
www.audi.lt

Audi Vorsprung durch Technik

A3



www.audi.lt

Turinys

Kainoraštis

Techninė informacija

Bazinė įranga
7 Ratlankiai / padangos
8 Technologijos / važiuoklė
8 Apšvietimas
8 Galinio vaizdo veidrodžiai
9 Rakinimo sistemos
9 Stiklai
9 Kita eksterjero įranga
9 Sėdynės / komfortas
10 Kita interjero įranga
11 Bagažo tvirtinimo ir daiktadėžių sistemos
11 Infotainment / MMI ir navigacijos sistemos
12 Asistavimo sistemos / saugumas

Papildomos  
įrangos paketai

13 Komforto paketas
13 Technologijų paketas

Papildoma įranga
14 Spalvos
14 Ratlankiai / padangos
17 Važiuoklė / stabdžiai
17 Sėdėjimo komfortas
18 Sėdynių apmušalai / odos paketai
20 Interjero apdaila
20  Vairai / pavarų perjungimo svirtys /  

valdymo elementai
21 Infotainment / MMI ir navigacijos sistemos
22 Infotainment / radijo ir garso sistemos
22 Infotainment / telefonas ir komunikacija

23 Asistavimo sistemos / saugumas
25 Apšvietimas
26 Stogo sistemos
26 Oro kondicionierius
26 Bagažo tvirtinimo ir daiktadėžių sistemos
27 Rakinimo sistemos
27 Galinio vaizdo veidrodžiai
27 Stiklai
28 Kita eksterjero įranga
28 Kita interjero įranga
29 Pratęsta garantija
30 Įrangos paketai / dizaino paketai

Matmenys



3www.audi.lt

Audi A3 Sportback kainoraštis

Variklio tipas Pavarų dėžė /  
pavaros tipas

Cilindrai /  
tūris

Galia A3  
EUR su PVM

A3 Sport 
EUR su PVM

cm3 kW/AG EUR be PVM EUR be PVM

1.6TDI 6 / manual 4 / 1598 85 / 116
26 060
21 537
8VFADC

28 220
23 322
8VFBDC

2.0TDI 6 / manual  4 / 1968 110 / 150
27 750
22 934
8VFARC

29 900
24 711
8VFBRC

2.0TDI 7 / S tronic  4 / 1968 110 / 150
29 660
24 512
8VFARG

31 820
26 298
8VFBRG

2.0TDI 7 / S tronic / quattro  4 / 1984 135 / 184
35 100
29 008
8VFATY

37 250
30 785
8VFBTY

2.0TFSI 7 / S tronic / quattro  4 / 1984 140 / 190
31 580 
26 099 
8VFAGY

33 740 
27 884 
8VFBGY

 Kainos galioja nuo 2019.06.10.

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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Audi A3 Limousine kainoraštis

Variklio tipas Pavarų dėžė /  
pavaros tipas

Cilindrai /  
tūris

Galia A3  
EUR su PVM

A3 Sport 
EUR su PVM

cm3 kW/AG EUR be PVM EUR be PVM

1.6TDI 6 / manual 4 / 1598 85 / 116
26 780
22 132
8VMADC

28 950
23 926
8VMBDC

2.0TDI 6 / manual  4 / 1968 110 / 150
28 480
23 537
8VMARC

30 640
25 322
8VMBRC

2.0TDI 7 / S tronic  4 / 1968 110 / 150
30 400
25 124
8VMARG

32 550
26 901
8VMBRG

2.0TDI 7 / S tronic / quattro  4 / 1984 135 / 184
35 830
29 612
8VMATY

37 990
31 397
8VMBTY

2.0TFSI 7 / S tronic / quattro  4 / 1984 140 / 190
32 320
26 711
8VMAGY

34 470
28 488
8VMBGY

 Kainos galioja nuo 2019.06.10.

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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Audi A3 Sportback techninė informacija

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 / quattro 140 / 190 320 / 1500-4200 6,4-8,3 5,5-5,3 6,6-6,4 149-146 6,2 EU6

1.6TDI 6 / manual 85 / 116 250 / 1500-3000 5,2-5,0 4,1-4,0 4,5-4,4 118-114 10,4 EU6

2.0TDI 6 / manual 110 / 150 340 / 1750-3000 5,4-5,3 3,9-3,7 4,5-4,3 117-113 8,6 EU6

2.0TDI 7 / S tronic 110 / 150 340 / 1750-3000 5,3-5,2 4,1-3,9 4,6-4,4 120-115 8,1 EU6

2.0TDI 7 / S tronic / quattro 135 / 184 380 / 1750-3250 6,1-5,8 4,8-4,6 5,3-5,0 138-132 6,8 EU6

