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Kainos galioja nuo 04.01.2021.

Modelio kainoraštis

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.

Modelis Galios žymėjimo 
užrašas

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

4MN0X2 55 TFSI quattro 3.0TFSI 8 / tiptronic / quattro 6 / 2995 250 / 340 61 818 74 800

4MN0Y3 55 TFSI e quattro 3.0TFSI e 8 / tiptronic / quattro 6 / 2995 250 / 340  
(280 / 381)* 63 223 76 500

4MN0Z3 60 TFSI e quattro 3.0TFSI e 8 / tiptronic / quattro 6 / 2995 250 / 340  
(340 / 462)* 76 612 92 700

4MN0B2 45 TDI quattro 3.0TDI 8 / tiptronic / quattro 6 / 2967 170 / 231 57 769 69 900

4MN0L2 50 TDI quattro 3.0TDI 8 / tiptronic / quattro 6 / 2967 210 / 286 60 248 72 900
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Riteņi / diski

Kaltiniai lengvojo aliuminio lydinio 5 stipinų "Aero" dizaino ratlankiai, 8,5J x 19, su 265/55 R19 padangomis 40V s s -

Lieti aliuminio lydinio 5 stipinų "V" dizaino, kontrastinės pilkos spalvos iš dalies poliruoti ratlankiai ("S" dizainas),  
10J x 21, su 285/45 R21 padangomis

C7F o o s

Padangų remonto komplektas 1G8 s s s

Slėgio padangose kontrolės indikacija 7K1 s s s

Apšvietimas

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

Galiniai šviesos diodų žibintai 8SK s s s

Galiniai šviesos diodų žibintai su dinaminiu šviesos dizainu ir dinaminėmis posūkių šviesomis 8SQ o o s

Šviesos / lietaus sensorius s s s

Interjero apšvietimo paketas QQ0 s s s

Bazinė įranga
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Bazinė įranga
Galinio vaizdo veidrodžiai

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

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

Juodos spalvos išorinių galinio vaizdo veidrodžių korpusai 6FJ o o s

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

Rakinimo sistemos

Signalizacija PG2 s s s

Elektra atidaromas ir uždaromas bagažinės dangtis 4E7 s s s

Stiklai

Šilumą ir garsą izoliuojantis priekinis stiklas 4GF s s s

Šoniniai langai ir galinis langas su šilumą izoliuojančiais stiklais 4KC s s s
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Bazinė įranga
Kita eksterjero įranga

Stogo rėmo ir langų apdaila iš anoduoto aliuminio 4ZB s s -

Blizgios juodos spalvos stiliaus paketas 
Juodos spalvos "Singleframe" grotelių rėmelis FY4 
Apdailos juostos prie šoninių langų, durų apdailos juostos bei akcentai priekiniame ir galiniame bamperiuose

PAH o o s

Nedažyti bamperiai – antracito spalvos su grūdėtu paviršiumi 2K0 s - -

Kėbulo spalva visiškai dažyti bamperiai 2K1 o s -

Visiškai nudažyti "S line" bamperiai 2K7 o o s

Sėdynės / komfortas

Medžiaginiai sėdynių apmušalai "Initial" N2T s s -

Sėdynių apmušalai iš "Alcantara Frequency" ir odos derinio su "S line" logotipo įspaudu priekinių sėdynių atlošuose N7K o o s

Bazinės priekinės sėdynės Q1A s s -

Sportinės priekinės sėdynės Q1D o o s

Mechaninis priekinių sėdynių aukščio reguliavimas 3L3 s s -

Elektra nustatomos priekinės sėdynės PV1 o o s

3 sėdimųjų vietų vientisa galinė sėdynė, 40:20:40 santykiu padalintas nulenkiamas atlošas su viduriniu ranktūriu 3NE s s s

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

ISOFIX vaikiškos kėdutės tvirtinimas priekinėje keleivio sėdynėje 3G4 s s s

Priekinis vidurinis ranktūris 6E3 s s s



7www.audi.lt 7

s = bazinė įranga  – = netiekiama  o = papildoma įranga

Kodas Q
8

Q
8

 5
5

 
T

F
S

I 
e

Q
8

 6
0

 
T

F
S

I 
e

Kita interjero įranga

Oda aptrauktas 3 stipinų daugiafunkcis vairas "plus" 2FJ s s -

Oda aptrauktas 3 stipinų daugiafunkcis vairas "plus" su pavarų perjungimo svirtelėmis 1XW o o s

