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

4N20DA 3.0TFSI 8 / tiptronic / quattro 6 / 2995 250 / 340 81 405 98 500

4N203A 3.0TDI 8 / tiptronic / quattro 6 / 2967 210 / 286 79 504 96 200

Kainos galioja nuo 01.07.2020.

Modelio kainoraštis A8

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.

Nurodytos kainos neapima registracijos mokesčio, priimto Lietuvos Respublikos motorinių transporto priemonių registracijos mokesčio įstatyme 2019 m. gruodžio 17 d.  

Nr. XIII-2690 ir įsigaliojusio nuo 2020 m. liepos 1 d.
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Modelio kainoraštis A8 Long

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

4N80DA 3.0TFSI 8 / tiptronic / quattro 6 / 2995 250 / 340 84 050 101 700

4N803A 3.0TDI 8 / tiptronic / quattro 6 / 2967 210 / 286 82 066 99 300

Kainos galioja nuo 01.07.2020.

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.

Nurodytos kainos neapima registracijos mokesčio, priimto Lietuvos Respublikos motorinių transporto priemonių registracijos mokesčio įstatyme 2019 m. gruodžio 17 d.  

Nr. XIII-2690 ir įsigaliojusio nuo 2020 m. liepos 1 d.
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Techninė informacija

A8         

A8 Long

  * Šios reikšmės nustatytos laikantis nustatyto matavimo proceso (direktyva 80/1268/EEB – taip pat žinoma kaip naujasis Europos važiavimo ciklas) 

** Degalų sąnaudų ir CO2 emisijos reikšmės nurodytos diapazonais, nes jos priklauso nuo naudojamų padangų ir ratlankių kombinacijų.

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

Variklio 
tipas

Pavarų dėžė, 
pavaros tipas

Maksimali 
galia

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

Emisijos 
standartas

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

 3.0TFSI 8 / tiptronic / quattro 250 / 340 500 / 1370-4500 10,8-10,7 6,3-6,1 7,9-7,8 181-177 5.6 Euro 
6d-TEMP-
EVAP-ISC  3.0TDI 8 / tiptronic / quattro 210 / 286 600 / 1250-3250 6,9-6,5 5,6-5,3 6,1-5,7 160-151 5.9

Variklio 
tipas

Pavarų dėžė, 
pavaros tipas

Maksimali 
galia

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

Emisijos 
standartas

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

 3.0TFSI 8 / tiptronic / quattro 250 / 340 500 / 1370-4500 10,8-10,7 6,3-6,1 7,9-7,8 181-177 5.7 Euro 
6d-TEMP-
EVAP-ISC  3.0TDI 8 / tiptronic / quattro 210 / 286 600 / 1250-3250 6,9-6,5 5,6-5,3 6,1-5,7 160-151 5.9

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

dyzelinis variklis su bendrosios magistralės įpurškimo sistema ir turbopripūtimu  

nuolatinė visų ratų pavara

pakopinė automatinė pavarų dėžė

TFSI

TDI

quattro

tiptronic
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Kodas

Lieti aliuminio lydinio 5 stipinų "Aero" dizaino,  
kontrastinės pilkos spalvos iš dalies poliruoti ratlankiai,  
8J x 17, su 235/60 R17 padangomis 

(tik 3,0 l TDI)

C4T s

Kaltiniai lengvojo lydinio 5 stipinų "V" dizaino ratlankiai,  
8J x 18, su 235/55 R18 padangomis 

(tik 3,0 l TFSI)

CD3 s

Slėgio padangose kontrolės indikacija 7K1 s

Padangų remonto komplektas 1G8 s

Vagystę apsunkinantys ratų varžtai ir atsileidusio rato atpažinimas 1PR s

Apšvietimas

Šviesos diodų priekiniai žibintai be apiplovimo 8IT s

Tolimųjų šviesų asistentas 8G1 s

Šviesos diodų priekiniai žibintai 8SK s

Šviesos ir lietaus sensorius s

Aplinką sudarantis apšvietimas QQ1 s

Bazinė įranga
Ratlankiai / padangos

s = bazinė įranga  – = netiekiama  o = papildoma įranga
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Bazinė įranga
Kodas

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

Kėbulo spalva dažyti išorinių galinio vaizdo veidrodžių korpusai 6FB s

Berėmis automatiškai tamsėjantis vidinis galinio vaizdo veidrodis 4L6 s

Rakinimo sistemos

Signalizacija 7AL s

Automatinis bagažinės dangčio atidarymas iš vidaus (atrakinimas elektra) 4E2 s

Stiklai

Žalsvi, šilumą izoliuojantys stiklai 4GF s

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

 tik A8 Long
Elektra suvyniojama apsauginė užuolaida nuo saulės galiniam langui ir apsauginės užuolaidos nuo saulės galinių durų langams

3Y8 o/s

Sėdynės / komfortas

Sėdynių apmušalai iš "Valetta" odos N5E s

Komfortiškos priekinės sėdynės Q1A s

4-ių krypčių juosmens atramos reguliavimas 7P1 s

Galinio vaizdo veidrodžiai

s = bazinė įranga  – = netiekiama  o = papildoma įranga
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Bazinė įranga
Kodas

Abiejų priekinių sėdynių nustatymas elektra 3L5 s

3 sėdimųjų vietų galinės sėdynės sistema su viduriniu ranktūriu 3ND s

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

Priekinis vidurinis ranktūris 6E1 s

Kita interjero įranga

Oda aptrauktas multifunkcinis vairas 2ZB s

Pilkos ir rudos spalvos švelnaus rievėtumo natūralaus uosio viršutinė interjero apdaila 5MA s

Dailaus dažymo "Graphite grey" spalva apatinė interjero apdaila GT0 s

Matinės juodos spalvos valdymo mygtukai GS0 s

Automatinis oro kondicionierius 9AK s

Medžiaginis lubų apmušimas 6NJ s

Kilimėliai priekyje ir gale 0TD s

Sėdynės / komfortas

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

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

MMI navigacija "plus" su "MMI touch" 7UG 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

Bluetooth sąsaja 9ZX s

Audi garso sistema - 10 garsiakalbiai 9VD s

Skaitmeninės radijo transliacijos priėmimas QV3 s

"Audi connect" paslaugos "Emergency call & service" su nuotolinėmis paslaugomis IW3 s