  * 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

TDI Dyzelinis variklis su bendrosios magistralės įpurškimo sistema ir turbopripūtimu

quattro Nuolatinė visų ratų pavara

S tronic Dvigubos sankabos pavarų dėžė
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Audi A3 Limousine techninė informacija

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 / quattro 140 / 190 320 / 1500-4200 8,4-8,3 5,4-5,2 6,5-6,3 148-144 6,2 EU6

1.6TDI 6 / manual 85 / 116 250 / 1500-3000 5,2-5,0 4,0-3,8 4,4-4,2 117-112 10,4 EU6

2.0TDI 6 / manual 110 / 150 340 / 1750-3000 5,4-5,3 3,8-3,6 4,4-4,2 116-111 8,6 EU6

2.0TDI 7 / S tronic 110 / 150 340 / 1750-3000 5,3-5,2 4,1-3,9 4,5-4,3 119-114 8,1 EU6

2.0TDI 7 / S tronic / quattro 135 / 184 380 / 1750-3250 6,0-5,8 4,7-4,5 5,2-5,0 136-131 6,8 EU6

TFSI Benzininis variklis su tiesioginiu degalų įpurškimu, turbopripūtimu

TDI Dyzelinis variklis su bendrosios magistralės įpurškimo sistema ir turbopripūtimu

quattro Nuolatinė visų ratų pavara

S tronic Dvigubos sankabos pavarų dėžė

  * Šios reikšmės nustatytos laikantis nustatyto matavimo proceso (direktyva 80/1268/EEB – taip pat žinoma kaip naujasis Europos važiavimo ciklas)
**  Degalų sąnaudų ir CO2 emisijos reikšmės nurodytos diapazonais, nes jos priklauso nuo naudojamų padangų ir ratlankių kombinacijų. 

Techniniai duomenys yra tik informacinio pobūdžio ir gali būti keičiami be išankstinio informavimo.
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s = bazinė įranga – = netiekiama o = papildoma įranga 

Bazinė įranga

Ratlankiai / padangos

Plieniniai ratlankiai su dideliais ratų gaubtais, 6.5J x 16, su 205/55 R16 padangomis

 tik Sportback modeliams

CZ0 s -

Lieti aliuminio lydinio 5-ių stipinų dizaino ratlankiai, 7,5J x 17, su 225/45 R17 padangomis

 tik Sportback modeliams

CT4 - s

Plieniniai ratlankiai su dideliais ratų gaubtais, 7J x 16, su 205/55 R16 padangomis

 tik Limousine modeliams

CH3 s -

Lieti aliuminio lydinio 5-ių stipinų dizaino ratlankiai, 7,5J x 17, su 225/45 R17 padangomis

 tik Limousine modeliams

CL8 - s

Slėgio padangose kontrolės indikacija 7K1 s s

Vietą taupantis 18" atsarginis ratas 1G9 s s

Vagystę apsunkinantys ratų varžtai 1PE s s
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Bazinė įranga

Technologijos / važiuoklė

Elektromechaninis vairo stiprintuvas "Servotronic" 1N3 s s

"Audi drive select" sistema 2H6 o s

Elektromechaninis stovėjimo stabdys (tik S tronic) UH1 s/- s/-

Įkalnės asistentas (tik mechaninei pavarų dėžei) UH2 s/o s/o

Standartinė važiuoklė 2UA s o

Sportinė važiuoklė 2UC o s

Apšvietimas

Priekiniai žibintai "Xenon Plus" su bet kokioms oro sąlygoms pritaikomomis šviesomis 8IH s s

Šviesos diodų galiniai žibintai ir galinio valstybinio numerio apšvietimas 8SA s s

Automobilio vidaus apšvietimas QQ0 s s

Galinio vaizdo veidrodžiai

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

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

Vidinis galinio vaizdo veidrodis su rėmeliu 4L2 s s
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Bazinė įranga

Rakinimo sistemos

Centrinis užraktas su nuotoliniu valdymu 4K4 s s

Signalizacija PG2 s s

Stiklai

Šilumą izoliuojantis priekinis stiklas 4GF s s

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

Kita eksterjero įranga

Juodos spalvos langų apvadai 4ZE s s

Stogo aptakas

 tik Sportback modeliams

s s

Sėdynės / komfortas

Medžiaginiai sėdynių apmušalai "Index" N5G s -

Medžiaginiai sėdynių apmušalai "Rallye" N5B - s

Bazinės priekinės sėdynės Q1A s -

Sportinės priekinės sėdynės Q4H o s
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Bazinė įranga

Sėdynės / komfortas

Priekinės sėdynės su aukščio reguliavimu 3L3 s -

Priekinės sėdynės su aukščio reguliavimu ir ištraukiamomis šlaunų atramomis 3PQ o s