Sidabrinės pilkos spalvos dažais su deimantiniu spindesiu dažyta interjero apdaila 5MA s s -

Pašiaušto aliuminio interjero apdaila 5TG o o s

Matinės juodos spalvos valdymo mygtukai GS0 s s s

Dviejų zonų automatinė oro kondicionieriaus sistema 9AD s - -

3 zonų prabangi automatinė oro kondicionieriaus sistema 9AU - s s

Medžiaginis lubų apmušimas 6NJ s s -

Juodos spalvos medžiaginis lubų apmušimas 6NQ o o s

Kilimėliai priekyje 0TC s s -

Kilimėliai priekyje ir gale 0TD o o s

Apsauginės slenksčių juostos su aliuminio apdaila 7M1 s s -

Apšviečiamos apsauginės priekinių ir galinių slenksčių juostos su aliuminio intarpais, su "S" logotipu priekyje VT5 o o s

Bazinė įranga
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Infotainment / MMI ir navigacijos sistemos

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

"Audi virtual cockpit" prietaisų skydelis 9S8 - s s

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

I8E+UF7 s - -

MMI navigacija "plus" su "MMI touch response" technologija 
10,1" spalvotas ekranas, įskaitant "MMI touch response" su taktiliniu grįžtamuoju ryšiu

7UG o s s

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

s s s

Skaitmeninės radijo transliacijos priėmimas QV3 s s s

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

"Audi connect" paslaugos IT3 o s s

"Bluetooth" sąsaja 9ZX s s s

Audi garso sistema 9VD s s s

Bazinė įranga
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Bazinė įranga
Asistavimo sistemos / saugumas

Elektromechaninis stovėjimo stabdys su "Auto-Hold" funkcija UH2 s s s

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

Šoninės oro pagalvės priekyje ir gale, įskaitant galvos oro pagalvių sistemą 4X3 s s s

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

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

Parkavimo sistema gale 7X1 s s s

Parkavimo sistema "plus" 
akustinė ir vizuali parkavimo sistema priekyje ir gale, padedanti parkuojantis ir manevruojant.

7X2 o o s

Nuovargio atpažinimo asistentas s s s

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

Garso skleidimo judant automobiliui sistema GM4 - s s

Technologijos / važiuoklė

Važiuoklė su amortizatorių reguliavimu 1BL s s -

Adaptyvi pneumatinė sportinė važiuoklė 
Elektronikos valdoma pneumatinė sportinė važiuoklė su standesniu baziniu suderinimu 
Įskaitant pakabą su automatiniu lygio reguliavimu, rankinio pakėlimo funkcija ir galinės dalies nuleidimu pakrovimo palengvinimui 
Pritaikoma naudojant "Audi drive select" sistemą

2MA o o s

"Audi drive select" sistema su efektyvumo režimu 2H9 s s s

Elektromechaninis vairo stiprintuvas "Servotronic" QZ7 s s s



10www.audi.lt 10

s = bazinė įranga  – = netiekiama  o = papildoma įranga

Kodas Q
8

Q
8

 5
5

 
T

F
S

I 
e

Q
8

 6
0

 
T

F
S

I 
e

Technologijos / važiuoklė

Elektroninė stabilizavimo sistema (ESC) s s s

85 litrų degalų bakas su 24 litrų "AdBlue" rezervuaru (TDI varikliai) 0M5+FK2 s - -

"Mode 3" įkrovimo kabelis įkrovimui nuo viešojo įkrovimo kintamąja srove taško (7,4 kW)* 76C - s s

*Prijungimo prie elektros tinklo kabelis su pramoniniu kištuku ir įkrovimo sistemos valdymo modulis yra suderinti tarpusavyje. Vėlesnis 
prijungimo prie elektros tinklo kabelio pakeitimas į kabelį su kito tipo kištuku gali sumažinti disponuojamą visos sistemos įkrovimo galią.

