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 Kainos galioja nuo 01.07.2020.

Kainoraštis

Modelis Galios žymėjimo 
užrašas

Variklio  
tipas

Pavarų dėžė /  
pavaros tipas

Cilindrai / 
tūris

Galia Q7  
EUR su PVM

cm3 kW/AG EUR be PVM

Q7 50 TDI 3.0TDI 8 / tiptronic / quattro 6 / 2967 210 / 286
67 800 
56 033 
4MGAL2

Q7 55 TFSI 3.0TFSI 8 / tiptronic / quattro 6 / 2995 250 / 340
69 600 
57 521 
4MGAX2

Q7 S line 50 TDI 3.0TDI 8 / tiptronic / quattro 6 / 2967 210 / 286
71 000 
58 678 
4MGCL2

Q7 S line 55 TFSI 3.0TFSI 8 / tiptronic / quattro 6 / 2995 250 / 340
72 900 
60 248 
4MGCX2

Išsami techninė informacija pateikta čia 

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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Bazinė įranga

Ratlankiai / padangos

Lieti aliuminio lydinio 5 stipinų dizaino ratlankiai, 8,0J x 18, su 255/60 R18 padangomis CJ6 s -/o

Lieti lengvojo lydinio 5 stipinų „Star“ dizaino ratlankiai, 8,5J x 19, su 255/55 R19 padangomis 44Q o s

Slėgio padangose kontrolės indikacija 7K1 s s

Padangų remonto komplektas 1G8 s s

Apšvietimas

Priekiniai šviesos diodų žibintai, posūkių rodikliai su kaitinamosiomis lemputėmis 8EX s s

Galiniai šviesos diodų žibintai 8VG s s

Šviesos ir lietaus sensorius s s

Šviesos diodų vidaus apšvietimas QQ0 s s
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Bazinė įranga

Galinio vaizdo veidrodžiai

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

Rankiniu būdu užtamsinamas vidinis galinio vaizdo veidrodis 4L2 s s

Rakinimo sistemos

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

Signalizacija PG2 s s

Stiklai

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

Šilumą ir garsą izoliuojantis priekinis stiklas 4GF s s

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

Kita eksterjero įranga

Šviesūs stogo bėgeliai 3S1 o s

Juodos spalvos stogo bėgeliai 3S2 s o

Juodos spalvos apdaila 4ZC s -

Blizgių dalių dizaino paketas 4ZB o s
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Bazinė įranga

Sėdynės / komfortas

Medžiaginiai sėdynių apmušalai „Initial“ N2T s s

Bazinės priekinės sėdynės Q1A s s

Mechaninis priekinių sėdynių aukščio reguliavimas 3L3 s s

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

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

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

Priekinis vidurinis ranktūris 6E3 s s
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Bazinė įranga

Kita interjero įranga

Oda aptrauktas 3 stipinų daugiafunkcis vairas „plus“ 2FJ s s

Dekoratyviniai intarpai „Silver Gray“ 5MA s s

Oro kondicionierius su 2 zonų valdymu priekyje 9AD s s

Medžiaginis lubų apmušimas 6NJ s s

Apsauginės slenksčių juostos su aliuminio apdaila 7M1 s –

Apšviečiamos apsauginės slenksčių juostos su intarpais iš aliuminio priekyje ir gale, su „S“ logotipais priekyje VT5 o s

Matinės juodos spalvos valdymo mygtukai GS0 s s

Kilimėliai priekyje 0TC s s

Infotainment / MMI ir navigacijos sistemos

„Audi virtual cockpit“ prietaisų skydelis (12,3˝ LCD ekranas) 9S8 s s

MMI navigacija „plus“ su „MMI touch“ 7UG s s

Skaitmeninės radijo transliacijos priėmimas QV3 s s

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

„Audi connect“ paslaugos IT3 s s
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Asistavimo sistemos / saugumas

„Audi pre sense city“ sistema 6K8 s s

Automatinio stovėjimo stabdžio išjungimo funkcija UH2 s s

Pastovaus greičio palaikymo sistema su greičio ribotuvu 8T6 s s

Parkavimo atstumo kontrolė gale 7X1 s s

Šoninės oro pagalvės priekyje su galvos oro pagalvėmis 4X3 s s

Kelio ženklų atpažinimas naudojant kamerą QR9 s s

Technologijos / važiuoklė

Standartinė važiuoklė 1BA s s

Automatinis diferencialas 1Y6 s s

„Audi drive select“ sistema 2H9 s s

Elektromechaninis vairo stiprintuvas „Servotronic“ QZ7 s s

Elektroninė stabilizavimo sistema (ESC) s s

85 litrų degalų bakas 0M5 s s

Bazinė įranga
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Audi Q7 linijos
Audi Q7 basis

• Matinės „Structure gray“ spalvos priekinis ir galinis bamperiai, ratų arkų apdailos ir apsauginės durų juostos

• Matinės „Structure gray“ spalvos radiatoriaus grotelės su matinės „Aluminium silver“ spalvos vertikaliomis lamelėmis

• „Selenite silver“ spalvos apatinės dalies apsauga priekyje ir gale

• „Selenite silver“ spalvos intarpai apsauginėse durų juostose su „quattro“ logotipais

• „Selenite silver“ spalvos sąvarža difuzoriuje

• Apsauginės slenksčių juostos su intarpais iš aliuminio priekyje ir gale

• Stogo aptakas

• Blizgios juodos spalvos šoninių langų apdailos juostos

• Juodos spalvos stogo bėgeliai

• Apsauginė pakrovimo krašto juosta iš plastiko

• Kaltiniai aliuminio lydinio 5 stipinų dizaino ratlankiai, 8J x 18, su 255/60 R 18 padangomis
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Audi Q7 linijos
Audi Q7 S line

• Komplektacijos linija su sportine eksterjero įranga

• Kėbulo spalva visiškai nudažyti „S line“ priekinis ir galinis bamperiai, apatinės dalies apsauga priekyje, ratų arkų apdailos ir apsauginės durų juostos

• „Titanium black“ spalvos radiatoriaus grotelės su matinės „Aluminium silver“ spalvos vertikaliomis lamelėmis