"Audi connect" paslaugos IT3 s

Asistavimo sistemos / saugumas

Automatinio stovėjimo stabdžio išjungimo funkcija UH2 s

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

Šoninės oro pagalvės priekyje ir gale su galvos oro pagalvėmis 4X4 s

Įspėjimo dėl išvažiavimo iš eismo juostos sistema 6I3 s

Pastovaus greičio palaikymo sistema su greičio ribotuvu 8T6 s

Bazinė įranga
Infotainment / MMI ir navigacijos sistemos

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

Pakartotinių susidūrimų išvengimo stabdymo sistema s

Nuovargio atpažinimo asistentas s

"Audi pre sense basic" ir "Audi pre sense front" sistema 7W1 s

Parkavimo pagalba "plus" 7X2 s

Technologijos / važiuoklė

Adaptyvi pneumatinė važiuoklė 1BK s

"Audi drive select" sistema s

Vairavimo sistema su progresyvia charakteristika 0N1 s

Elektroninė stabilizavimo sistema (ESC) s

72 litrų degalų bakas / modeliuose su TDI varikliais su 24 litrų "AdBlue" rezervuaru 0M0 s

Bazinė įranga
Asistavimo sistemos / saugumas

s = bazinė įranga  – = netiekiama  o = papildoma įranga
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Komforto paketas

• MMI navigacija "plus" su "MMI touch response" technologija

• 4-ių zonų prabangi automatinė oro kondicionieriaus sistema

• Elektra atidaromas ir uždaromas bagažinės dangtis

• Durų pritraukimo pagalba

• Komfortinis raktas su sensorių dėka valdomu bagažinės dangčio atrakinimu

•  Dvigubų stipinų oda aptrauktas daugiafunkcis vairas 
su pavarų perjungimo svirtelėmis

• Sėdynių apmušalai iš "Valcona" odos

• Priekinių sėdynių šildymas

• Individualizuojamo profilio komfortiškos sėdynės

• Komfortiškas priekinis vidurinis ranktūris

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

Kaina EUR su PVM 6 090  
Verte EUR su PVM 8 680

Technologijų paketas*

• Galinio vaizdo kamera
• Projekcinis ekranas "Head-up"
• "Bang & Olufsen" 3D "Premium" klasės garso sistema
• Audi sąsaja išmaniajam telefonui
• Panoraminis stiklinis stoglangis
• Kontūrinio ir aplinką sudarančio daugiaspalvio reguliuojamo apšvietimo paketas 
• "Audi phone box" su belaidžiu įkrovimu (Qi standartą atitinkantiems telefonams)
• Odos paketas
• Garsą izoliuojantys stiklai

Kaina EUR su PVM 6 200  
Verte EUR su PVM 8 930

* tik kartu su Komforto paketas

Papildomos įrangos paketai



12www.audi.lt

Kodas Kaina EUR su PVM

"Metallic" ir "pearl effect" spalvos 1 257

"Daytona Gray pearl effect" spalvos  6Y6Y 3 510

Ratlankiai / padangos

Lieti aliuminio lydinio 10 stipinų "V" dizaino, kontrastinės pilkos spalvos 
iš dalies poliruoti ratlankiai, 8J x 18, su 235/55 R18 padangomis 3.0TDI

CC9

1 472

3.0TFSI 226

Kaltiniai lengvojo lydinio 5 stipinų "V" dizaino ratlankiai, 
8J x 18, su 235/55 R18 padangomis 3.0TDI

CD3

1 245

3.0TFSI s

"Audi Sport" lieti aliuminio lydinio 5 stipinų "Polygon" dizaino, 
matinio titano optikos ratlankiai, 9J x 19, su 255/45 R19 padangomis 3.0TDI

45V

4 076

3.0TFSI 2 830

Lieti aliuminio lydinio 5 stipinų dizaino, kontrastinės pilkos spalvos 
iš dalies poliruoti ratlankiai, 9J x 19, su 255/45 R19 padangomis 3.0TDI

CJ3

3 396

3.0TFSI 2 151

Spalvos

Papildoma įranga
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Kodas Kaina EUR su PVM

Lieti aliuminio lydinio 15 stipinų dizaino ratlankiai, 
9J x 19, su 255/45 R19 padangomis 3.0TDI

CW4

3 170

3.0TFSI 1 925

"Audi Sport" lieti lengvojo lydinio 5 stipinų "Polygon" dizaino ratlankiai,  
9J x 19, su 255/45 R19 padangomis 3.0TDI

45U

2 491

3.0TFSI 1 245

"Audi Sport" lieti aliuminio lydinio 5 stipinų "V Star" dizaino, 
blizgios juodos antracito spalvos ratlankiai, 9J x 20, su 265/40 R20 padangomis 3.0TDI

46A

5 434

3.0TFSI 4 189

Kaltiniai aliuminio lydinio 10 lygiagrečių stipinų dizaino, 
kontrastinės pilkos spalvos iš dalies poliruoti ratlankiai, 9J x 20, su 265/40 R20 padangomis 3.0TDI

CJ4

6 350

3.0TFSI 5 104

Kaltiniai aliuminio lydinio 10 stipinų "Y" dizaino ratlankiai, 
9J x 20, su 265/40 R20 padangomis 3.0TDI

CP5

4 529

3.0TFSI 3 283

Ratlankiai / padangos

Papildoma įranga
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Kodas Kaina EUR su PVM

Lieti aliuminio lydinio 20 stipinų "Structure" dizaino, 
kontrastinės pilkos spalvos iš dalies poliruoti ratlankiai, 9J x 20, su 265/40 R20 padangomis 3.0TDI

F06

4 755

3.0TFSI 3 510

"Audi Sport" lieti aliuminio lydinio 5 stipinų "Turbine" dizaino, 
magnio optikos ratlankiai, 9J x 20, su 265/40 R20 padangomis 3.0TDI

U22

5 434

3.0TFSI 4 189

Vietą taupantis atsarginis ratas 1G5 226

Slėgio padangose kontrolės sistema, aukštesnio lygio versija 7K3 340

Važiuoklė / stabdžiai

Dinaminė visų ratų vairavimo sistema 0N5 2 208

"quattro" pavara su sportiniu diferencialu GH2 1 869

Juoda spalva dažyti stabdžių suportai 3.0TDI PC1 340

3.0TFSI PC3 340

Ratlankiai / padangos

Papildoma įranga
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Kodas Kaina EUR su PVM

Individualizuojamo profilio komfortiškos sėdynės
Sėdynės aukščio, išilginės padėties, atlošo ir viršutinės atlošo dalies polinkio, sėdynės polinkio, šlaunų atramos nustatymas elektra, įskaitant atminties funkciją
Pneumatinis sėdimosios dalies ir atlošo šonų bei juosmens atramos nustatymas
Įskaitant apdailą iš medienos galinėje priekinių sėdynių pusėje

Pastaba: tik su 6XF arba 6XL, ir N1A arba N5D 

PS8 2 480

Individualizuojamo profilio komfortiškos sportinės optikos sėdynės
Sėdynės aukščio, išilginės padėties, atlošo ir viršutinės atlošo dalies polinkio, sėdynės polinkio, šlaunų atramos nustatymas elektra, įskaitant atminties funkciją
Pneumatinis sėdimosios dalies ir atlošo šonų bei juosmens atramos nustatymas
Įskaitant apdailą iš medienos galinėje priekinių sėdynių pusėje
Su rombų raštu ir specialiąja perforacija, nepriklausomai nuo sėdynių vėdinimo buvimo