Priekinis vidurinis ranktūris 6E3 s s

Nulenkiamas (40:60) galinės sėdynės atlošas 3NZ s s

ISOFIX vaikiškų kėdučių tvirtinimai ir "Top Tether" tvirtinimo taškai šoninėse galinės sėdynės sėdimosiose vietose 3B4 s s

ISOFIX vaikiškų kėdučių tvirtinimai ant priekinio keleivio sėdynės su keleivio oro pagalvės deaktyvavimu PID s s

Kita interjero įranga

3-jų stipinų dizaino vairas 1MT s -

Oda aptrauktas sportinis 3-jų stipinų dizaino multifunkcinis vairas 1XW o s

"Micrometallic silver" interjero apdaila 5MA s -

"Mistral" aliuminio interjero apdaila 5TD o s

Aliuminio optikos interjero elementai QJ1 o s

Medžiaginis lubų apmušimas 6NJ s s



11

K
o

d
a

s

A
3

A
3

 S
p

o
rt

www.audi.lt

s = bazinė įranga – = netiekiama o = papildoma įranga 

Bazinė įranga

Kita interjero įranga

Rankiniu būdu valdoma oro kondicionieriaus sistema KH6 s s

Apsauginės slenksčių juostos su aliuminio apdaila 7M3 - s

Kilimėliai priekyje ir gale 0TD s s

Bagažo tvirtinimo ir daiktadėžių sistemos

Kilimėlis bagažinėje 6SS s s

Reguliuojamo aukščio bagažinės grindys 

 tik Sportback modeliams

netiekiama "quattro" modeliams

s s

Infotainment / MMI ir navigacijos sistemos

Vairuotojo informacinė sistema su 3,5" dydžio vienspalviu ekranu 9S5 o s

MMI radijo sistema "plus" su viengubu CD diskasukiu, AUX-IN lizdu, 1 SD kortelių skaitytuvu ir 7" dydžio ekranu I8E s s

"Bluetooth" sąsaja 9ZX s s

8 garsiakalbiai (pasyvūs) 8RM s s
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Bazinė įranga

Asistavimo sistemos / saugumas

Vairuotojo ir priekinio keleivio priekinės oro pagalvės su kelių oro pagalve ir priekinio keleivio oro pagalvės deaktyvavimu 4UP s s

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

• Priekinių sėdynių šildymas
• Prabangi automatinė oro kondicionieriaus sistema su saulės sensoriumi
•  Automatiškai tamsėjantis vidinis galinio vaizdo 

veidrodis su šviesos ir lietaus sensoriumi
• Parkavimo pagalbos sistema gale
• Blizgių dalių paketas
• Pastovaus greičio palaikymo sistema

Kaina EUR su PVM 1 190  
Vertė EUR su PVM 2 370

Technologijų paketas*

• Audi sąsaja išmaniajam telefonui

• Navigacijos paruošimas

• Apšvietimo paketas

• Audi garso sistema

• Tolimųjų šviesų valdymas

• Oda aptrauktas 3-jų stipinų multifunkcinis sportinis vairas (tik Basis modeliams)

Kaina EUR su PVM 1 420  
Vertė EUR su PVM 2 100

Kaina EUR su PVM 1 020 
Vertė EUR su PVM 1 700

* tik kartu su Komforto paketas

Papildomos įrangos paketai
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Papildoma įranga

Spalvos

"Metallic" ir "pearl effect" spalvos 782 782

"Vegas Yellow" spalva L1L1 379 379

"Daytona Grey pearl effect" spalva

Pastaba: tik su WQS, WQV

6Y6Y - 782

"Ara blue crystal effect" spalva K6K6 1 117 1 117

"Audi exclusive" individualios spalvos Q0Q0 2 570 2 570

Ratlankiai / padangos

Lieti aliuminio lydinio 5-ių stipinų "Star" dizaino ratlankiai, 7J x 16, su 205/45 R16 padangomis

 tik Sportback modeliams

C4X 526 -

Lieti aliuminio lydinio 5-ių dvigubų stipinų dizaino ratlankiai, 7.5J x 17, su 225/45 R17 padangomis

 tik Sportback modeliams

U44 1 308 302
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Papildoma įranga

Ratlankiai / padangos

Lieti aliuminio lydinio 5 lygiagrečių stipinų dizaino, iš dalies poliruoti ratlankiai ("S" dizainas),  
7,5J x 18, su 225/40 R18 padangomis

 tik Sportback modeliams

CC1 2 090 1 084

"Audi Sport" lieti aliuminio lydinio 10-ies stipinų dizaino, titano optikos ratlankiai, 7.5J x 18, su 225/40 R18 padangomis

 tik Sportback modeliams

F38 2 649 1 643

kartu su WQS - 782

Lieti aliuminio lydinio 5 dvigubų stipinų "Star" dizaino, kontrastinės pilkos spalvos iš dalies poliruoti ratlankiai  
("S" dizainas), 7,5J x 18, su 225/40 R18 padangomis

 tik Sportback modeliams

C0Z 2 369 1 363

kartu su WQS - 503

Lieti aliuminio lydinio 5-ių stipinų "Star" dizaino ratlankiai, 7,5J x 16, su 205/55 R16 padangomis

 tik Limousine modeliams

C4E 526 -

Lieti aliuminio lydinio 5-ių stipinų "Y" dizaino ratlankiai, 7,5J x 17, su 225/45 R17 padangomis

 tik Limousine modeliams

CS9 1 308 302
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Papildoma įranga