• Matinės „Platinum gray“ mentės priekiniame bamperyje ir oro įleidimo angose

• Matinės „Platinum gray“ spalvos intarpai apsauginėse durų juostose su „quattro“ logotipais

• Matinės „Platinum gray“ spalvos apatinės dalies apsauga gale ir apdailos juosta

• Matinės „Aluminium silver“ spalvos išmetimo vamzdys

• Apšviečiamos apsauginės slenksčių juostos su intarpais iš aliuminio priekyje ir gale, su „S“ logotipais priekyje

• „S“ stogo aptakas

• Blizgių dalių stiliaus paketas

• Stogo bėgeliai iš aliuminio

• Nerūdijančio plieno apsauginė pakrovimo krašto juosta

• „S line“ logotipai ant priekinių sparnų

• Lieti aliuminio lydinio 5 stipinų „Star“ dizaino ratlankiai, 8,5J x 19, su 255/55 R 19 padangomis
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Komforto paketas

• Automatiškai tamsėjantis vidinis galinio vaizdo veidrodis
• Apšvietimo paketas
• Parkavimo sistema „plus“
• Priekinių sėdynių šildymas
• „Cricket“ odos sėdynių apmušalai
• Elektra nustatomos priekinės sėdynės su juosmens atramos reguliavimu
• Komfortinio rakto sistema įskaitant bagažinės uždangalą su elektros pavara
•  Oda aptrauktas 3-jų stipinų multifunkcinis sportinis 

vairas su pavarų perjungimo svirtelėmis
• Kilimėliai priekyje ir gale

Kaina EUR su PVM 4 700 
Vertė EUR su PVM 6 550

Technologijų paketas*

• Audi matriciniai šviesos diodų priekiniai žibintai
• B&O aukščiausios kokybės garso sistema su 3D garsu
• „Audi phone box“
• Durų pritraukimo pagalba
• Galinio vaizdo kamera
• Prabangi 4-ių zonų automatinė oro kondicionieriaus sistema

Kaina EUR su PVM 3 900 
Vertė EUR su PVM 5 570

* tik kartu su Komforto paketas

Papildomos įrangos paketai
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Spalvos

„Deep Black“ spalva A1A1 0 0

„Carrara White“ spalva 0Q0Q 397 –

„Metallic“ ir „pearl effect“ spalvos 1 190 1 190

„Daytona Grey pearl effect“ spalva 6Y6Y – 1 190

Visiškai nudažyti bamperiai
Kėbulo spalvos priekinis ir galinis bamperiai, apsauginės durų juostos ir ratų arkų apdailos
„Selenite silver“ spalvos intarpai apsauginėse durų juostose su „quattro“ logotipais bei apatinės dalies apsauga priekyje ir gale

2K1 623 –

Kontrastinės „Scandium Gray“ spalvos „S line“ bamperiai
 Kontrastinės „Scandium Gray“ spalvos priekinis ir galinis bamperiai, apsauginės durų juostos, apatinės dalies apsauga priekyje ir ratų arkų apdailos
Matinės „Platinum gray“ spalvos intarpai apsauginėse durų juostose su „quattro“ logotipais, mentė priekiniame bamperyje ir apatinės dalies apsauga gale

Pastaba: ne su „Carrara White“ kėbulo spalva

2K8 – 397

Kėbulo spalva

Carrara White 0Q0Q x –

Deep Black A1A1 x x

„Metallic“ kėbulo spalva 

Matador Red T7T7 – x

Vicuna Beige 5Q5Q x –
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Papildoma įranga

„Metallic“ kėbulo spalva 

Samurai Gray 3M3M x –

Floret Silver L5L5 x x

Orca Black 2T2T x x

Navarra Blue 2D2D x x

Glacier White 2Y2Y x x

Barrique Brown Y8Y8 x x

Galaxy Blue S1S1 x –

„Pearlescent“ kėbulo spalva 

Daytona Grey 6Y6Y – x

Audi exclusive customised paint finish

Audi exclusive Q0Q0 x x
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Papildoma įranga

Ratlankiai / padangos

Lieti lengvojo lydinio 5 stipinų „Star“ dizaino ratlankiai, 8,5J x 19, su 255/55 R19 padangomis 44Q 1 132 s

Lieti aliuminio lydinio 5 stipinų „V“ dizaino ratlankiai, 8,5J x 19, su 255/55 R19 padangomis CH6 1 132 0

Lieti aliuminio lydinio 5 stipinų „Turbine“ dizaino ratlankiai, 9J x 20, su 285/45 R20 padangomis 45X 2 208 1 076

Lieti lengvojo lydinio 5 lygiagrečių stipinų dizaino ratlankiai, 9J x 20, su 285/45 R20 padangomis F08 2 208 1 076
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Papildoma įranga

Ratlankiai / padangos

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

F06 2 208 1 076

„Audi Sport“ lieti aliuminio lydinio 10 stipinų „Y“ dizaino ratlankiai, 9J x 20, su 285/45 R20 padangomis 45Z 2 322 1 076

„Audi Sport“ lieti aliuminio lydinio 10 stipinų „Y“ dizaino, blizgios juodos spalvos iki blizgesio pratekinti ratlankiai,  
9J x 20, su 285/45 R20 padangomis

45Y 2 661 1 811

„Audi Sport“ lieti lengvojo lydinio 5 dvigubų stipinų dizaino ratlankiai, 9,5J x 21, su 285/40 R21 padangomis 41K 3 227 2 378
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Papildoma įranga

Ratlankiai / padangos

Lieti aliuminio lydinio 5 dvigubų stipinų „V“ dizaino, kontrastinės pilkos spalvos iš dalies poliruoti ratlankiai,  
9,5J x 21, su 285/40 R21 padangomis

42P 3 385 2 253

„Audi Sport“ lieti aliuminio lydinio 5 dvigubų stipinų dizaino, titano optikos ratlankiai, 9,5J x 21,  
su 285/40 R21 padangomis

F62 3 567 2 717

„Audi Sport“ lieti aliuminio lydinio 5 stipinų „Blade“ dizaino ratlankiai, 9,5J x 21, su 285/40 R21 padangomis V31 3 227 2 378

„Audi Sport“ lieti aliuminio lydinio 5 stipinų „Blade“ dizaino, blizgios juodos antracito spalvos ratlankiai,  
9,5J x 21, su 285/40 R21 padangomis