Pastaba: tik su 6XF arba 6XL, ir N1A arba N5D 

PS1 3 101

Vienviečių galinių sėdynių paketas
3 sėdimųjų vietų galinių sėdynių sistema su 2 elektra nustatomomis vienvietėmis sėdynėmis (5KF)
Išilginės padėties, sėdynės polinkio ir atlošo polinkio bei viršutinės atlošo dalies polinkio nustatymas elektra su atminties funkcija
Pneumatinis 4 krypčių priekinių ir šoninių galinių sėdynių juosmens atramos nustatymas (7P3)
Elektra suvyniojamos apsauginė užuolaida nuo saulės galiniam langui ir apsauginės užuolaidos nuo saulės galinių durų langams (3Y8)
Atskirai valdomas priekinių ir šoninių galinių sėdynių šildymas (4A4)
Komfortiškos galvos atramos gale (3Q3)

Pastaba: ne su bazinėmis sėdynėmis; tik su 9AH

PE6 4 930

 A8 Long 3 809

Galinių sėdynių paketas, vienvietės sėdynės su ištisai oda aptraukta vidurine konsole
2 vienvietės elektra nustatomos sėdynės gale su ilga vidurine konsole (3NL)
Išilginės padėties, sėdynės polinkio ir atlošo polinkio bei viršutinės atlošo dalies polinkio nustatymas elektra su atminties funkcija
Pneumatinis 4 krypčių priekinių ir šoninių galinių sėdynių juosmens atramos nustatymas (7P3)
Atskirai valdomas priekinių ir šoninių galinių sėdynių šildymas (4A4)
Priekinių ir galinių sėdynių vėdinimas ir masažo funkcija (4D2)
"Masažo funkcija priekyje su 16 pneumatinių atraminių pagalvių ir 3 intensyvumo laipsniais 
Masažo funkcija gale su 18 pneumatinių atraminių pagalvių ir 3 intensyvumo laipsniais, 7 masažo programos"
Komfortiškos galvos atramos gale (3Q3)
Nuotolinio valdymo modulis galinėse sėdimosiose vietose: 5,7˝ organinių šviesos diodų ekranas (QW5)
Prailginta vidurinė konsolė su oda aptraukta atrama (3D6)

Pastaba: tik su 9AH

PE1 -

 A8 Long 8 949

Sėdynės

Papildoma įranga
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Kodas Kaina EUR su PVM

Galinių sėdynių paketas, vienvietės sėdynės su ištisai oda aptraukta vidurine konsole
Individualizuojamo profilio komfortiškos sėdynės su relaksacijos funkcija priekinio keleivio pusėje gale sėdinčiam keleiviui (Q2X)
Elektra išstumiama kojų atrama priekinio keleivio sėdynės atloše su masažo funkcijomis (šildymo tik su 2L1 arba 2L2 arba 2L3)
2 vienvietės elektra nustatomos sėdynės gale su ilga vidurine konsole (3NL)
Išilginės padėties, sėdynės polinkio ir atlošo polinkio bei viršutinės atlošo dalies polinkio nustatymas elektra su atminties funkcija
Pneumatinis 4 krypčių priekinių ir šoninių galinių sėdynių juosmens atramos nustatymas (7P3)
Atskirai valdomas priekinių ir šoninių galinių sėdynių šildymas (4A4)
Vairuotojo sėdynės ir galinių sėdynių vėdinimas ir masažo funkcija (4D2)
"Masažo funkcija priekyje su 16 pneumatinių atraminių pagalvių ir 3 intensyvumo laipsniais 
Masažo funkcija gale su 18 pneumatinių atraminių pagalvių ir 3 intensyvumo laipsniais, 7 masažo programos"
Komfortiškos galvos atramos gale (3Q3)
Nuotolinio valdymo modulis galinėse sėdimosiose vietose: 5,7˝ organinių šviesos diodų ekranas (QW5)
Prailginta vidurinė konsolė su oda aptraukta atrama (3D6)

Pastaba: tik su 9AH

PE2 -

 A8 Long 12 798

Sėdėjimo komfortas

Priekinių sėdynių šildymas

Pastaba: ne su baziniais sėdynių apmušalais

4A3 521

Priekinių ir išorinių galinių sėdynių šildymas

Pastaba: ne su baziniais sėdynių apmušalais

4A4 1 041

Šilumos komforto paketas priekyje
Šildomi priekinis vidurinis ranktūris, atramos rankai priekinėse duryse ir vairas

Pastaba: tik su 4A3 arba 4A4, ir 2ZM, ir 6E3, ir odos paketu

2L1 193

Šilumos komforto paketas gale
Šildomi galinis vidurinis ranktūris ir atramos rankai galinėse duryse

Pastaba: tik su 4A4 ir 9AU, ir odos paketu

2L2 295

Sėdynės

Papildoma įranga
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Kodas Kaina EUR su PVM

Šilumos komforto paketas priekyje ir gale
Šildomi priekinis ir galinis viduriniai ranktūriai, atramos rankai priekinėse ir galinėse duryse bei vairas

Pastaba: tik su 4A4 ir 2ZM, ir 6E3, ir 9AU, ir odos paketu

2L3 442

Priekinių sėdynių vėdinimas

Pastaba: tik kartu su 4A3 arba 4A4, ir N1A arba N5D , ir PS8

4D3 906

Priekinių ir išorinių galinių sėdynių vėdinimas

Pastaba: tik su 4A4, ir N1A arba N5D  ir PS8, ir PE6 arba PE1 arba PE2

4D1 1 767

Priekinių sėdynių vėdinimas ir masažo funkcija
Masažo funkcija priekyje su 16 pneumatinių atraminių pagalvių ir 3 intensyvumo laipsniais 
Masažo funkcija gale su 18 pneumatinių atraminių pagalvių ir 3 intensyvumo laipsniais, 7 masažo programos

Pastaba: tik su 4A3 arba 4A4, ir N1A arba N5D, ir PS8

4D5 1 811

Priekinių ir išorinių galinių sėdynių vėdinimas ir masažo funkcija
Masažo funkcija priekyje su 16 pneumatinių atraminių pagalvių ir 3 intensyvumo laipsniais 
Masažo funkcija gale su 18 pneumatinių atraminių pagalvių ir 3 intensyvumo laipsniais, 7 masažo programos

Pastaba: tik su 4A4, ir N1A arba N5D ir PS8, ir PE6 arba PE1 arba PE2

4D2 3 805

Abiejų priekinių sėdynių nustatymas elektra
Elektra nustatomos priekinės sėdynės su atminties funkcija

Pastaba: tik kartu su 6XF arba 6XL

3PN 679

Komfortiškas priekinis vidurinis ranktūris
reguliuojamas kampas ir atveriama daiktadėžė