Ratlankiai / padangos

 Audi Sport lieti aliuminio lydinio 5-ių dvigubų stipinų dizaino, kontrastinės pilkos spalvos iš dalies poliruoti ratlankiai,  
8J x 18, su 225/40 R18 padangomis

 tik Limousine modeliams

C2R 2 090 1 084

kartu su WQS - 280

 "Audi Sport" lieti aliuminio lydinio 5-ių stipinų "Dynamic" dizaino, iš dalies poliruoti ratlankiai,  
8J x 18, su 225/40 R18 padangomis

 tik Limousine modeliams

C1Q 2 202 1 196

kartu su WQS - 392

"Audi Sport" lieti aliuminio lydinio 5-ių stipinų "Wing" dizaino, blizgaus titano optikos ratlankiai,  
8J x 19, su 235/35 R19 padangomis

C7D 3 208 2 202

kartu su WQS - 1 341

"Audi exclusive" lieti aliuminio lydinio 10-ies  stipinų "Y" dizaino ratlankiai,  
8J x 19, su 235/35 R19 padangomis

49K 2 984 1 978

kartu su WQS - 1 117

"Audi Sport" lieti aliuminio lydinio 5-ių stipinų "Rotor" dizaino, matinio titano optikos ratlankiai,  
8J x 19, su 235/35 R19 padangomis

Pastaba: tik su 2UC arba 2H7

C8J 3 319 2 314

kartu su WQS - 1 453
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Papildoma įranga

Važiuoklė / stabdžiai

"Audi drive select" sistema 2H6 246 s

Dinaminė važiuoklė (atsisakant sportinės važiuoklės) 2UA s 0

Sportinė važiuoklė, 15 mm mažesnė prošvaisa 2UC 246 s

Blogiems keliams skirta važiuoklė, 15 mm didesnė prošvaisa 2UF 425 425

"S line" sportinė važiuoklė
Spyruoklių ir amortizatorių derinys su 10 mm mažesne prošvaisa palyginus su sportine važiuokle

2UG 631 386

Vairavimo sistema su progresyvia charakteristika

Pastaba: ne modeliams su mažesnės nei 110 kW galios varikliais; tik su sportine važiuokle 2UC arba 2UG

1N7 313 313

"Audi magnetic ride" (adaptyvi amortizatorių valdymo sistema)

Pastaba: ne modeliams su mažesnės nei 110 kW galios varikliais; tik su sportine važiuokle 2UC arba 2UG

2H7 1 341 1 095

Sėdėjimo komfortas

Sportinės priekinės sėdynės su aukščio reguliavimu ir ištraukiamomis šlaunų atramomis

Pastaba: tik su N7U arba N5W

PS1 263 s

"S" sportinės priekinės sėdynės
Daiktadėžių paketas ir bagažinės įrangos paketas (QE1)
Priekinių sėdynių 4-ių krypčių juosmens atramos reguliavimas (7P1)

Pastaba: tik su WQS arba N6L

PS6 - 721

Priekinių sėdynių juosmens atramos reguliavimas elektra 7P1 274 274
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Papildoma įranga

Sėdėjimo komfortas

Vairuotojo sėdynės juosmens atrama su masažo funkcija

Pastaba: tik su sportinėmis sėdynėmis

8I0 403 403

Elektra nustatoma vairuotojo sėdynė 3PB 430 430

Elektra nustatomos priekinės sėdynės 3L5 782 782

Priekinių sėdynių šildymas 4A3 379 379

Galinės sėdynės atkaltė padalinta,užlenkiama (40:20:40), su centriniu užlenkiamu ranktūriu 3NT 280 280

Slidžių / snieglentės dėklas

 tik Limousine modeliams

Pastaba: tik su 3NT

3X2 83 83

Sėdynių apmušalai / odos paketai

Iš dalies odiniai sėdynių apmušalai
Standartinės ir sportinės sėdynės: 
Oda aptrauktos vidurinės priekinių sėdynių dalys ir vidurinės dviejų šoninių galinių sėdynių dalys bei vairuotojo sėdynės šonas slenksčio pusėje 
Dirbtine oda aptraukti sėdynių šonai, galvos atramos, priekinis vidurinis ranktūris ir vidurinė galinė sėdynė 
Spalvos: juoda, "Chestnut brown", "Rock grey"