V32 3 567 2 717
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Papildoma įranga

Ratlankiai / padangos

„Audi Sport“ lieti lengvojo lydinio 10 stipinų „Star“ dizaino, juodos spalvos ratlankiai su pratekintu paviršiumi,  
9,5J x 21, su 285/40 R21 padangomis

V34 3 567 2 717

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

47A 3 567 2 717

„Audi Sport“ lieti lengvojo lydinio 5 stipinų „Edge“ dizaino, matinės platinos optikos ratlankiai,  
10J x 22, su 285/35 R22 padangomis

Pastaba: tik su 2MA

F07 4 246 3 396

„Audi Sport“ lieti aliuminio lydinio 5 stipinų „V Star“ dizaino, matinio titano optikos ratlankiai,  
10J x 22, su 285/35 R22 padangomis

Pastaba: tik su 1BK arba 2MA

C7P 4 360 3 510
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Papildoma įranga

Ratlankiai / padangos

„Audi Sport“ lieti aliuminio lydinio 5 stipinų „Trapezoid“ dizaino, juodos antracito spalvos,  
iki blizgesio pratekinti ratlankiai, 10J x 22, su 285/35 R 22 padangomis

Pastaba: tik su 1BK arba 2MA

C7W 4 360 3 510

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

Vietą taupantis atsarginis ratas

Pastaba: ne su PE1

1G1 255 255

Slėgio padangose kontrolės sistema, aukštesnio lygio versija 7K3 340 340
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Važiuoklė / stabdžiai

4 taškų pneumatinė važiuoklė su elektroniniu amortizatorių valdymu (sportinė versija)
Prošvaisa stovint:
+60 mm „lift“ lygyje
+25 mm „allroad“ arba „offroad“ lygyje
-15 mm „auto“ arba „comfort“ lygyje
-30 mm „dynamic“ lygyje (automatinis nuleidimas į „auto“ lygį, važiuojant didesniu nei 160 km/h greičiu)
Papildomas galinės ašies nuleidimas pakrovimui (-40 mm palyginti su „auto“ lygiu, aktyvuojamas mygtuku bagažinėje) palengvina prieigą prie bagažinės.

2MA 2 604 2 604

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

Galinės ašies vairavimo sistema 0N5 1 303 1 303

Praplėstas pakabos paketas
Galinės ašies vairavimo sistema
Aktyvi skersinio stabilizavimo sistema

Pastaba: tik su 2MA

PHZ 4 926 4 926

Raudona spalva nudažyti stabdžių suportai

Pastaba: ne 55 TFSI modeliui

PH1 – 453

Keraminiai stabdžiai PC5 9 625 9 625
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Sėdynės

Sportinės sėdynės

Pastaba: tik su PV1, arba PV3, arba PV6, ir N7K arba N0K, arba N1V, ir 0TD

Q1D 1 811 1 811

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

Pastaba: tik su PV1 arba PV3 arba PV6, ir N0Q, ir WQS, ir 0TD

Q4Q 3 057 3 057

Individualizuojamo profilio klimatizuotos, elektra ir pneumatika valdomos priekinės sėdynės

Pastaba: tik su N0K, ir 5KA arba PE1, ir PV1 arba PV3 arba PV6, ir 4A3 arba 4A4, ir 4D3 arba 4D8, ir 0TD

PS8 4 020 4 020

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

Pastaba: tik su PV1, arba PV3, arba PV6, ir 0TD; ne su baziniais sėdynių apmušalais

5KA 442 442

Trečioji sėdynių eilė
Antroji sėdynių eilė: 
Visų 3 sėdynių atlošų kampo reguliavimas, išilginis padėties nustatymas, dvigubai nulenkiamos šoninės sėdynės, sėdynių atlošų nulenkimas santykiu 35:30:35, ISOFIX / „Top Tether“ 
tvirtinimai visose 3 sėdynėse (galimas 3 vaikiškų kėdučių tvirtinimas), vidurinis ranktūris 

Trečioji sėdynių eilė: 
2 vienvietės sėdynės trečiojoje eilėje, elektra nulenkiami ir atlenkiami sėdynių atlošai, ISOFIX / „Top Tether“ tvirtinimai abiejose sėdynėse 
Trečiosios eilės sėdynių apmušalai iš suderintos spalvos „mono.pur 550˝ dirbtinės odos

Pastaba: ne su baziniais sėdynių apmušalais, tik su 1BK arba 2MA

PE1 1 721 1 721
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Papildoma įranga

Sėdėjimo komfortas

Priekinių sėdynių šildymas

Pastaba: ne su baziniais sėdynių apmušalais

4A3 453 453

Atskirai valdomas priekinių ir šoninių galinių sėdynių šildymas

Pastaba: ne su baziniais sėdynių apmušalais; tik su 5KA arba PE1 ir 9AE, ir PV1, arba PV3, arba PV6

4A4 906 906

Priekinių sėdynių vėdinimas

Pastaba: ne su baziniais sėdynių apmušalais ir sportinėmis sėdynėmis; tik su 4A3 arba 4A4 ir 5KA arba PE1, ir PV3 arba PV6

4D3 1 245 1 245

Priekinių sėdynių vėdinimas ir masažo funkcija

Pastaba: tik su PS8 ir 4A3 arba 4A4

4D8 1 529 1 529

Elektra nustatomos priekinės sėdynės su juosmens atramos reguliavimu

Pastaba: ne su baziniais sėdynių apmušalais

PV1 1 245 1 245

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

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

PV3 1 618 1 618

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

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

PV6 1 856 1 856

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

Pastaba: ne su baziniais sėdynių apmušalais; PS8 paketo dalis

5ZC 171 171

Komfortiškas priekinis vidurinis ranktūris
reguliuojamas kampas ir atveriama daiktadėžė

Pastaba: ne su baziniais sėdynių apmušalais

6E6 215 215
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Papildoma įranga