Bazinė įranga
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Komforto paketas

• Berėmis automatiškai tamsėjantis galinio vaizdo veidrodis

• Priekinių sėdynių šildymas

• Audi parkavimo sistema „plus“

• Sėdynių apmušalai iš „Cricket“ odos

• Komfortiškas 4 zonų oro kondicionierius

• Komfortiškas priekinis ranktūris

•  Automatiškai tamsėjantys, elektra prilenkiami 
šildomi išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai

• Elektra nustatomos priekinės sėdynės, vairuotojo sėdynė su atminties funkcija

• Kilimėliai priekyje ir gale

• Komfortinio rakto sistema su sensoriniu bagažinės dangčio atrakinimu

• Aplinką sudarantis apšvietimas

• Vagystę apsunkinantys ratų varžtai ir atsileidusio rato atpažinimo sistema

Kaina EUR su PVM 5 700  
Vertė EUR su PVM 8 260

Technologijų paketas*

• Galinio vaizdo kamera
• „Bang & Olufsen“ 3D „Premium“ klasės garso sistema
• Kontūrinio ir aplinką sudarančio daugiaspalvio apšvietimo paketas
•  „Audi phone box“ priekyje (įskaitant 2 „Bluetooth“ 

jungtis, LTE suderinamumą, belaidį įkrovimą)
• Durų pritraukimo pagalbos sistema
• MMI navigacija „plus“ su „MMI touch response“ technologija
• „Audi connect“ navigacija bei informacija ir pramogos
• „Audi virtual cockpit“ prietaisų skydelis

Kaina EUR su PVM 5 700  
Vertė EUR su PVM 7 630

* Pastaba: tik derinyje su komforto paketu

Papildomos įrangos paketai

ne su Q8 TFSI e

ne su Q8 TFSI e
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Kaina EUR su PVMSpalvos

„Carrara White“ spalva 0Q0Q 396 396 396

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

Kėbulo spalva visiškai dažyti bamperiai 2K1 623 s -

Kontrastine spalva nudažyti baziniai bamperiai
Kontrastine spalva nudažyta apatinė dalis („Scandium grey“)

VB0 623 623 0

Ratlankiai / padangos

Lieti aliuminio lydinio 5 stipinų dizaino ratlankiai, 9J x 20, su 275/50 R20 padangomis 42H 1 190 1 190 -

Lieti aliuminio lydinio 5 segmentinių stipinų dizaino ratlankiai,  
10J x 21, su 285/45 R21 padangomis

CY2 2 775 2 775 0

Lieti aliuminio lydinio 5 stipinų „Star“ dizaino, kontrastinės pilkos spalvos iš dalies poliruoti ratlankiai,  
10J x 21, su 285/45 R21 padangomis

CZ4 3 001 3 001 0

Lieti aliuminio lydinio 5 stipinų „W“ dizaino, kontrastinės pilkos spalvos iš dalies poliruoti ratlankiai,  
10J x 21, su 285/45 R21 padangomis

U01 3 001 3 001 0

Papildoma įranga
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Kaina EUR su PVMRatlankiai / padangos

„Audi Sport“ lieti aliuminio lydinio 5 stipinų „Turbine“ dizaino, platinos optikos, iki blizgesio pratekinti 
ratlankiai,  
10J x 21, su 285/45 R21 padangomis

C2Y 3 680 3 680 679

Kaltiniai aliuminio lydinio 5 dvigubų stipinų dizaino, kontrastinės pilkos spalvos iš dalies poliruoti ratlankiai,  
10J x 22, su 285/40 R22 padangomis

U03 4 473 4 473 1 472

Kaltiniai frezuoti aliuminio lydinio 5 stipinų „Y“ dizaino, kontrastinės pilkos spalvos iš dalies poliruoti ratlankiai,  
10J x 22, su 285/40 R22 padangomis

Pastaba: tik su WQS

U04 6 680 6 680 4 076

„Audi Sport“ lieti aliuminio lydinio 5 stipinų „V Star“ dizaino, blizgios juodos antracito spalvos ratlankiai,  
10J x 22, su 285/40 R22 padangomis

CX2 4 812 4 812 1 982

„Audi Sport“ lieti aliuminio lydinio 5 dvigubų stipinų modulinio dizaino ratlankiai  
su matinės pilkos struktūrinės spalvos įdėklais, 10J x 22, su 285/40 R22 padangomis

53W 4 812 4 812 1 982

„Audi Sport“ lengvojo lydinio 5 stipinų „V Star“ dizaino, matinė bronzinės spalvos ratlankiai su šviesiomis 
briaunomis,  
10J x 22, su 285/40 R22 padangomis

Pastaba: tik su 1BK arba 2MA

46R 4 812 4 812 1 982

Papildoma įranga
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Kaina EUR su PVMRatlankiai / padangos

„Audi Sport“ lieti lengvojo lydinio 10 stipinų „Trapezoid“ dizaino, matinio titano optikos ratlankiai su pratekintu 
paviršiumi,  
10J x 23, su 285/35 R23 padangomis