Pastaba: tik su QE1; ne su WQS

N4M 951 951

"Alcantara Frequency" ir odos kombinacijos paketas
Sportinės sėdynės: 
Juodos arba "Rock grey" spalvos "Alcantara Frequency" aptrauktos vidurinės priekinių sėdynių dalys ir vidurinės dviejų šoninių galinių sėdynių dalys bei durų apmušimų intarpai 
Juodos arba "Rock grey" spalvos oda su kontrastinėmis siūlėmis aptraukti sėdynių šonai, vidurinės galvos atramų dalys ir vidurinė galinė sėdynė 
Juodos arba "Rock grey" spalvos dirbtine oda su kontrastinėmis siūlėmis aptraukti priekinis vidurinis ranktūris, atramos rankai duryse ir vidurinė konsolė 
Su "S" logotipo įspaudu priekinių sėdynių atlošuose

Pastaba: tik su WQS arba WQV

N5X - 670
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Sėdynių apmušalai / odos paketai

"Alcantara" ir odos kombinacijos paketas
Sportinės priekinės sėdynės: 
Juodos arba "Rock grey" spalvos "Alcantara" aptrauktos vidurinės priekinių sėdynių dalys ir vidurinės dviejų šoninių galinių sėdynių dalys bei durų apmušimų intarpai 
Juodos arba "Rock grey" spalvos oda aptraukti sėdynių šonai, galvos atramos ir vidurinė galinė sėdynė 
Dirbtine oda aptrauktas priekinis vidurinis ranktūris

Pastaba: tik su PS1 ir QE1

N7U 1 229 1 229

"Milano" odos paketas
Standartinės sėdynės: 
Juodos spalvos "Milano" oda aptrauktos vidurinės sėdynių dalys, sėdynių šonai ir vidurinės galvos atramų dalys 
Juodos spalvos dirbtine oda aptraukti durų apmušimų intarpai ir priekinis vidurinis ranktūris 

Sportinės sėdynės: 
Juodos, "Rock grey" arba "Chestnut brown" spalvos "Milano" oda aptrauktos vidurinės sėdynių dalys, sėdynių šonai, vidurinės galvos atramų dalys 
Juodos, "Rock grey" arba "Chestnut brown" spalvos dirbtine oda aptraukti durų apmušimų intarpai ir vidurinis ranktūris

Pastaba: tik su QE1

N5W 1 845 1 845

"Fine Nappa" odos paketas
Sportinės sėdynės su "S line": 
Juodos arba "Rock grey" spalvos "Fine Nappa" oda su kontrastinėmis siūlėmis aptrauktos vidurinės sėdynių dalys, sėdynių šonai, vidurinės galvos atramų dalys  
ir priekinis vidurinis ranktūris 
Durų ir šoninių apmušimų intarpai iš juodos arba "Rock grey" spalvos dirbtinės odos 
Su "S" logotipo įspaudu priekinių sėdynių atlošuose 

"S" sportinės priekinės sėdynės su "S line": 
Juodos arba "Rock grey" spalvos "Fine Nappa" oda aptrauktos vidurinės sėdynių dalys, sėdynių šonai, vidurinės galvos atramų dalys ir priekinis vidurinis ranktūris 
Dygsniuota "Fine Nappa" oda su kontrastinėmis siūlėmis aptraukta pečių zona 
Durų ir šoninių apmušimų intarpai iš juodos arba "Rock grey" spalvos dirbtinės odos 
Su "S" logotipo įspaudu priekinių sėdynių atlošuose

Pastaba: tik su WQS arba WQV

N6L - 1 509

Medžiaginiai sėdynių apmušalai "Sequenz" ir odos kombinacijos paketas

Pastaba: tik su WQS arba WQV
N5L - 0

Dirbtine oda aptraukti interjero elementai
Su pasirinktu interjeru suderintos spalvos dirbtine oda aptrauktos atramos rankai duryse ir atramos keliams. Derinyje su "S line" juodos spalvos su kontrastinėmis "Rock grey" siūlėmis 
arba "Rock grey" spalvos su kontrastinėmis antracito spalvos siūlėmis

7HE 324 324
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Interjero apdaila

Anglies pluošto interjero apdaila 5MB 1 117 894

"Titanium grey" spalvos 3D dizaino interjero apdaila "Optic" 7TN 168 -

Aliuminio interjero apdaila "Mistral" 5TD 223 s

Matinio šlifuoto aliuminio interjero apdaila "Light" 5TV - 223

Vairai / pavarų perjungimo svirtys / valdymo elementai

Oda aptrauktas 3-jų stipinų sportinis vairas 2PV 212 -

Oda aptrauktas 3-jų stipinų multifunkcinis sportinis vairas 1XW 403 s

Oda aptrauktas 3-jų stipinų multifunkcinis sportinis vairas su pavarų perjungimo svirtelėmis 1XX 526 123