Sėdynių apmušalai / odos paketai

Odos ir dirbtinės odos „mono.pur 550˝ derinys
Bazinėms sėdynėms be sėdynių vėdinimo:
Oda aptrauktos priekinių sėdynių ir abiejų galinių šoninių sėdynių vidurinės dalys bei vairuotojo sėdynės šonas įėjimo pusėje; dirbtine oda „mono.pur 550˝  
aptrauktos abi sėdynės trečiojoje eilėje (jeigu užsakytos), šoninės sėdynių dalys, galvos atramos, viduriniai ranktūriai priekyje ir gale bei vidurinė galinė sėdynė

Bazinėms sėdynėms su sėdynių vėdinimu:
Perforuota oda aptrauktos priekinių sėdynių vidurinės dalys, nevėdinamos abiejų galinių šoninių sėdynių vidurinės dalys; oda aptrauktas vairuotojo sėdynės šonas įėjimo pusėje;  
dirbtine oda „mono.pur 550˝ aptrauktos abi sėdynės trečiojoje eilėje (jeigu užsakytos), šoninės sėdynių dalys, vidurinė galinė sėdynė, galvos atramos bei viduriniai ranktūriai  
priekyje ir gale

Pastaba: tik su bazinėmis sėdynėmis ir PV1 arba PV3, arba PV6 ir 0TD

N1F 1 359 1 359

Sėdynių apmušalai iš „Cricket“ odos
Bazinės sėdynės:
„Cricket“ oda aptrauktos vidurinės sėdynių dalys, sėdynių šonai, vidurinės galvos atramų dalys, viduriniai ranktūriai priekyje ir gale bei trečiosios eilės sėdynės (jeigu užsakyta), durų 
apmušimų intarpai iš dirbtinės odos, dirbtine oda aptrauktos juodos spalvos vidurinės galvos atramų dalys

Bazinės sėdynės su priekinių sėdynių vėdinimu:
Perforuota „Cricket“ oda aptrauktos vidurinės priekinių sėdynių dalys ir nevėdinamos vidurinės abiejų šoninių galinių sėdynių dalys, „Cricket“ oda aptraukti sėdynių šonai, vidurinė galinė 
sėdynė, vidurinės galvos atramų dalys, viduriniai ranktūriai priekyje ir gale bei trečiosios eilės sėdynės (jeigu užsakyta), durų apmušimų intarpai iš „Alcantara“, dirbtine oda aptrauktos 
juodos spalvos vidurinės galvos atramų dalys

Pastaba: tik su bazinėmis sėdynėmis ir PV1 arba PV3, arba PV6 ir 0TD

N5A 2 378 2 378

Sėdynių apmušalai iš „Valcona“ odos
Perforuota „Cricket“ oda aptrauktos priekinių sėdynių vidurinės dalys, nevėdinamos abiejų galinių šoninių sėdynių vidurinės dalys;  
„Valcona“ oda aptrauktos abi sėdynės trečiojoje eilėje (jeigu užsakytos), šoninės sėdynių dalys, vidurinė galinė sėdynė, galvos atramos bei viduriniai ranktūriai priekyje ir gale

Pastaba: tik su PS8 ir PV1 arba PV3, arba PV6 ir 0TD

N0K 1 529 1 529

Papildomi oda aptraukti interjero elementai

Pastaba: ne su baziniais sėdynių apmušalais; tik su 6E6 ir 3Y3

7HL 3 385 3 385

Oda aptraukti viršutiniai interjero elementai

Pastaba: ne su baziniais sėdynių apmušalais

7HH 1 642 1 642
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Papildoma įranga

Sėdynių apmušalai / odos paketai

Oda aptraukti apatiniai interjero elementai

Pastaba: ne su baziniais sėdynių apmušalais; tik su 6E6

7HJ 850 850

Oda aptraukti viršutiniai ir apatiniai interjero elementai

Pastaba: ne su baziniais sėdynių apmušalais; tik su 6E6

7HK 2 491 2 491

Interjero apdaila

Dekoratyviniai intarpai iš aliuminio „Spektrum“ 7TF 510 510

Dekoratyviniai intarpai iš blizgios pilkos spalvos ąžuolo 7TM 679 679

Dekoratyviniai intarpai iš pilkos ir rudos spalvos švelnaus rievėtumo natūralaus uosio 7TL 679 679

Dekoratyviniai intarpai iš „Basalt Gray“ spalvos natūralaus eukalipto 7TK 679 679

Dekoratyviniai intarpai iš „Lava Brown“ spalvos natūralaus eukalipto 7TH 679 679

Vairai / pavarų perjungimo svirtys / valdymo elementai

Oda aptrauktas 3 stipinų daugiafunkcis vairas „plus“ 1XW 182 182

Oda aptrauktas 3 stipinų šildomas daugiafunkcis vairas „plus“ 1XP 431 431

Vairo kolonėlės nustatymas elektra 2C7 453 453
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Papildoma įranga

Infotainment / MMI ir navigacijos sistemos

„Audi virtual cockpit“ prietaisų skydelis „plus“ 
Papildomai prie bazinėje komplektacijoje tiekiamo „Audi virtual cockpit“ prietaisų skydelio „Audi virtual cockpit plus“ prietaisų skydelis aprūpintas pavaizdavimo parinktimis „Dynamik“ ir 
„Sport“

9S9 171 171

Infotainment / radijo ir tv sistemos

B&O aukščiausios kokybės garso sistema su 3D garsu 9VS 1 303 1 303

B&O praplėsta garso sistema su 3D garsu 8RF 6 964 6 964

Paruošimas pramogų sistemai galinėse sėdimosiose vietose

Pastaba: ne su baziniais sėdynių apmušalais; tik su 5ZC

9WQ 249 249

DVD diskasukis 7D5 171 171

Infotainment / telefonas ir komunikacija

Audi muzikos sąsaja galinių sėdynių zonoje

Pastaba: tik su 9AE

UF8 171 171

Audi sąsaja išmaniajam telefonui IU1 311 311

„Audi phone box“ 9ZE 566 566
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Papildoma įranga

Asistavimo sistemos / saugumas

Įspėjimas išvažiuojant iš eismo juostos įskaitant kritinių situacijų asistentą

Pastaba: tik su 7W1 arba PCH, arba PCM

6I5 226 226

„Audi pre sense basic“ sistema 7W1 340 340

Parkavimo sistema „plus“ 7X2 442 442

Parkavimo asistentas 7X5 883 883

Galinio vaizdo kamera

Pastaba: tik su 7X2 arba 7X5

KA2 537 537

„Audi active lane assist“ (aktyvus eismo juostos išlaikymo asistentas)
Įspėjimas išvažiuojant iš eismo juostos įskaitant kritinių situacijų asistentą