Pastaba: tik su 1BK arba 2MA

54J 5 605 5 605 2 774

„Audi Sport“ lengvojo lydinio 10 stipinų „Trapezoid“ dizaino, juodos spalvos ratlankiai, 10J x 23, 285/35 R23 
padangos

Pastaba: tik su 1BK arba 2MA

58U 5 536 5 536 2 706

Slėgio padangose kontrolės sistema 7K3 340 340 340

Gofruotas atsarginis ratas 1G1 313 - -

Vagystę apsunkinantys ratų varžtai ir įspėjimo dėl atsileidusio rato sistema 1PR 40 40 40

Važiuoklė / stabdžiai

Visų ratų vairavimo sistema 0N5 1 303 - -

Adaptyvi pneumatinė važiuoklė 
Įskaitant pakabą su automatiniu lygio reguliavimu, rankinio pakėlimo funkcija ir galinės dalies nuleidimu pakrovimo palengvinimui 
Pritaikoma naudojant „Audi drive select“ sistemą

1BK 1 076 1 076 -

Adaptyvi pneumatinė sportinė važiuoklė 
Elektronikos valdoma pneumatinė sportinė važiuoklė su standesniu baziniu suderinimu 
Įskaitant pakabą su automatiniu lygio reguliavimu, rankinio pakėlimo funkcija ir galinės dalies nuleidimu pakrovimo palengvinimui 
Pritaikoma naudojant „Audi drive select“ sistemą

2MA 1 416 1 416 s

Papildoma įranga
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Kaina EUR su PVMSėdynės

Individualizuojamo profilio sėdynės su vėdinimu 
Sėdynės aukščio, išilginės padėties, atlošo polinkio, sėdynės polinkio, šlaunų atramos nustatymas elektra 
Pneumatinis sėdimosios dalies ir atlošo šonų bei juosmens atramos nustatymas 
Su rankiniu būdu nustatomu galvos atramų aukščiu ir atstumu bei saugos diržų aukščiu 
Perforuota oda aptraukti priekinių vėdinamų sėdynių sėdimieji paviršiai ir dviejų šoninių nevėdinamų galinių sėdynių sėdimieji paviršiai 
Su aktyviu priekinių sėdynių vėdinimu naudojant įsiurbiamą orą; automatinis sėdynių šildymas, kad sėdynės nebūtų šaltos

Pastaba: tik su N5D, ir 4D3 arba 4D8, ir 4A3 arba 4A4, ir 3NS, ir PV1 arba PV3 arba PV6

PS8 4 020 4 020 -

Vientisa galinė sėdynė „plus“ 
Atlošas gali būti nulenkiamas žemyn padalintas 40:20:40 santykiu arba visas (plokščios pakrovimo grindys) 
Įskaitant rankiniu būdu, 40:20:40 santykiu padalintą nulenkiamą atlošą 
Įskaitant ISOFIX vaikiškų kėdučių tvirtinimus ir „Top Tether“ tvirtinimus visose 3 sėdimosiose vietose 
Sėdimasis paviršius perstumiamas 100 mm atstumu, padalintas 60:40 santykiu

3NS 249 249 249

Sėdėjimo komfortas

Elektra nustatomos priekinės sėdynės

Pastaba: ne su baziniais sėdynių apmušalais

PV1 1 563 1 563 s

Elektra nustatomos priekinės sėdynės, įskaitant vairuotojo sėdynės atminties funkciją

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

PV3 1 936 1 936 373

Elektra nustatomos priekinės sėdynės, įskaitant abiejų sėdynių atminties funkciją

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

PV6 2 173 2 173 611

Priekinių sėdynių šildymas

Pastaba: ne su baziniais sėdynių apmušalais

4A3 453 453 453

kartu su PS8 0 0 -

Priekinių ir galinių sėdynių šildymas

Pastaba: tik su 9AE; ne su baziniais sėdynių apmušalais

4A4 906 906 906

kartu su PS8 453 453 -

Priekinių sėdynių vėdinimas, nustatomas 3 pakopomis 

Pastaba: tik su 4A3 arba 4A4; ne su baziniais sėdynių apmušalais ir sportinėmis sėdynėmis

4D3 1 245 1 245 1 245

kartu su PS8 0 0 -

Papildoma įranga
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Kaina EUR su PVMSėdėjimo komfortas

