 5 stipinų "Dynamic" dizaino ratlankiai, 8,5J x 19, su 245/45 R19 padangomis

42D - 1 245 -

Tamsaus matinio pašiaušto aliuminio interjero apdaila
Pasirinktinai:

5TG - 0 -

Individualizuojamo profilio komfortiškos sėdynės PS8 - 2 111 -

"S" sportinės priekinės sėdynės
su rankiniu sėdynės aukščio, išilginės padėties, sėdynės polinkio, atlošo polinkio reguliavimu; su iškiliais šonais geresniam šoniniam 
palaikymui posūkiuose; ištraukiama šlaunų atrama

Q4Q - 1 126 -



38www.audi.lt

Kodas

B
a

s
is

S
p

o
rt

a
ll

ro
a

d
 

q
u

a
tt

ro

Kaina EUR su PVM

Papildoma įranga
Įrangos paketai / dizaino paketai

Sėdynių apmušalai iš "Frequency Alcantara" ir odos derinio
Sportinėms priekinėms sėdynėms:
"Alcantara" aptrauktos vidurinės priekinių sėdynių dalys ir vidurinės dviejų šoninių galinių sėdynių dalys, durų apmušimų intarpai iš dirbtinės odos 
Oda aptraukti sėdynių šonai, galvos atramos, vidurinė galinė sėdynė ir priekinis vidurinis ranktūris 
"S" logotipo įspaudai priekinių sėdynių atlošuose

N7K - 1 585 -

"Valcona" odos sėdynių apmušalai su "S" logotipo įspaudu
Sportinėms priekinėms sėdynėms:
"Valcona" oda su kontrastinėmis siūlėmis aptrauktos vidurinės sėdynių dalys, sėdynių šonai, galvos atramos ir priekinis vidurinis ranktūris
Durų apmušimų intarpai iš juodos spalvos "Alcantara"
"S" logotipo įspaudai priekinių sėdynių atlošuose
"S" sportinėms priekinėms sėdynėms:
"Valcona" oda aptrauktos vidurinės sėdynių dalys, sėdynių šonai, galvos atramos ir priekinis vidurinis ranktūris, su rombų raštu ir kontrastinėmis siūlėmis
Durų apmušimų intarpai iš juodos spalvos "Alcantara"
"S" logotipo įspaudai priekinių sėdynių atlošuose

N2R - 2 661 -

Sėdynių apmušalai iš "Valcona" odos
Individualizuojamo profilio priekinėms sėdynėms (derinyje su "S line"):
Perforuota "Valcona" oda aptrauktos vidurinės priekinių sėdynių ir dviejų šoninių galinių sėdynių dalys
"Valcona" oda aptraukti sėdynių šonai, vidurinė galinė sėdynė (pasirinktinai), galvos atramos ir priekinis vidurinis ranktūris
"Rock grey" spalvos kontrastinės siūlės
Durų apmušimų intarpai iš "Alcantara"

N5D - 2 661 -

Sportinis oda aptrauktas šildomas daugiafunkcis vairas su pavarų perjungimo svirtelėmis 1XP - 215 -

Sportinio profilio oda aptrauktas daugiafunkcis vairas su pavarų perjungimo svirtelėmis ir tiesia apatine dalimi 2PF - 266 -

Pilkos ir rudos spalvos švelnaus rievėtumo natūralaus uosio interjero apdaila 7TL - 373 -

Lieti aliuminio lydinio 10 stipinų "Dynamic" dizaino ratlankiai, 8,5J x 19, su 245/45 R19 padangomis CE1 - 1 245 -

Lieti aliuminio lydinio 5 stipinų "V" dizaino ratlankiai, 8,5J x 20, su 255/40 R20 padangomis C1S - 2 491 -

Lieti aliuminio lydinio 10 stipinų "Y" dizaino ratlankiai, 8,5J x 21, su 255/35 R21 padangomis 42V - 3 510 -
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Kaina EUR su PVMĮrangos paketai / dizaino paketai

"S line" eksterjero paketas
"S" priekinis ir galinis bamperiai su korio struktūros įdėklais
"S line" šoninių oro įleidimo angų juodos matinės titano spalvos grotelės
"S line" juodos matinės titano spalvos difuzorius
Matinės "Aluminium silver" spalvos dujų išmetimo vamzdys
Kėbulo spalva dažytos "S" šoninės slenksčių apdailos juostos
Apšviečiamos apsauginės priekinių ir galinių slenksčių juostos su aliuminio intarpais, su "S" logotipu priekyje
"S line" emblemos ant priekinių sparnų

PQD 2 095 2 095 -

Papildoma įranga
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Kaina EUR su PVM

Audi exclusive

Spalvos

"Audi exclusive" individualios spalvos Q0Q0 3 283

Interjero apdaila

"Audi exclusive" medienos interjero apdaila
prietaisų panelyje, durų apmušimuose ir vidurinėje konsolėje; įskaitant aliuminio optikos apvadus