Pastaba: tik su 8G1 arba PXC ir 7W1

PCB 226 226

„Audi side assist“ (persirikiavimo į kitą eismo juostą asistentas), įskaitant galinę „Audi pre sense“ sistemą
Galinė „Audi pre sense“ sistema įskaitant „Audi pre sense basic“ sistemą (7W3)
„Audi side assist“ (persirikiavimo į kitą eismo juostą asistentas) (7Y1)

Pastaba: tik su 7X2 arba 7X5

PCH 1 019 1 019

Asistavimo vairuotojui sistemų paketas „City“
„Audi side assist“ (persirikiavimo į kitą eismo juostą asistentas) (7Y1)
Galinė „Audi pre sense“ sistema įskaitant „Audi pre sense basic“ sistemą (7W3)
Skersinio eismo stebėjimo asistentas
Įspėjimas išlipant

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

PCM 1 585 1 585

Asistavimo paketas „Tour“
Adaptyvus greičio reguliavimo asistentas su kritinių situacijų asistentu (6I6)
Susidūrimų išvengimo asistentas
Pasukimo asistentas

Pastaba: tik su 8G1 arba PXC, ir 7X2 arba 7X5, ir 7W1 arba PCM

PCC 1 461 1 461
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Papildoma įranga

Asistavimo sistemos / saugumas

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 6XL arba 6XK, ne su baziniais sėdynių apmušalais

PCV 2 129 2 129

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 7W1 arba PCM ir 6XL ir 4L6 ir PV3 arba PV6, ir PG3; ne su baziniais sėdynių apmušalais

PCF 2 242 2 242

Asistavimo sistemų paketas „Plus“
Nuotolinio parkavimo asistentas „plus“ su įvažiavimo į garažą funkcija (FT2)
Skersinio eismo stebėjimo asistentas priekyje (JX1)
360° aplinkos matymo kameros „Top View“ (KA6)
Adaptyvus greičio reguliavimo asistentas su kritinių situacijų asistentu (6I6)
Galinė „Audi pre sense“ sistema (7W3)
„Park Assist“ sistema su parkavimo pagalbos sistema „plus“ (7X5)
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)
„Audi virtual cockpit“ prietaisų skydelis „plus“ (9S9)

Pastaba: tik su 8G1 arba PXC arba PXB ir 6XF arba 6XL ir PG3; ne su baziniais sėdynių apmušalais

PCL 4 733 4 733

Naktinio matymo asistentas

Pastaba: tik su 8X1

9R1 2 435 2 435

Projekcinis ekranas KS1 1 585 1 585

Šoninės oro pagalvės gale 4X4 453 453
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Apšvietimas

Tolimųjų šviesų asistentas 8G1 171 171

Priekinių žibintų apiplovimo sistema 8X1 351 351

Audi matriciniai priekiniai šviesos diodų žibintai PXC 1 529 1 529

HD matriciniai priekiniai šviesos diodų žibintai su Audi lazerinėmis šviesomis, galiniai šviesos diodų žibintai ir žibintų apiplovimo sistema PXB 2 717 2 717

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

QQ1 373 373

Kontūrinio ir aplinką sudarančio daugiaspalvio reguliuojamo apšvietimo paketas
Papildomai prie apšvietimo paketo: aplinką sudarantis apšvietimas vidurinėje konsolėje, kontūrinis vidurinės konsolės apšvietimas, apšviečiamos apsauginės slenksčių juostos priekyje ir 
gale, 6 iš anksto nustatyti spalviniai profiliai, papildomas interaktyvusis individualus spalvinis profilis su 30 spalvų ir valdymu pasirenkant „Audi drive select“ sistemos režimą

QQ2 646 646

Projekcinis šviesos diodų apšvietimas įlipimo zonoje priekyje ir gale 9TF 271 271

Stogo sistemos

Panoraminis stiklinis stoglangis 3FU 1 982 1 982

Oro kondicionierius

Prabangi 4 zonų automatinė oro kondicionieriaus sistema 9AE 906 906

Oro kokybės paketas

Pastaba: tik su 9AE

2V9 453 453

Autonominis šildymas ir vėdinimas PK6 1 891 1 891
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Bagažo tvirtinimo ir daiktadėžių sistemos

Bagažinės uždangalas su elektros pavara

Pastaba: ne su PG3

PKC 295 295

Įvairiai sulankstomas bagažinės kilimas 6SJ 120 120

Bėgelių sistema su fiksavimo komplektu bagažinėje 3GN 317 317

Bagažo tinklas 3CX 102 102

Rakinimo sistemos

„Audi connect key“ – išmaniojo telefono kaip skaitmeninio automobilio rakto naudojimas

Rinktiniai išmanieji telefonai su „Android“ operacine sistema

Pastaba: tik su PG3 ir QQ1 arba QQ2

2F1 182 182

Komfortinio rakto sistema, įskaitant signalizaciją
Sensorinis bagažinės dangčio atrakinimas, įskaitant bagažinės dangčio atidarymą ir uždarymą elektra, apsauginė pakrovimo krašto juosta iš nerūdijančiojo plieno

PG3 1 394 1 394

Durų pritraukimo pagalbos sistema GZ2 724 724

Garažo vartų nuotolinis valdymas (HomeLink) VC2 284 284
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Galinio vaizdo veidrodžiai

Blizgios juodos spalvos išorinių galinio vaizdo veidrodžių korpusai, „Titanium black“

Pastaba: tik su 4ZD

6FJ 120 120

Išorinių galinio vaizdo veidrodžių korpusai iš anglies pluošto 6FQ 781 781

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

Pastaba: tik su PV3 arba PV6

6XF 0 0

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

Pastaba: tik su 4L6

6XK 226 226

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

Pastaba: tik su 4L6 ir PV3 arba PV6

6XL 226 226

Automatiškai tamsėjantis vidinis galinio vaizdo veidrodis 4L6 198 198
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Stiklai

Klimatinį ir akustinį komfortą užtikrinantis priekinis stiklas su šildymu be laidininkų