Pastaba: ne su baziniais sėdynių apmušalais

6E3 238

"Cocoon" oda aptrauktos komfortiškos galvos atramos gale

Pastaba: ne su bazinėmis sėdynėmis ir baziniais sėdynių apmušalais

3Q3 311

Sėdėjimo komfortas

Papildoma įranga
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Kodas Kaina EUR su PVM

Sėdynių apmušalai iš "Valcona" odos
Individualizuojamo profilio komfortiškos priekinės sėdynės be sėdynių vėdinimo:
"Valcona" oda aptrauktos vidurinės sėdynių dalys, sėdynių šonai ir galvos atramos
Durų apmušimų intarpai iš "Alcantara", spalva suderinta su sėdynių spalva
Juodos spalvos dirbtine oda aptraukta viršutinė prietaisų panelio dalis
Juodos spalvos apatinė prietaisų panelio dalis
Juodos spalvos kilimas

Individualizuojamo profilio komfortiškos priekinės sėdynės su sėdynių vėdinimu:
Perforuota "Valcona" oda aptrauktos vidurinės priekinių sėdynių dalys ir vidurinės šoninių galinių sėdynių dalys
"Valcona" oda aptraukti sėdynių šonai, vidurinė galinė sėdynė, galvos atramos ir priekinis vidurinis ranktūris
Durų apmušimų intarpai iš "Alcantara", spalva suderinta su sėdynių spalva
Juodos spalvos dirbtine oda aptraukta viršutinė prietaisų panelio dalis
Juodos spalvos apatinė prietaisų panelio dalis
Juodos spalvos kilimas

Individualizuojamo profilio komfortiškos sportinės optikos priekinės sėdynės:
Perforuota "Valcona" oda su prasiuvimu rombais aptrauktos vidurinės priekinių sėdynių dalys ir vidurinės šoninių galinių sėdynių dalys
Perforuota "Valcona" oda aptraukti sėdynių šonai
Valcona" oda aptraukta vidurinė galinė sėdynė, galvos atramos ir priekinis vidurinis ranktūris
Durų apmušimų intarpai iš "Alcantara", spalva suderinta su sėdynių spalva
Juodos spalvos dirbtine oda aptraukta viršutinė prietaisų panelio dalis
Juodos spalvos apatinė prietaisų panelio dalis
Juodos spalvos kilimas

Pastaba: ne su bazinėmis sėdynėmis; su interjero apdailos kodu WT tik kartu su 7HD arba 7HC

N5D 679

Sėdynių apmušalai iš "Unicum" odos
Individualizuojamo profilio komfortiškos priekinės sėdynės su sėdynių vėdinimu arba be jo:
Perforuota "Unicum" oda aptrauktos vidurinės ir šoninės priekinių bei šoninių galinių sėdynių dalys
"Unicum" oda aptraukti sėdynių šonai, vidurinė galinė sėdynė, galvos atramos ir priekinis vidurinis ranktūris
Durų apmušimų intarpai iš "Alcantara", spalva suderinta su sėdynių spalva
Oda aptraukta viršutinė prietaisų panelio dalis
Tourmaline blue" spalvos apatinė prietaisų panelio dalis
Tourmaline blue" spalvos kilimas

Individualizuojamo profilio komfortiškos sportinės optikos priekinės sėdynės su sėdynių vėdinimu arba be jo:
Perforuota "Unicum" oda su prasiuvimu rombais aptrauktos vidurinės ir šoninės priekinių bei šoninių galinių sėdynių dalys
"Unicum" oda aptraukti sėdynių šonai, vidurinė galinė sėdynė, galvos atramos ir priekinis vidurinis ranktūris 
Durų apmušimų intarpai iš "Alcantara", spalva suderinta su sėdynių spalva 
Oda aptraukta viršutinė prietaisų panelio dalis 
"Tourmaline blue" spalvos apatinė prietaisų panelio dalis 
"Tourmaline blue" spalvos kilimas

Pastaba: tik su PS1 arba PS8, ir 4A3 arba 4A4, ir 7HD arba 7HE

N1A 3 057

Sėdynių apmušalai / odos paketai

Papildoma įranga
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Kodas Kaina EUR su PVM

Odos paketas
Vidurinė konsolė įskaitant atramas keliams
Atramos rankai duryse
"Fine Nappa" oda su dekoratyvinėmis siūlėmis aptrauktas oro pagalvės uždangalas vaire

Pastaba: ne su bazinėmis sėdynėmis ir baziniais sėdynių apmušalais

7HB 1 121

Praplėstas odos paketas
Vidurinė konsolė įskaitant atramas keliams
Atramos rankai duryse
Oro pagalvės uždangalas vaire
Viršutinė prietaisų panelio dalis
"Fine Nappa" oda su dekoratyvinėmis siūlėmis aptrauktos viršutinės durų apmušimų dalys

Pastaba: ne su bazinėmis sėdynėmis ir baziniais sėdynių apmušalais; tik su 3Y8

7HC 2 728

Pilnas odos paketas
Vidurinė konsolė įskaitant atramas keliams
Atramos rankai duryse 
Oro pagalvės uždangalas vaire
Viršutinė prietaisų panelio dalis
Apatinė prietaisų panelio dalis įskaitant daiktadėžę priekinio keleivio pusėje
Durų apmušimai įskaitant kišenes duryse, atramas rankai ir parapetus
Priekinių sėdynių apdaila ir sėdynių atlošų uždangalai
"Fine Nappa" oda su dekoratyvinėmis siūlėmis aptraukti priekinių ir galinių galvos atramų uždangalai (tik su sėdynių apmušalai iš "Unicum" odos)

Pastaba: ne su bazinėmis sėdynėmis ir baziniais sėdynių apmušalais; tik su 3Y8 ir PL7 arba PL4

7HD 5 627

Interjero apdaila

Natūralaus riešutmedžio viršutinė interjero apdaila 5MG 521

Pilkai rudos spalvos natūralaus eukalipto viršutinė interjero apdaila 7TE 521

Juodo fortepijono lako viršutinė interjero apdaila 5TL 850

Tamsaus matinio pašiaušto aliuminio apatinė interjero apdaila GT1 215

Juodos spalvos stiklo optikos valdymo mygtukai su taktiliniu grįžtamuoju ryšiu GS4 271

Sėdynių apmušalai / odos paketai

Papildoma įranga
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Kodas Kaina EUR su PVM

Juodos spalvos stiklo optikos valdymo mygtukai su taktiliniu grįžtamuoju ryšiu įskaitant praplėstą aliuminio optiką GS5 544

Juodo fortepijono lako stiliaus paketas
Juodo fortepijono lako viršutinė interjero apdaila
Juodu fortepijono laku padengtos laikymosi rankenos su medienos segmentais