Tiekiama iš nugos spalvos švelnaus rievėtumo natūralaus uosio, taurios pilkos spalvos švelnaus rievėtumo natūralaus uosio,  
išskyrus gintaro spalvos natūralų eukaliptą

YTA 1 245

Vairai / pavarų perjungimo svirtys / valdymo elementai 

"Audi exclusive" oda individualizuoti valdymo elementai
Oda aptraukti vairo žiedas, važiavimo pakopų pasirinkimo svirties rankena ir važiavimo pakopų pasirinkimo svirties užvalkalas

YRB 849

"Audi exclusive" "Alcantara" ir oda individualizuoti valdymo elementai
Juodos spalvos "Alcantara" aptrauktos dešinioji ir kairioji vairo žiedo pusės bei važiavimo pakopų pasirinkimo svirties rankena; "Audi exclusive" oda aptrauktos viršutinė ir apatinė vairo 
žiedo pusės bei važiavimo pakopų pasirinkimo svirties užvalkalas

Pastaba: tik su 1XW, arba 1XP, arba 2PF

YVL 1 076
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Audi exclusive

Kita interjero įranga

"Audi exclusive" kilimėliai
Kilimėlių, apvadų ir siūlių spalva gali būti pasirenkama iš pagrindinių "Audi exclusive" spalvų pasiūlos. Be to, apvadų ir siūlių spalva gali būti pasirenkama iš akcentinių "Audi exclusive" spalvų pasiūlos.

YSR 487

"Audi exclusive" kilimas ir kilimėliai
Kilimėlių, apvadų ir siūlių spalva gali būti individualiai pasirenkama iš pagrindinių "Audi exclusive" spalvų pasiūlos. Be to, apvadų ir siūlių spalva gali būti pasirenkama iš akcentinių 
"Audi exclusive" spalvų pasiūlos.

YSQ 2 140

Individualizuotos "Audi exclusive" apsauginės slenksčių juostos su asmeniniu logotipu
Abiejų priekinių durų slenksčių apsauginių juostų aliuminio intarpai gali būti individualizuojami asmeniniu logotipu

Pastaba: ne A6 allroad quattro modeliui

YVZ 1 698

"Audi exclusive" saugos diržai YTO 1 698

Juodos spalvos "Audi exclusive" saugos diržai su spalvotu kraštu
Juodos spalvos saugos diržo krašto spalva taip pat gali būti pasirenkama iš akcentinių "Audi exclusive" spalvų pasiūlos: "Alaska blue", "Calendula yellow" ir "Iguana green". 
Vidurinės galinės sėdynės saugos diržas visuomet yra juodos spalvos

Pastaba: tik su 7W1 arba PCH, arba PCM

YTQ 1 698

Suderintos spalvos oda aptrauktas "Audi exclusive" oro pagalvės uždangalas
Oda aptrauktas oro pagalvės uždangalas vaire. Odos ir siūlių spalva suderinta su prietaisų panelio spalva.

3HB 282

"Audi exclusive" oro pagalvės uždangalas
"Audi exclusive" oda aptrauktas oro pagalvės uždangalas vaire. Odos ir siūlių spalva gali būti pasirenkama iš pagrindinių ir papildomų "Audi exclusive" spalvų pasiūlos: "Alabaster 
white", "Cognac", "Diamond silver", "Havana brown", "Baikal blue", "Granite grey", "Crimson red", "Ocean blue", juoda. Siūlių spalva taip pat gali būti pasirenkama iš akcentinių "Audi 
exclusive" spalvų pasiūlos: "Alaska blue", "Calendula yellow", "Iguana green".

Pastaba: ne A6 allroad quattro modeliui

YUH 453

"Audi exclusive" lubų apmušimas iš "Alcantara"
Apima "Alcantara" aptrauktus lubų apmušimą, viršutines statramsčių apmušimų dalis, lentyną už galinės sėdynės ir skydelius nuo saulės. "Alcantara" spalva gali būti individualiai 
pasirenkama iš pagrindinių "Audi exclusive" spalvų pasiūlos. Pridėtinių dalių spalva nėra suderinta, tačiau sutampa su pasirinkta interjero spalva.