Oda aptrauktas 3-jų stipinų multifunkcinis sportinis vairas, tiesi apatinė dalis

Pastaba: ne su 9S8; tik su WQS

2PF - 127

Oda aptrauktas 3-jų stipinų multifunkcinis sportinis vairas su pavarų perjungimo svirtelėmis, tiesi apatinė dalis

Pastaba: tik su "S tronic" ir WQS

2PK - 250

Oda aptrauktas šildomas 3-jų stipinų multifunkcinis vairas 2ZW - 190

"Audi exclusive" aliuminio pavarų perjungimo svirties rankena

Pastaba: tik modeliams su mechanine pavarų dėže

6Q5 190 190



21

K
o

d
a

s

A
3

 

A
3

 S
p

o
rt

Kaina EUR su PVM

www.audi.lt

Papildoma įranga

Infotainment / MMI ir navigacijos sistemos

Vairuotojo informacinė sistema su 3,5" dydžio vienspalviu ekranu

Pastaba: tik su multifunkciniu vairu

9S5 212 s

Vairuotojo informacinė sistema su spalvotu ekranu

Pastaba: tik su multifunkciniu vairu

9S6 379 167

"Audi virtual cockpit" prietaisų skydelis, 12,3" LCD ekranas

Pastaba: tik su multifunkciniu vairu ir PNQ

9S8 727 515

MMI® navigacija
7" spalvotas ekranas
3D navigacija
"Audi connect" paslaugos 3 mėnesiams
Valdymo žodinėmis komandomis sistema
2 SD kortelių skaitytuvai, CD diskasukis, AUX-IN lizdas, USB jungtis su įkrovimo funkcija
"Bluetooth" sąsaja

Pastaba: tik su multifunkciniu vairu ir 9S6

PNU 1 446 1 446

MMI® navigacija "plus"
7" spalvotas ekranas
MMI touch®
3D navigacija su žemėlapio atnaujinimu
"Audi connect" paslaugos 3 mėnesiams
Valdymo žodinėmis komandomis sistema
2 SD kortelių skaitytuvai, AUX-IN lizdas, USB jungtis su įkrovimo funkcija
"Bluetooth" sąsaja
DVD diskasukis, 10 GB vidinė atmintis
Vairuotojo informacinė sistema "Top" su 7" spalvotu ekranu

Pastaba: tik su multifunkciniu vairu ir 9S6 arba 9S8

PNQ 2 783 2 783
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Infotainment / radijo ir garso sistemos

Audi garso sistema 9VD 285 285

"Bang & Olufsen" garso sistema 9VS 883 883

Skaitmeninio radijo transliacijos priėmimas QV3 335 335

Infotainment / telefonas ir komunikacija

Audi muzikos sąsaja
AUX-IN lizdas ir 2 USB sąsajos su įkrovimo ir duomenų perdavimo funkcijomis

Pastaba: ne su PNU arba PNQ

UE7 171 171

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

Pastaba: tik su PNU arba PNQ

UI2 397 397

Prisijungimo galimybių paketas
Audi sąsaja išmaniajam telefonui
Paruošimas navigacijos sistemai

Pastaba: ne su PNU arba PNQ

PNV 995 995

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

Pastaba: tik su multifunkciniu vairu

9ZE 379 379

"Audi connect" paslaugos 3 metams IT1 397 397

kartu su PNQ 0 0
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Asistavimo sistemos / saugumas

Įkalnės asistentas

Pastaba: tik su S tronic

UH2 90 90

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

Pastaba: tik su PU7 arba PU8 ir PCG arba PCE

PCB 670 670

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

Įskaitant skersinio eismo stebėjimo asistentą gale tik su 7X2 arba 7X5

Pastaba: tik su PU7 arba PU8

7Y1 592 592

"Audi active lane assist" (aktyvus eismo juostos išlaikymo asistentas) ir "Audi side assist" (persirikiavimo į kitą eismo juostą asistentas)

Pastaba: tik su 8G1 ir PU7, ir PCB arba PCE

7Y5 1 262 1 262

kartu su PCB arba PCE 559 559

"Audi pre sense basic" sistema 7W1 223 223

Priekinė "Audi pre sense" sistema su pėsčiųjų atpažinimu 6K2 379 379

"Adaptive cruise control" (automatinis atstumo reguliavimas) su "Stop & Go" funkcija įskaitant priekinę "Audi pre sense" sistemą