PAH 1 665

Vairai / pavarų perjungimo svirtys / valdymo elementai

Dvigubų stipinų oda aptrauktas šildomas daugiafunkcis vairas su pavarų perjungimo svirtelėmis
Aukščio ir atstumo kryptimis elektra nustatoma vairo padėtis

2ZM 464

Infotainment / MMI ir navigacijos sistemos

"Audi virtual cockpit" prietaisų skydelis "plus" 9S9 171

Nuotolinio valdymo modulis galinėse sėdimosiose vietose (5,7˝ organinių šviesos diodų ekranas)
integruotas į galinių sėdynių vidurinį ranktūrį (5 sėdimųjų vietų A8 ir A8 L) arba į vidurinę konsolę gale (4 sėdimųjų vietų A8 ir A8 L)

QW5 555

Infotainment / radijo ir tv sistemos

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

9VS 1 359

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

8RF 7 359

Skaitmeninės televizijos transliacijos priėmimas be "Common Interface Plus" QV1 1 298

Skaitmeninės televizijos transliacijos priėmimas be "Common Interface Plus" ir su skaitmeninės radijo transliacijos priėmimu QU1 1 842

Interjero apdaila

Papildoma įranga
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Kodas Kaina EUR su PVM

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

UF8 171

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

IU1 311

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

9ZE 724

Telefonija gale įskaitant "Audi phone box" be belaidžio įkrovimo, skirta trijų sėdimųjų vietų galinių sėdynių sistemai

Pastaba: tik su UF8 ir QW5

QF8 -

 A8 Long 826

Telefonija gale įskaitant "Audi phone box" su belaidžiu įkrovimu, skirta galinių sėdynių paketui su vienvietėmis sėdynėmis

Pastaba: tik su UF8, ir PE1 arba PE2

QF7 883

Asistavimo sistemos / saugumas

Saugos paketas
Įskaitant vidurinę oro pagalvę tarp priekinių sėdynių
priekinių saugos diržų sagčių apšvietimu

Pastaba: ne su bazinėmis sėdynėmis

6C4 555

Saugos paketas "plus"
Įskaitant vidurinę oro pagalvę tarp priekinių sėdynių ir galinių sėdynių saugos diržų įtempiklius su grįžtamuoju įtempimu
priekinių ir galinių saugos diržų sagčių apšvietimu

Pastaba: ne su bazinėmis sėdynėmis

6C5 -

 A8 Long 1 585

Infotainment / telefonas ir komunikacija

Papildoma įranga
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Kodas Kaina EUR su PVM

Asistavimo paketas "City"
Sankryžų asistentas
Įspėjimas persirikiuojant į kitą eismo juostą
Įspėjimas išlipant
Skersinio eismo stebėjimo asistentas gale
"Audi pre sense" 360° sistema įskaitant priekinę, galinę ir šoninę "Audi pre sense" sistemas

Pastaba: tik su 6XK arba 6XL

PCM 1 644

Asistavimo paketas "Tour"
Adaptyvus važiavimo asistentas įskaitant greičio ribotuvą, efektyvumo asistentą, susidūrimų išvengimo asistentą ir pasukimo asistentą
Važiavimo spūstyje asistentas ir važiavimo siaurose vietose asistentas
Kelio ženklų atpažinimas naudojant kamerą
Įspėjimas išvažiuojant iš eismo juostos ir kritinių situacijų asistentas

Pastaba: tik su QR9

PCN 2 719

Kelio ženklų atpažinimas naudojant kamerą QR9 226

Įspėjimas išvažiuojant iš eismo juostos įskaitant kritinių situacijų asistentą ir kelio ženklų atpažinimą naudojant kamerą PCB 453

Įspėjimas persirikiuojant į kitą eismo juostą įskaitant galinę "Audi pre sense" sistemą, įspėjimą išlipant ir skersinio eismo stebėjimo asistentą gale

Pastaba: tik su 6XK arba 6XL

PCH 963

Projekcinis ekranas KS1 1 574

Naktinio matymo asistentas

Pastaba: tik su 8X1

9R1 2606

Parkavimo asistentas 7X5 453

Galinio vaizdo kamera KA2 555

Asistavimo sistemos / saugumas

Papildoma įranga



23www.audi.lt

Kodas Kaina EUR su PVM

Parkavimo asistentų paketas su parkavimo asistentu "plus"
360° aplinkos matymo kameros "Top View" (KA6)
"Park Assist" sistema su parkavimo pagalbos sistema "plus" (7X5)

Pastaba: tik su 6XK arba 6XL

PCV 1 778

Parkavimo asistentų paketas
Nuotolinio parkavimo asistentas "plus" (FT1)
360° aplinkos matymo kameros "Top View" (KA6)
"Park Assist" sistema su parkavimo pagalbos sistema "plus" (7X5)

Pastaba: tik su 4F2 ir 6XK arba 6XL

PCF 1 891

Asistavimo sistemų paketas "plus" (be parkavimo naudojant išmanųjį telefoną)
360° aplinkos matymo kameros "Top View" (KA6)
"Park Assist" sistema su parkavimo pagalbos sistema "plus" (7X5)
Skersinio eismo stebėjimo asistentas priekyje (JX1)
Kelio ženklų atpažinimas naudojant kamerą (QR9)
Adaptyvus greičio reguliavimo asistentas su kritinių situacijų asistentu (6I6)
Galinė "Audi pre sense" sistema (7W3)
Persirikiavimo į kitą eismo juostą asistentas su įspėjimo išlipant sistema ir skersinio eismo stebėjimo asistentu gale (7Y1)
Automatinis atstumo reguliavimas su greičio ribotuvu, efektyvumo asistentu, kliūties apvažiavimo asistentu ir pasukimo asistentu (8T8)

Pastaba: tik su 6XK arba 6XL

PCJ 2 928

Asistavimo sistemos / saugumas

Papildoma įranga
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Kodas Kaina EUR su PVM

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

PX6 2 162

HD matriciniai priekiniai šviesos diodų žibintai su Audi lazerinėmis šviesomis ir galiniais organinių šviesos diodų žibintais
su dinamine apšvietimo inscenizacija, dinaminiais posūkių rodikliais priekyje ir gale bei priekinių žibintų apiplovimo sistema

PXC 5 672

Žibintų apiplovimo sistema 8X1 351

Galiniai organinių šviesos diodų žibintai

Pastaba: tik su PX6

8SC 2 151

Kontūrinio ir aplinką sudarančio daugiaspalvio reguliuojamo apšvietimo paketas QQ2 679

Matriciniai šviesos diodų skaitymo šviestuvai

Pastaba: tik su QW5

8S3 284

Stogo sistemos

Panoraminis stiklinis stoglangis 3FB 1 823

 A8 Long 3FU 1 987

Oro kondicionierius

4-ių zonų prabangi automatinė oro kondicionieriaus sistema 9AH 1 403

Autonominis šildymas / vėdinimas su nuotoliniu valdymu

Pastaba: tik su 0M1

9M9 1 898

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

Pastaba: tik su 9AH

2V9 623

Apšvietimas

Papildoma įranga
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Kodas Kaina EUR su PVM