Pastaba: tik su 6NA
Pastaba: ne A6 allroad quattro modeliui

 Pastaba: tik A6 Avant modeliams

YXP 2 208

"Audi exclusive" lubų apmušimas iš juodos spalvos "Alcantara"
Juodos spalvos "Alcantara" aptraukti lubų apmušimas, viršutinės statramsčių apmušimų dalys, lentyna už galinės sėdynės ir skydeliai nuo saulės

 Pastaba: tik A6 Avant modeliams

6NA 2 320



Kodas

Audi  
exclusive

Kaina EUR su PVM
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Sėdynių apmušalai / odos paketai

"Audi exclusive" oda individualizuoti apatiniai interjero elementai
"Fine Nappa" oda aptrauktos atramos rankai duryse ir vidurinė konsolė

YSI 1 076

Oda aptrauktos sėdynių apdailos dalys "Audi exclusive"
Oda aptrauktos šoninės sėdynių apdailos su dekoratyvinėmis siūlėmis, sėdynių nustatymo jungikliai ir rankenėlės neaptrauktos oda.
Odos ir siūlių spalva gali būti individualiai pasirenkama iš pagrindinių "Audi exclusive" spalvų pasiūlos.

Ne su Q1A ir 3L3

YQN 1 121

"Audi exclusive" oda individualizuoti viršutiniai ir apatiniai interjero elementai
"Nappa" oda aptrauktos atramos rankai duryse ir vidurinės konsolės apdaila, prietaisų panelis ir durų apmušimų parapetai
Prietaisų panelis ir durų apmušimų parapetai pasirinktinai gali būti "Granite grey", "Baikal blue", "Ocean blue", "Crimson red" arba "Jet grey" spalvos.
Atramų rankai duryse ir vidurinės konsolės apdailos spalva gali būti pasirenkama iš pagrindinių "Audi exclusive" spalvų pasiūlos.  
Siūlių spalva gali būti pasirenkama iš akcentinių "Audi exclusive" spalvų pasiūlos.

YSJ 2 830

"Audi exclusive" apmušalai ir apdaila iš "Valcona" odos
"Valcona" oda aptrauktos vidurinės sėdynių dalys, sėdynių šonai, galvos atramos ir priekinis vidurinis ranktūris
Durų apmušimų intarpai iš "Alcantara"
Pridėtinių sėdynių dalių spalva suderinta su pasirinkta interjero spalva

Odos, "Alcantara" ir siūlių spalva gali būti pasirenkama iš pagrindinių "Audi exclusive" spalvų pasiūlos.  
Siūlių spalva gali būti pasirenkama iš akcentinių "Audi exclusive" spalvų pasiūlos.

YZ1 3 679

Audi exclusive
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Grindų kilimėliai visiems orams

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

Priekinis komplektas  
63 EUR 
Galinis komplektas 
49 EUR

Bagažo skyriaus padėklas

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

125 EUR

Drabužių pakabas priekiniam galvos atlošui

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

Pastaba: Netinkamas naudoti su elektriniais ir stačiakampiais galvos atlošais.

34 EUR

Audi A6 priedai

Kaina EUR su PVM
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Dviračių laikiklis, montuojamas  
ant priekabos kablio

Dviračių laikiklis ir kiekvienas dviratis atskirai rakinami vienu raktu. Laikiklis 
skirtas dviems įprastiems arba el. dviračiams (maksimalus vieno dviračio svoris 
– 30 kg, ratų bazė iki 1300 mm, rėmai iki 80 mm, padangų plotis iki 50 mm)

691 EUR

Kaina EUR su PVM

Audi A6 priedai

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 

479 EUR

Verslo krepšys, verslo 
lagaminas

Verso krepšys – tai pilnavertis nešiojamojo 
kompiuterio dėklas, puikiai įsikomponuo-
jantis pačiame automobilyje. Jame telpa 15” 
kompiuteris ir daugybė kitų daiktų, kuriems 
skirti atitinkami skyreliai.

151 EUR

Ventilių dangteliai  
su Audi logotipu

30 EUR



45www.audi.lt

Apsauginis apklotas visapusei galinių 
sėdynių ir atlošų apsaugai

Apsauginis apklotas nuo purvo saugo ir galines dureles bei šoninius 
skydelius. Naujas: Audi dizaino. Netinka sportinėms sėdynėms su in-
tegruotais galvos atlošais.

181 EUR

USB laidas

USP laidas, skirtas naudoti su "Audi Phone box" ir/ar universaliu tele-
fono 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 "Audi phone box" su bevieliu įkrovimu (prod. nr. 
9ZE arba 9ZV). Patvirtintas Apple (MFi) - Patvirtintas Qi. 

Pastaba: nesuderinamas su bevielio krovimo adapteriu 4G0051435B

61 EUREspreso kavos automatas

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

277 EUR

Kaina EUR su PVM

Audi A6 priedai

Bagažinės dėžė

Patogi ir funkcionali 32 L talpos 
dėžė iš juodo poliesterio. Lengvai 
surenkama velcro juostelių pa-
galba. Išlankstyta gali būti nau-
dojama kaip papildomas apsau-
ginis kilimėlis. Lengvai valoma, 
galima skalbti.

45 EUR



46www.audi.lt

Audi A6 Limousine matmenys
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Audi A6 Avant matmenys
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Audi A6 allroad quattro matmenys
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