Pastaba: tik su 9S6 arba 9S8

PCG 839 839

Asistavimo paketas
"Adaptive cruise control" (automatinis atstumo reguliavimas) su "Stop & Go" funkcija (modeliams su S tronic)
"Audi active lane assist" (aktyvus eismo juostos išlaikymo asistentas)
Važiavimo spūstyje asistentas ir kritinių situacijų asistentas "Emergency Assist" (modeliams su S tronic)
Priekinė "Audi pre sense" sistema su pėsčiųjų atpažinimu
Kelio ženklų atpažinimas
Tolimųjų šviesų asistentas
Parkavimo sistema "plus"

Pastaba: tik su multifunkciniu vairu ir 9S6 arba 9S8, ir 79C arba 79D

PCE 1 956 1 956
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Asistavimo sistemos / saugumas

Asistavimo sistemų paketas, įskaitant važiavimo spūstyje asistentą ir kritinių situacijų asistentą "Emergency Assist"
Asistavimo sistemų paketo be "Audi side assist" sistemos užsakymui

Pastaba: tik modeliams su "S tronic"

79C 0 0

Asistavimo sistemų paketas, įskaitant važiavimo spūstyje asistentą ir kritinių situacijų asistentą "Emergency Assist" ir "Audi side assist" sistemą
Asistavimo sistemų paketo su "Audi side assist" sistema užsakymui

Pastaba: tik modeliams su "S tronic"

79D 592 592

Pastovaus greičio palaikymo sistema 8T2 335 335

Parkavimo pagalbos sistema gale 7X1 504 504

Parkavimo sistema "plus" su pasirinktine indikacija 7X2 872 872

Parkavimo asistentas su pasirinktine indikacija 7X5 1 006 1 006

Galinio vaizdo kamera

Pastaba: tik su 7X2 arba 7X5

KA2 458 458

Šoninės oro pagalvės gale 4X4 392 392
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Apšvietimas

Šviesos ir lietaus sensorius PU8 140 140

Apšvietimo paketas
Šviesos diodais apšviečiami makiažo veidrodžiai
Apšviečiamos durų atidarymo svirtelės
Kojų srities apšvietimas
Įlipimo zonos apšvietimas
Apšviečiama daiktadėžė vidurinėje konsolėje
Skaitymo šviestuvai priekyje ir gale
Aktyvūs atšvaitai duryse
Bagažinės apšvietimas (1 šviesos diodų šviestuvas dešinėje pusėje)

Pastaba: su QE1 papildomas šviesos diodų šviestuvas kairėje pusėje

QQ4 268 268

Priekinių žibintų apiplovimo sistema 8X1 285 285

Tolimųjų šviesų valdymas

Pastaba: tik su PU7

8G1 151 151

Šviesos diodų priekiniai žibintai su dinaminėmis posūkių šviesomis gale PX2 1 095 1 095

Matriciniai šviesos diodų priekiniai žibintai su dinaminėmis posūkių šviesomis gale ir priekyje
Įskaitant priekinių žibintų apiplovimo sistemą 

Pastaba: tik su PU7

PXC 2 000 2 000
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Stogo sistemos

Panoraminis stiklinis stoglangis

Pastaba: tik su QQ4 arba QQ5

3FB 1 229 1 229

Anoduoto aliuminio stogo bėgeliai 

 tik Sportback modeliams

3S1 296 296

Juodos spalvos stogo bėgeliai 

 tik Sportback modeliams

3S2 296 296

Oro kondicionierius

Prabangi automatinė oro kondicionieriaus sistema su saulės sensoriumi 9AK 659 659

Autonominis šildymas / vėdinimas su nuotoliniu valdymu

Pastaba: tik su 9AK

9M9 1 453 1 453

Bagažo tvirtinimo ir daiktadėžių sistemos

USB jungtys gale sėdintiems keleiviams
2 USB jungtys vidurinėje konsolėje gale

QE4 57 57

Daiktadėžių paketas ir bagažinės įrangos paketas su 2 USB jungtimis vidurinėje konsolėje gale QE5 257 257

Daiktadėžių paketas ir bagažinės įrangos paketas
Tinklinės kišenės daiktams priekinių sėdynių atlošuose, 12 voltų kištukinis lizdas vidurinės konsolės gale, tinklas ir kabliukai krepšiams po bagažinės uždangalu, šviesos diodų bagažinės 
apšvietimas dešinėje ir 12 voltų kištukinis lizdas bagažinėje

QE1 201 201

Apverčiamas bagažinės kilimėlis: vienoje pusėje veliūras, kitoje - guma, skirtas bagažinės uždengimui taip pat ir tuomet,  
kai nulenktas galinės sėdynės atlošas

6SJ 68 68
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Rakinimo sistemos

"Comfort key" sistema PG3 458 458

Galinio vaizdo veidrodžiai

Juodos spalvos išorinių galinio vaizdo veidrodžių korpusai

Pastaba: tik su 4ZD

6FJ 118 118

Elektra nustatomi, prilenkiami ir šildomi išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai 6XE 223 223