Pastaba: tik su 9ZE

4GR 668 668

Garsą izoliuojantys šoniniai stiklai VW0 566 566

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

Šildomas ir infraraudonuosius spindulius atspindintis, garsą izoliuojantis priekinis stiklas

Pastaba: tik su 9ZE

4GL 362 362

Rankiniu būdu suvyniojamos apsauginės užuolaidos nuo saulės galiniam langui ir galiniams šoniniams langams 3Y3 340 340

Adaptyvūs priekinio stiklo valytuvai su integruotais apiplovimo purkštukais 9PF 475 475

Kita eksterjero įranga

Priekabos prikabinimo įranga

Pastaba: tik su 1BK arba 2MA

1D3 1 121 1 121

Juodos spalvos stogo bėgeliai

Pastaba: tik su 4ZD

3S2 s 0

Stogo bėgeliai iš aliuminio

Pastaba: tik su 4ZB

3S1 96 s

Blizgių dalių dizaino paketas
Šoninių langų apdailos juostos iš anoduoto aliuminio

Pastaba: tik su 3S1

4ZB 215 s
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Kita eksterjero įranga

Juodos spalvos „Titanium Black“ dizaino paketas
Juodos spalvos dizaino akcentai aplink „Audi Singleframe“, priekiniame ir galiniame bamperiuose, šoninių langų apdailos juostose

Pastaba: tik su 3S2 ir 2K1

4ZD 510 737

Šoninės pakojos
Šoninės pakojos iš nerūdijančio plieno

QT7 1 245 1 245

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

Be variklio identifikavimo užrašų automobilio gale 2Z7 0 0

Kita interjero įranga

Kilimėliai priekyje ir gale 0TD 45 45

Juodos spalvos stiklo optikos valdymo mygtukai su taktiliniu grįžtamuoju ryšiu ir praplėstą aliuminio optiką GS5 249 249

Juodos spalvos medžiaginis lubų apmušimas 6NQ 362 362

Lubų apmušimas iš „Alcantara“ įskaitant „Alcantara“ aptrauktus perstumiamus skydelius nuo saulės su apšviečiamais makiažo veidrodžiais PL6 1 789 1 789

Lubų apmušimas iš juodos spalvos „Alcantara“ įskaitant „Alcantara“ aptrauktus perstumiamus skydelius nuo saulės  
su apšviečiamais makiažo veidrodžiais

PL2 1 789 1 789

Perstumiami skydeliai nuo saulės su makiažo veidrodžiais 5XL 102 102

Cigarečių uždegiklis ir peleninė 9JD 69 69
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Pratęsta garantija

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Audi pratęsta garantija, 2 + 3, maksimali rida 150 000 km EA9 1 609 1 609
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Įrangos paketai / dizaino paketai

„S line“ sportinis paketas
Sportinės priekinės sėdynės (Q1D)
Pedalų antdėklai ir pakoja iš nerūdijančio plieno (VF1)
Apšviečiamos apsauginės slenksčių juostos su intarpais iš aliuminio priekyje ir gale, su „S“ logotipais priekyje (VT5)
Apsauginė pakrovimo krašto juosta iš nerūdijančio plieno (2P2)
Dekoratyviniai intarpai iš matinio pašiaušto aliuminio (5TG)
Lubų apmušimas iš juodos spalvos medžiagos (6FQ)

Tik kartu su:

WQS 2 073 1 869

„Alcantara“ „Frequency“ ir odos kombinacijos sėdynių apmušalai N7K 1 585 1 585

Sėdynių apmušalai iš „Valcona“ odos su „S“ logotipo įspaudu 
„Valcona“ oda su kontrastinėmis siūlėmis aptrauktos vidurinės sėdynių dalys, šoninės sėdynių dalys, galvos atramos, viduriniai ranktūriai priekyje ir gale
„S“ logotipo įspaudai priekinių sėdynių atlošuose

N1V 1 303 1 303

Sėdynių apmušalai iš „Valcona“ odos su „S“ logotipo įspaudu ir prasiuvimu rombais 
„S“ sportinėms priekinėms sėdynėms „plus“ be sėdynių vėdinimo: 
„Valcona“ oda su kontrastinėmis siūlėmis ir prasiuvimu rombais aptrauktos priekinių sėdynių bei abiejų galinių šoninių sėdynių vidurinės dalys ir šoninės dalys, vidurinė galinė sėdynė, 
galvos atramos ir vidurinis ranktūris priekyje
„S“ logotipo įspaudai priekinių sėdynių atlošuose 

„S“ sportinėms priekinėms sėdynėms „plus“ su sėdynių vėdinimu: 
Perforuota „Valcona“ oda su prasiuvimu rombais aptrauktos priekinių sėdynių bei abiejų galinių šoninių sėdynių vidurinės dalys ir šoninės dalys
„Valcona“ oda su kontrastinėmis siūlėmis ir prasiuvimu rombais aptrauktos vidurinė galinė sėdynė, galvos atramos ir vidurinis ranktūris priekyje

„S“ logotipo įspaudai priekinių sėdynių atlošuose

Pastaba: tik su Q4Q

N0Q 1 303 1 303

Oda aptrauktas 3 stipinų daugiafunkcis vairas „plus“ 1XW 182 182

Oda aptrauktas 3 stipinų šildomas daugiafunkcis vairas „plus“ 1XP 431 431

Oda aptrauktas sportinio profilio 3 stipinų daugiafunkcis vairas „plus“ su tiesia apatine dalimi 2PF 311 311

Komfortiškas priekinis vidurinis ranktūris 6E6 215 215

Elektra nustatomos priekinės sėdynės su juosmens atramos reguliavimu PV1 1 245 1 245

Elektra nustatomos priekinės sėdynės su vairuotojo sėdynės atminties funkcija, įskaitant juosmens atramos reguliavimą PV3 1 618 1 618

Elektra nustatomos priekinės sėdynės su atminties funkcija, įskaitant juosmens atramos reguliavimą PV6 1 856 1 856

Kilimėliai priekyje ir gale

Pastaba: tik su N7K arba N1V, arba N0Q, ir 1XP arba 1XW, arba 2PF, ir 6E6, ir PV1 arba PV3, arba PV6, ir 0TD

0TD 45 45
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Audi exclusive

Vairai / pavarų perjungimo svirtys / valdymo elementai

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

YVL 1 076

Kita interjero įranga

Spalvoti „Audi exclusive“ saugos diržai 
Saugos diržų juostų spalva gali būti pasirenkama iš pagrindinių „Audi exclusive“ spalvų pasiūlos: „Alabaster white“, „Cognac“, „Havana brown“, „Jet grey“, „Crimson red“. 
Septynviečiame automobilyje saugos diržai trečioje sėdynių eilėje yra standartinės spalvos. 