Bagažinės įrangos paketas
Bagažinės įrangos paketas su 12 voltų kištukiniu lizdu ir nerūdijančio plieno apsaugine pakrovimo krašto juosta

6M1 182

Negabaritinių daiktų pakrovimo įtaisas 3X4 226

Rakinimo sistemos

"Audi connect" raktas Išmaniojo telefono naudojimas kaip automobilio skaitmeninio rakto 

(Android)

2F1 238

Elektra atidaromas ir uždaromas bagažinės dangtis 4E7 668

Komfortinis raktas su sensorių dėka valdomu bagažinės dangčio atrakinimu 4F2 1 153

Durų pritraukimo pagalba GZ2 770

Garažo vartų nuotolinis valdymas (HomeLink) VC2 295

Elektra prilenkiami išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai su atminties funkcija

Pastaba: tik su PS1 arba PS8 vai 3PN

6XF 0

Abiejų pusių elektra prilenkiami automatiškai tamsėjantys išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai 6XK 317

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

Pastaba: tik su PS1 arba PS8 vai 3PN

6XL 317

Išorinių galinio vaizdo veidrodžių korpusai iš anglies pluošto

Pastaba: tik su 4ZP

6FQ 894

Papildoma įranga
Bagažo tvirtinimo ir daiktadėžių sistemos
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Kodas Kaina EUR su PVM

Elektra suvyniojama apsauginė užuolaida nuo saulės galiniam langui 3Y2 544

 A8 Long -

Elektra suvyniojamos apsauginė užuolaida nuo saulės galiniam langui ir apsauginės užuolaidos nuo saulės galinių durų langams 3Y8 1 121

 A8 Long s

Klimatinį ir akustinį komfortą užtikrinantis priekinis stiklas

Pastaba: tik su 9ZE

4GL 271

Klimatinį ir akustinį komfortą užtikrinantis priekinis stiklas su šildymu be laidininkų

Pastaba: tik su 9ZE

4GR 781

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

Pastaba: tik su VW8 arba PDG

QL5 555

Garsą izoliuojantys stiklai VW8 781

Klimatinį ir akustinį komfortą užtikrinantys priekinis stiklas, šoniniai ir galinis stiklai

Pastaba: tik su 9ZE

PDG 1 359

Adaptyvūs priekinio stiklo valytuvai su integruotais apiplovimo purkštukais 9PF 510

Papildoma įranga
Stiklai
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Kodas Kaina EUR su PVM

Juodos spalvos dizaino paketas su juodos spalvos Audi žiedais 4ZP 1 416

Paruošimas priekabos įrangai 1D8 215

Elektra atlenkiama priekabos prikabinimo įranga 1D3 1 472

Be modelio ir variklio identifikavimo užrašų automobilio gale 2Z0 0

82 litrų degalų bakas 0M1 0

Kita interjero įranga

Juodos spalvos medžiaginis lubų apmušimas 6NQ 397

"Alcantara" aptrauktas lubų apmušimas ir lentyna už galinės sėdynės
"Pastel silver" arba "Pearl beige" spalvos lubų apmušimas, priklausomai nuo interjero apdailos spalvos

PL7 1 756

Juodos spalvos "Alcantara" aptrauktas lubų apmušimas ir lentyna už galinės sėdynės PL4 1 756

Atramos kojoms gale 0TR -

 A8 Long 271

Peleninė ir cigarečių uždegiklis priekyje 9JB 91

230 voltų kištukinis lizdas
pakeičia 12 voltų kištukinį lizdą arba cigarečių uždegiklį gale

9Z3 193

Papildoma įranga
Kita eksterjero įranga
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Papildoma įranga
Kita interjero įranga Kodas Kaina EUR su PVM

Atlenkiamas staliukas
Viršutinės prietaisų panelio dalies spalvos oda aptrauktas dvigubas atlenkiamas staliukas

Pastaba: tik su PE1 arba PE2

1U1 -

 A8 Long 2 422

"Audi exclusive" šaldytuvas
Daiktadėžė gulsčiai padedamiems dviem 1 litro buteliams ir papildoma daiktadėžė skardinėms ir stiklinėms; su kompresorine šaldymo technologija; - 6 °C arba + 6 °C 
temperatūros nustatymas; vidinis šviesos diodų apšvietimas

Pastaba: ne su 3X4

1W7 1 245
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Papildoma įranga
Pratęsta garantija Kodas Kaina EUR su PVM

Audi pratęsta garantija, 2 + 1, maksimali rida 30 000 km EA1 397

Audi pratęsta garantija, 2 + 1, maksimali rida 60 000 km EA2 557

Audi pratęsta garantija, 2 + 1, maksimali rida 90 000 km EA3 748

Audi pratęsta garantija, 2 + 1, maksimali rida 120 000 km  EB4 859

Audi pratęsta garantija, 2 + 1, maksimali rida 150 000 km  EB3 1 051

Audi pratęsta garantija, 2 + 2, maksimali rida 40 000 km EA4 875

Audi pratęsta garantija, 2 + 2, maksimali rida 80 000 km EA5 1 306

Audi pratęsta garantija, 2 + 2, maksimali rida 120 000 km EA6 1 896

Audi pratęsta garantija, 2 + 3, maksimali rida 50 000 km EA7 1 481

Audi pratęsta garantija, 2 + 3, maksimali rida 100 000 km EA8 2 311

Audi pratęsta garantija, 2 + 3, maksimali rida 150 000 km EA9 3 570
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Papildoma įranga
Kodas Kaina EUR su PVM

Sportinis eksterjero paketas
Priekyje:
Įspūdingo sportinio dizaino priekinis bamperis
Oro įleidimo angos su korio struktūra ir chromuotu skersiniu
Įspūdingo sportinio dizaino, kėbulo spalvos slenksčių apdailos

Gale:
Įspūdingo sportinio dizaino galinis bamperis
Juodos matinės spalvos difuzoriaus įdėklas su korio struktūra

2K7 2 208

Chromuotų eksterjero dalių paketas
Papildomos chromuotos juostos priekiniame ir galiniame bamperiuose įskaitant chromuotą galinių dujų išmetimo vamzdžių apdailą
Šoninės priekinės oro įleidimo angos su chromuotu skersiniu, chromuoti intarpai durų rankenose

2K9 668

"Pastel silver" spalvos Audi rinktinio dizaino paketas  PET 12 324

 A8 Long 8 156

"Valcona" odos paketas (N5D)
"Pastel silver" spalvos "Valcona" oda su "Granite grey" spalvos kontrastinėmis siūlėmis ir apvadais aptrauktos individualizuojamo profilio sportinės formos komfortiškos sėdynės
"Granite grey" spalvos kilimas ir kilimėliai
"Pastel silver" spalvos "Alcantara" aptrauktas lubų apmušimas ir lentyna už galinės sėdynės