Elektra nustatomi, prilenkiami ir šildomi išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai, automatiškai tamsėjantis išorinis  
galinio vaizdo veidrodis vairuotojo pusėje

Pastaba: tik su PU7

6XK 290 290

Automatiškai tamsėjantis vidinis galinio vaizdo veidrodis su šviesos ir lietaus sensoriumi PU7 285 285

kartu su PX2 145 145

Apšviečiami makiažo veidrodžiai QQ5 79 79

Stiklai

Tamsinti stiklai - tamsintas galinis stiklas, galinių durų stiklai ir galiniai šoniniai stiklai VW1 447 447



28

K
o

d
a

s

A
3

 

A
3

 S
p

o
rt

Kaina EUR su PVM

www.audi.lt

Papildoma įranga

Kita eksterjero įranga

"S line" stogo aptakas

 tik Sportback modeliams

5J2 285 285

Paruošimas priekabos tempimo įrangai 1M5 179 179

Priekabos prikabinimo įranga su mechaniškai atlenkiamu ir elektronikos atrakinamu priekabos kabliu 1M6 995 995

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

Modelio identifikavimo užrašas be variklio identifikavimo užrašo 2Z7 0 0

Blizgių dalių paketas 4ZB 212 212

Blizgios "Titanium Black" spalvos "Audi exclusive" elementų paketas 4ZD 559 559

Kita interjero įranga

Juodos spalvos medžiaginis lubų apmušimas 6NQ 263 263

Aliuminio optikos interjero elementai
Ventiliacinių angų, daiktadėžės priekinio keleivio pusėje, galinio vaizdo veidrodžių nustatymo jungiklio, langų kėliklių mygtukų, monetų laikiklio, stovėjimo stabdžio ir įkalnės asistento 
(jeigu užsakytas) valdymo mygtukų apdaila, vidinių durų rankenų apvadai.

QJ1 79 s

Peleninė ir cigarečių uždegiklis priekyje 9JD 33 33



29

K
o

d
a

s

A
3

 

A
3

 S
p

o
rt

Kaina EUR su PVM

www.audi.lt

Papildoma įranga

Pratęsta garantija

Audi pratęsta garantija, 2 + 1, maksimali rida 30 000 km EA1 109 109

Audi pratęsta garantija, 2 + 1, maksimali rida 60 000 km EA2 140 140

Audi pratęsta garantija, 2 + 1, maksimali rida 90 000 km EA3 187 187

Audi pratęsta garantija, 2 + 1, maksimali rida 120 000 km EB4 235 235

Audi pratęsta garantija, 2 + 1, maksimali rida 150 000 km EB3 282 282

Audi pratęsta garantija, 2 + 2, maksimali rida 40 000 km EA4 203 203

Audi pratęsta garantija, 2 + 2, maksimali rida 80 000 km EA5 297 297

Audi pratęsta garantija, 2 + 2, maksimali rida 120 000 km EA6 423 423

Audi pratęsta garantija, 2 + 3, maksimali rida 50 000 km EA7 329 329

Audi pratęsta garantija, 2 + 3, maksimali rida 100 000 km EA8 502 502

Audi pratęsta garantija, 2 + 3, maksimali rida 150 000 km EA9 754 754
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Įrangos paketai / dizaino paketai

"S line" sportinis paketas
Lieti aliuminio lydinio 5-ių lygiagrečių stipinų dizaino ratlankiai, 7,5J x 18, su 225/40 R18 padangomis (C0J)
Daiktadėžių paketas ir bagažinės įrangos paketas (QE1)
Apšviečiami makiažo veidrodžiai (QQ5)
Sportinės priekinės sėdynės (Q4H)
Pedalų antdėklai ir pakoja iš nerūdijančio plieno (VF1)
Apsauginės slenksčių juostos su "S line" logotipais (VT5)
"S line" logotipai išorėje (0NB)
"S line" sportinė važiuoklė (2UG)
Matinio šlifuoto aliuminio interjero apdaila (5TG)
Juodos spalvos medžiaginis lubų apmušimas (6NQ)
Vairuotojo informacinė sistema su spalvotu ekranu (9S6)

Pastaba: tik su N4M arba N5L, arba N5X, arba N6L

WQS - 2 180

"S line" eksterjero paketas
Sportiniai bamperiai
Blizgios juodos spalvos radiatoriaus grotelės
"Platinum grey" spalvos difuzoriaus įdėklas su korio struktūra
"S line" stogo aptakas
Chromuotas galinis dujų išmetimo vamzdis, priklausomai nuo variklio viengubas arba dvigubas
Apsauginės slenksčių juostos su "S line" logotipais
"S line" logotipai išorėje

PQD 1 855 1 632

kartu su WQS - 1 409
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Audi A3 Limousine matmenys