Pastaba: tik su 7W1 arba PCM, arba PCH

YTO 1 698

„Audi exclusive“ kilimėliai
„Kilimo, apvadų ir siūlių spalva gali būti pasirenkama iš pagrindinių „Audi exclusive“ spalvų pasiūlos: „Alabaster white“, „Cognac“, „Diamond silver“, „Havana brown“, „Jet grey“, „Crimson 
red“, „Ocean blue“, juoda. Siūlių ir apvadų spalva taip pat gali būti pasirenkama iš akcentinių „Audi exclusive“ spalvų pasiūlos: „Alaska blue“, „Calendula yellow“, „Iguana green“.

Pastaba: tik su 0TD

YSR 487

„Audi exclusive“ kilimas ir kilimėliai
Kilimo, kilimėlių, apvadų ir siūlių spalva gali būti pasirenkama iš pagrindinių „Audi exclusive“ spalvų pasiūlos: „Alabaster white“, „Cognac“, „Diamond silver“, „Havana brown“, „Jet grey“, 
„Crimson red“, „Ocean blue“, juoda. Siūlių ir apvadų spalva taip pat gali būti pasirenkama iš akcentinių „Audi exclusive“ spalvų pasiūlos: „Alaska blue“, „Calendula yellow“, „Iguana green“. 

Pastaba: tik su 0TD

YSQ 2 264
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Sėdynių apmušalai / odos paketai

Praplėsti „Audi exclusive“ apmušalai ir apdaila iš „Fine Nappa“ odos
„Fine Nappa“ oda aptrauktos viršutinė prietaisų panelio dalis, įskaitant projekcinio ekrano apdailą (jeigu užsakytas), atramos rankai duryse, intarpai vidurinėje konsolėje ir durų 
apmušimų parapetai 
Viršutinės prietaisų panelio dalies ir durų apmušimų parapetų spalva gali būti pasirenkama iš „Audi exclusive“ spalvų pasiūlos: „Baikal blue“, „Granite grey“, „Habano brown“, „Jet 
grey“, „Crimson red“, „Ocean blue“ ir juoda. 
Atramų rankai duryse ir vidurinės konsolės apdailos spalva gali būti pasirenkama iš pagrindinių „Audi exclusive“ spalvų pasiūlos: „Alabaster white“, „Cognac“, „Diamond silver“,  
„Havana brown“, „Jet 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“. 
Siūlių ant viršutinės prietaisų panelio dalies, nukreiptos į automobilio vidų, ir durų apmušimų parapetų spalva gali būti pasirenkama iš pagrindinių, papildomų ir akcentinių  
„Audi exclusive“ spalvų pasiūlos: „Alabaster white“, „Cognac“, „Diamond silver“, „Havana brown“, „Jet grey“, „Crimson red“, „Ocean blue“, juoda, „Baikal blue“, „Granite grey“, 
„Habano brown“, „Alaska blue“, „Calendula yellow“, „Iguana green“. 
Siūlių ant viršutinės prietaisų panelio dalies, nukreiptos į priekinį stiklą, spalva suderinta su odos spalva. 

Pastaba: tik su 7HL ir 6E6, ir 3Y3; ne su baziniais sėdynių apmušalais

YSJ 3 226

„Audi exclusive“ oda individualizuoti apatiniai interjero elementai
„Fine Nappa“ oda aptrauktos atramos rankai duryse ir vidurinė konsolė 
Odos ir siūlių spalva gali būti individualiai pasirenkama iš pagrindinių „Audi exclusive“ spalvų pasiūlos: „Alabaster white“, „Cognac“, „Diamond silver“, „Havana brown“, „Jet 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: tik su 7HJ arba 7HK, arba 7HL ir 6E6; ne su baziniais sėdynių apmušalais

YSI 1 075

„Audi exclusive“ oda individualizuoti viršutiniai ir apatiniai interjero elementai
„Fine Nappa“ oda aptraukta viršutinė prietaisų panelio dalis, įskaitant projekcinio ekrano apdailą (jeigu užsakytas) 
Viršutinės prietaisų panelio dalies spalva gali būti pasirenkama iš „Audi exclusive“ spalvų pasiūlos: „Baikal blue“, „Granite grey“, „Havana brown“, „Jet grey“, „Crimson red“, „Ocean 
blue“ ir juoda. 
Siūlių ant viršutinės prietaisų panelio dalies, nukreiptos į automobilio vidų, spalva gali būti pasirenkama iš pagrindinių, papildomų ir akcentinių „Audi exclusive“ spalvų pasiūlos: 
„Alabaster white“, „Cognac“, „Diamond silver“, „Havana brown“, „Jet grey“, „Crimson red“, „Ocean blue“, juoda, „Baikal blue“, „Granite grey“, „Habano brown“, „Alaska blue“, 
„Calendula yellow“, „Iguana green“. 
Siūlių ant viršutinės prietaisų panelio dalies, nukreiptos į priekinį stiklą, spalva suderinta su odos spalva. 
„Fine Nappa“ oda aptrauktos atramos rankai duryse ir intarpai vidurinėje konsolėje 
Odos ir siūlių spalva gali būti pasirenkama iš pagrindinių „Audi exclusive“ spalvų pasiūlos: „Alabaster white“, „Cognac“, „Diamond silver“, „Havana brown“, „Jet 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: tik su 7HJ arba 7HK, arba 7HL ir 6E6; ne su baziniais sėdynių apmušalais

YVK 2 604

Audi exclusive
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Sėdynių apmušalai / odos paketai