Maksimalios apimties Audi rinktinio dizaino odos paketas (7HE)
"Pastel silver" spalvos su "Granite grey" spalvos kontrastinėmis siūlėmis vidurinė konsolė
"Pastel silver" spalvos su "Granite grey" spalvos kontrastinėmis siūlėmis atramos rankai duryse
"Granite grey" spalvos oda su "Pastel silver" spalvos kontrastinėmis siūlėmis aptraukti vairas, oro pagalvės uždangalas ir važiavimo pakopų pasirinkimo svirtis
"Granite grey" spalvos oda su "Rock grey" spalvos kontrastinėmis siūlėmis aptraukta viršutinė prietaisų panelio dalis ir durų apmušimų parapetai
"Pastel silver" spalvos apatinė prietaisų panelio dalis įskaitant daiktadėžę priekinio keleivio pusėje

Komfortiškos galvos atramos gale (3Q3)
Elektra suvyniojamos apsauginė užuolaida nuo saulės galiniam langui ir apsauginės užuolaidos nuo saulės galinių durų langams (3Y8)
Juodos spalvos stiklo optikos valdymo mygtukai su taktiliniu grįžtamuoju ryšiu įskaitant praplėstą aliuminio optiką (GS5)
Tamsaus matinio pašiaušto aliuminio apatinė interjero apdaila (GT1)
Elektra nustatomos priekinės sėdynės su atminties funkcija (3PR)
Komfortiškas priekinis vidurinis ranktūris (6E3)
Priekinių ir galinių sėdynių šildymas (4A4)
Kontūrinio ir aplinką sudarančio daugiaspalvio reguliuojamo apšvietimo paketas (QQ2)
Juodo fortepijono lako interjero apdaila (5TL)

Pastaba: tik su interjeru, kurio kodas YC, ir 4D5, ir 9AH, ir PS1, ir PL7, ir PE6, ir QW5

Įrangos paketai / dizaino paketai
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Kodas Kaina EUR su PVM

"Merino grey" spalvos Audi rinktinio dizaino paketas  PEX 11 475

 A8 Long 10 354

Individualizuojamo profilio komfortiškos sėdynės (Q2J)
"Valcona" odos paketas (N5D)
"Merino grey" spalvos perforuota "Valcona" oda aptrauktos vidurinės ir šoninės priekinių sėdynių bei šoninių galinių sėdynių dalys
"Merino grey" spalvos "Valcona" oda su "Espresso brown" spalvos kontrastinėmis siūlėmis ir apvadais aptraukti sėdynių šonai, vidurinė galinė sėdynė, galvos atramos ir vidurinis ranktūris
"Merino grey" spalvos kilimas

"Pastel silver" spalvos "Alcantara" aptrauktas lubų apmušimas ir lentyna už galinės sėdynės
Dvigubų stipinų oda aptrauktas daugiafunkcis vairas su pavarų perjungimo svirtelėmis (2ZQ)
Maksimalios apimties Audi rinktinio dizaino odos paketas (7HE)
"Merino grey" spalvos su "Espresso brown" spalvos kontrastinėmis siūlėmis vidurinė konsolė
"Merino grey" spalvos su "Espresso brown" spalvos kontrastinėmis siūlėmis atramos rankai duryse
"Meteorite grey" spalvos oro pagalvės uždangalas ant vairo ir vairas
"Meteorite grey" spalvos su "Espresso brown" spalvos kontrastinėmis siūlėmis viršutinė prietaisų panelio dalis ir durų apmušimų parapetai
"Merino grey" spalvos apatinė prietaisų panelio dalis įskaitant daiktadėžę priekinio keleivio pusėje
"Merino grey" spalvos su "Espresso brown" spalvos kontrastinėmis siūlėmis durų apmušimai įskaitant kišenes duryse
"Merino grey" spalvos priekinių sėdynių apdaila ir sėdynių atlošų uždangalai
"Merino grey" spalvos galvos atramų priekyje ir gale uždangalai

Komfortiškos galvos atramos gale (3Q3)
Elektra suvyniojamos apsauginė užuolaida nuo saulės galiniam langui ir apsauginės užuolaidos nuo saulės galinių durų langams (3Y8), tik Long
"Alcantara" aptrauktas lubų apmušimas ir lentyna už galinės sėdynės (6NN)
Ištraukiami skydeliai nuo saulės su apšviečiamais makiažo veidrodžiais vairuotojo ir priekinio keleivio pusėje (5XH)
Juodos spalvos stiklo optikos valdymo mygtukai su taktiliniu grįžtamuoju ryšiu įskaitant praplėstą aliuminio optiką (GS5)
Tamsaus matinio pašiaušto aliuminio apatinė interjero apdaila (GT1)
Elektra nustatomos priekinės sėdynės su atminties funkcija (3PR)
Komfortiškas priekinis vidurinis ranktūris (6E3)
Priekinių ir galinių sėdynių šildymas (4A4)
Kontūrinio ir aplinką sudarančio daugiaspalvio reguliuojamo apšvietimo paketas (QQ2)
Priekinių sėdynių vėdinimas ir masažo funkcija (4D5)

Pastaba: tik su interjeru, kurio kodas YB, ir 4D5, ir 9AU, ir PS8, ir PL7, ir 2ZQ

Papildoma įranga
Įrangos paketai / dizaino paketai
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Audi exclusive

Kodas
Audi  

exclusive
Kaina EUR su PVM

"Audi exclusive" individualios spalvos Q0Q0 3 510

Interjero apdaila

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

tiekiama iš švelnaus rievėtumo muskato mirtos, nugos spalvos švelnaus rievėtumo uosio, tamsiai rusvo ąžuolo, taurios pilkos spalvos švelnaus 
rievėtumo natūralaus uosio, gintaro spalvos natūralaus eukalipto

YTA 1925

Vairai / pavarų perjungimo svirtys / valdymo elementai

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

YRB 895

Oda aptrauktas oro pagalvės uždangalas vaire
Odos ir siūlių spalva gali būti pasirenkama iš pagrindinių "Audi exclusive" spalvų pasiūlos. Siūlių spalva gali būti pasirenkama iš akcentinių "Audi exclusive" spalvų pasiūlos.

YUH 453

Spalvos



33www.audi.lt

Audi exclusive
Kodas

Audi  
exclusive

Kaina EUR su PVM

"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 2140

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

YVZ 1698

Individualizuotos "Audi exclusive" apsauginės slenksčių juostos priekyje ir gale, su asmeniniu logotipu.
Abiejų priekinių ir galinių durų slenksčių apsauginių juostų aliuminio intarpai gali būti individualizuojami asmeniniu logotipu.