„Audi exclusive“ apmušalai ir apdaila iš „Valcona“ odos
„Valcona“ oda aptrauktos vidurinės sėdynių dalys, sėdynių šonai, galvos atramos ir priekinis vidurinis ranktūris 
Derinyje su individualizuojamo profilio priekinėms sėdynėmis su sėdynių vėdinimu: 
Perforuota „Cricket“ oda aptrauktos vidurinės priekinių sėdynių dalys ir vidurinės dviejų nevėdinamų šoninių galinių sėdynių dalys 
Durų apmušimų intarpai iš „Alcantara“ 
Pridėtinių sėdynių dalių spalva suderinta su interjero spalva ir negali būti individualizuojama 
Odos ir siūlių spalva gali būti pasirenkama iš pagrindinių „Audi exclusive“ spalvų pasiūlos: „Alabaster white“, „Cognac“, „Diamond silver“, „Havana brown“, „Jet 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“. 
„Alcantara“ spalva gali būti pasirenkama iš „Audi exclusive“ spalvų pasiūlos: „Alabaster white“, „Cognac“, „Diamond silver“, „Havana brown“, „Jet grey“, „Ocean blue“, juoda. 

Pastaba: tik su 6E6 ir 5KA arba PE1; ne su baziniais sėdynių apmušalais ir bazinėmis sėdynėmis

YZ1 4 529

kartu su PE1 5 434

„Audi exclusive“ oda individualizuoti viršutiniai interjero elementai
„Fine Nappa“ oda aptraukta viršutinė prietaisų panelio dalis, įskaitant projekcinio ekrano apdailą (jeigu užsakytas) 
Viršutinės prietaisų panelio dalies spalva gali būti pasirenkama iš „Audi exclusive“ spalvų pasiūlos: „Baikal blue“, „Granite grey“, „Habano brown“, „Jet grey“, „Crimson red“,  
„Ocean blue“ ir juoda 
Siūlių ant viršutinės prietaisų panelio dalies, nukreiptos į automobilio vidų, spalva gali būti pasirenkama iš pagrindinių, papildomų ir akcentinių „Audi exclusive“ spalvų pasiūlos: 
„Alabaster white“, „Cognac“, „Diamond silver“, „Havana brown“, „Jet grey“, „Crimson red“, „Ocean blue“, juoda, „Baikal blue“, „Granite grey“, „Habano brown“, „Alaska blue“,  
„Calendula yellow“, „Iguana green“ 
Siūlių ant viršutinės prietaisų panelio dalies, nukreiptos į priekinį stiklą, spalva suderinta su odos spalva

Pastaba: tik su 7HH arba 7HK, arba 7HL

YSN 1 528

„Audi exclusive“ juodos ir „Crimson red“ spalvų dizaino paketas
Juodos spalvos „Valcona“ oda su rombų raštu ir kontrastinėmis „Crimson red“ spalvos siūlėmis aptrauktos sportinės sėdynės „plus“ 
Juodos spalvos „Valcona“ oda su kontrastinėmis „Crimson red“ spalvos siūlėmis aptraukti priekinis vidurinis ranktūris, vairas, viršutinė prietaisų panelio dalis,  
dekoratyviniai intarpai vidurinėje konsolėje ir atramose rankai duryse; siūlių ant viršutinės prietaisų panelio dalies, nukreiptos į priekinį stiklą, spalva suderinta su odos spalva 
Juodos spalvos oda aptraukta važiavimo pakopų pasirinkimo svirties rankena, durų apmušimų intarpai iš juodos spalvos „Alcantara“ 
„Crimson red“ spalvos saugos diržai 
Kilimėliai su juodos spalvos apvadais ir „Crimson red“ spalvos kontrastinėmis siūlėmis 

Pastaba: tik su 6E6 ir 7HK, ir 5KA, ir 0TD, ir 7W1 arba PCM, arba PCH; ne su baziniais sėdynių apmušalais ir bazinėmis sėdynėmis

YVP 10 212

Audi exclusive
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Audi Q7 Techninė informacija
Modelis Q7

Variklio tipas 50 TDI quattro 55 TFSI quattro

Cilindrai /  tūris (cm3) 6 / 2967 6 / 2995

Pavarų dėžė, pavaros tipas 8 / tiptronic / quattro 8 / tiptronic / quattro

Maksimali galia, kW/AG 210 / 286 250 / 340

Maksimalus sukimo momentas, Nm/aps. 600 / 2250-3250 500 / 1370-4500

Masės ir talpa

Nepakrauto automobilio masė, kg (septynvietis automobilis) 2165 (2240) 2130 (2215)

Maksimali leidžiama bendroji masė, kg (septynvietis automobilis) 2830 (3015) 2800

Maksimali leidžiama stogo apkrova / atraminė apkrova, kg  
(septynvietis automobilis)

100 / 115 (110 / 140) 100 / 115 (110 / 140)

Maksimali leidžiama priekabos be stabdžių masė, kg 750 750

Degalų bako talpa, apytiksliai, l 75 85

Bagažo skyriaus talpa, l (septynvietis automobilis) 865 (740) 865 (740)

Apsisukimo skersmuo, apytiksliai, m 12.5 12.5

Eksploatacinės charakteristikos ir sąnaudos

Maksimalus greitis, km/h 241 250

Įsibegėjimas 0-100 km s (septynvietis automobilis) 6.3 (6.5) 5.9 (5.9)

NEDC degalų sąnaudos, l/100 km Basis S line Basis S line

mieste - 7.5-7.2 - 11.2-10.9

užmiestyje - 6.6-6.3 - 7.9-7.5

mišriosios - 6.9-6.7 - 9.1-8.8

Mišrioji NEDC CO2 emisija, g/km - 181-175 - 208-201

WLTP degalų sąnaudos, l/100 km

mišriosios 9.0-8.2 9.0-8.3 11.4-10.1 11.4-10.3

Mišrioji WLTP CO2 emisija, g/km 235-215 235-217 259-230 259-233

Emisijos standartas Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC

    *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. 

TDI Dyzelinis variklis su bendrosios magistralės įpurškimo sistema ir turbopripūtimu

TFSI Benzininis variklis su tiesioginiu degalų įpurškimu, turbopripūtimu

quattro Nuolatinė visų ratų pavara

tiptronic Pakopinė automatinė pavarų dėžė



39www.audi.lt

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