YVX 2661

"Alcantara" aptraukta "Audi exclusive" lentyna už galinės sėdynės
"Alcantara" spalva gali būti individualiai pasirenkama iš "Audi exclusive" spalvų pasiūlos.

Pastaba: tik su PL4 arba PL7

YSG 1 698

"Audi exclusive" saugos diržai YTO 1 698

"Audi exclusive" lubų apmušimas iš "Alcantara"
"Alcantara" aptraukti lubų ir statramsčių apmušimai bei saulės skydeliai. "Alcantara" spalva gali būti pasirenkama iš pagrindinių "Audi exclusive" spalvų pasiūlos.
Pridėtinių dalių apdaila suderinta pagal pasirinktą spalvą

YSK 5321

Kita eksterjero įranga

"Audi exclusive" vėliavėlės laikiklis kairėje YZS 1 698

"Audi exclusive" vėliavėlės laikiklis dešinėje YZT 1 698

Kita interjero įranga
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Audi exclusive
Sėdynių apmušalai / odos paketai

Kodas
Audi  

exclusive
Kaina EUR su PVM

"Audi exclusive" apmušalai ir apdaila iš "Valcona" odos (paketas 1)
Oda aptrauktos sėdynės įskaitant galvos atramų priekyje ir gale uždangalus, sėdynių atlošų uždangalus, priekinį vidurinį ranktūrį; durų apmušimų intarpai iš "Alcantara". 
Odos, "Alcantara", siūlių ir apvadų spalva gali būti individualiai pasirenkama iš "Audi exclusive" spalvų pasiūlos.

Pastaba: tik su PS8 arba PE2, ir N5D arba N1A

YZ1 6 227

"Audi exclusive" apmušalai ir apdaila iš "Valcona" odos (paketas 2)
Papildomai prie odinių apmušalų ir apdailos (paketo 1)
Oda aptraukta vidurinė konsolė įskaitant atramas keliams ir atramas rankai duryse.
Odos, "Alcantara", siūlių ir apvadų spalva gali būti individualiai pasirenkama iš "Audi exclusive" spalvų pasiūlos.

Pastaba: tik su PS8 arba PE2, ir N5D arba N1A, ir 7HB arba 7HC arba 7HD arba 7HE

YZ2 9 057

"Audi exclusive" apmušalai ir apdaila iš "Valcona" odos (paketas 3)
Papildomai prie odinių apmušalų ir apdailos (paketo 2)
Oda aptraukti durų apmušimų parapetai, viršutinė prietaisų panelio dalis ir vairo žiedas; siūlės ant vairo žiedo yra specialaus "Audi exclusive" rašto.
Odos, "Alcantara", siūlių ir apvadų spalva gali būti individualiai pasirenkama iš "Audi exclusive" spalvų pasiūlos.
Viršutinė prietaisų panelio dalis tiekiama tik "jet grey", "crimson red", "ocean blue", "Baikal blue", "granite grey" ir juodos spalvų.

Pastaba: tik su PS8 arba PE2, ir N5D arba N1A, ir 7HC arba 7HD arba 7HE

YZ3 11 321

Maksimalios apimties "Audi exclusive" apmušalai ir apdaila iš "Valcona" odos (paketas 4)
Papildomai prie odinių apmušalų ir apdailos (paketo 3)
Oda aptraukta apatinė prietaisų panelio dalis įskaitant daiktadėžę priekinio keleivio pusėje, durų apmušimai įskaitant kišenes duryse ir sėdynių apdaila.
Odos, "Alcantara", siūlių ir apvadų spalva gali būti individualiai pasirenkama iš "Audi exclusive" spalvų pasiūlos.
Viršutinė prietaisų panelio dalis tiekiama tik "jet grey", "crimson red", "ocean blue", "Baikal blue", "granite grey" ir juodos spalvų.

Pastaba: tik su PS8 arba PE2, ir N5D arba N1A, ir 7HD arba 7HE

YZ4 14 718
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Grindų kilimėliai visiems orams

Visiems orams skirti grindų kilimėliai idealiai atitinka jūsų Audi A8 grindų 
kontūrą. Perdirbami. Ant priekinių kilimėlių – kontrastuojančios spalvos 
išskirtinis A8 logotipas. Iškilus nugarėlės raštas ir tvirtinimo taškai grindyse 
užtikrina, kad jie tvirtai laikysis vietoje.

Priekinis komplektas  
80 EUR 
Galinis komplektas (A8 su standartine ratų baze)  
54 EUR

Ventilių dangteliai 
su Audi logotipu 

30 EUR

Bagažo skyriaus padėklas

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

122 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 A8 priedai

Kaina EUR su PVM
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Kaina EUR su PVM

Audi A8 priedai

Stogo skersiniai 
(automobiliams be stogo bėgių)

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

467 EUR

Slidžių/snieglentės ir bagažo dėžė

Naujas, geresne aerodinamika ir sportiškesne išvaizda pasižymintis Audi 
dizainas – bekniedę juodą stogo dėžę puošia tik chromuoti Audi žiedai. Ra-
kinama, atsidaranti iš abiejų pusių, tad pakrauti ir iškrauti daiktus lengva. 
Vidinė rankenėlė uždarymui. Paprastai ir greitai tvirtinima, su suspaudimo 
ribojimu. Orientuota į priekį – palengvina pasiekti bagažą. 

Maksimalus leidžiamas svoris: 75 kg. 

Išmatavimai: 2130x860x380 mm.

998 EUR

Audi vaiko kėdutė

15-36 kg svorio arba 4-12 metų amžiaus vaikams. Tvirtinama trijose vietose 
tvirtinamu automobilio saugos diržu arba ISOFIX tvirtinimo taškuose. 
Spalva: Misano juoda/raudona

438 EUR

Verslo krepšys, verslo 
lagaminas

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

151 EUR
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Espreso kavos automatas

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

277 EUR

Kaina EUR su PVM

LED Audi  
žiedai prieduryje 

Priedurio LED apšvietimas – tai 
patobulinta standartinių pasitinkančių 
šviesų versija, pasižyminti išraiškingu 
logotipo atvaizdavimu ir ryškesne šviesa.

(modeliams su standartiniu halogeniniu 
priedurio apšvietimu)

145 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 EUR

USB laidas

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

43 EUR

Audi A8 priedai
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Audi A8 Matmenys
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Audi A8 Long Matmenys
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Kontaktai

Møller Auto Keturi žiedai

Ukmergės g. 252, Vilnius

+370 52388011

audi@moller.lt

www.mollerautovilnius.audi.lt

Klaipėdos Audi centras

Šilutės pl. 50, Klaipėda

+370 61258526

info@klasera.lt

www.klaipedosaudicentras.audi.lt

Kauno Audi centras
Audi Sport dileris

Chemijos g. 8, Kaunas

+370 37467467

audi@autojuta.lt

www.kaunoaudicentras.audi.lt
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