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

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

4D8 1 756 1 756 1 756

kartu su PS8 510 510 -

Priekinių sėdynių galvos atramos su reguliavimu aukščio ir išilgine kryptimis 
Su rankiniu būdu nustatomu galvos atramų aukščiu ir atstumu

5ZC 171 171 171

Komfortiškai priekinis vidurinis ranktūris  
su atlenkiant atsidarančia daiktadėže, papildomos padėjimo galimybės integruotoje daiktadėžėje

Pastaba: ne su baziniais sėdynių apmušalais

6E6 215 215 215

Šoninės oro pagalvės šoninėse galinės sėdynės sėdimosiose vietose 4X4 453 453 453

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

4X9 737 737 737

Sėdynių apmušalai / odos paketai

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

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

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

N1F 1 359 1 359 -

Sėdynių apmušalai iš „Cricket“ odos 
Bazinėms sėdynėms be sėdynių vėdinimo: 
„Cricket“ oda aptrauktos vidurinės sėdynių dalys, sėdynių šonai, vidurinės galvos atramų dalys, viduriniai ranktūriai priekyje ir gale 
Durų apmušimų intarpai iš „Alcantara“ 

Bazinėms priekinėms sėdynėms su sėdynių vėdinimu: 
Perforuota „Cricket“ oda aptrauktos vidurinės priekinių sėdynių dalys ir vidurinės dviejų nevėdinamų šoninių galinių sėdynių dalys 
„Cricket“ oda aptraukti sėdynių šonai, vidurinė galinė sėdynė, vidurinės galvos atramų dalys, viduriniai ranktūriai priekyje ir gale 
Durų apmušimų intarpai iš „Alcantara“

N5A 2 378 2 378 -

Papildoma įranga
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Kaina EUR su PVMSėdynių apmušalai / odos paketai

Sėdynių apmušalai iš „Valcona“/„Cricket“ odos 
Individualizuojamo profilio priekinėms sėdynėms su sėdynių vėdinimu: 
Perforuota „Cricket“ oda aptrauktos vidurinės priekinių sėdynių dalys ir vidurinės abiejų nevėdinamų šoninių galinių sėdynių dalys 
„Valcona“ oda aptraukti sėdynių šonai, vidurinė galinė sėdynė, galvos atramos, priekinis ir galinis viduriniai ranktūriai 
Durų apmušimų intarpai iš „Alcantara“

Pastaba: tik su PS8

N0K 2 888 2 888 -

Oda aptraukti viršutiniai interjero elementai 
Oda aptraukta viršutinė prietaisų panelio dalis, įskaitant projekcinio ekrano apdailą (jeigu užsakytas)

7HH 1 642 1 642 1 642

Oda aptraukti apatiniai interjero elementai 
Oda aptrauktos atramos rankai duryse ir vidurinė konsolė

7HJ 850 850 850

Oda aptraukti viršutiniai ir apatiniai interjero elementai 
Oda aptraukta viršutinė prietaisų panelio dalis, įskaitant projekcinio ekrano apdailą (jeigu užsakytas) 
Oda aptrauktos atramos rankai duryse ir vidurinė konsolė

7HK 2 491 2 491 2 491

Papildomi oda aptraukti interjero elementai 
Oda aptraukta viršutinė prietaisų panelio dalis, įskaitant projekcinio ekrano apdailą (jeigu užsakytas); oda aptrauktos atramos rankai duryse, priekinių ir galinių durų 
apmušimų parapetai; oda aptraukta vidurinė konsolė; įskaitant elektra valdomas apsaugines užuolaidas nuo saulės prie galinių durų langų ir rankiniu būdu valdoma 
apsauginę užuolaidą nuo saulės galiniame dangtyje 
Įskaitant elektra valdomas apsaugines užuolaidas nuo saulės prie galinių durų langų ir rankiniu būdu valdoma apsauginę užuolaidą nuo saulės galiniame dangtyje

7HL 3 747 3 747 3 747

Interjero apdaila

Pilkai rudos spalvos švelnaus rievėtumo natūralaus uosio interjero apdaila 7TL 679 679 -

Pilkos spalvos ąžuolo interjero apdaila 7TM 679 679 -

Aliuminio interjero apdaila „Spectrum“ 7TF 510 510 -

Juodos spalvos stiklo optikos valdymo mygtukai su taktiliniu grįžtamuoju ryšiu, įskaitant praplėstą aliuminio optiką 
Juodos spalvos stiklo optikos valdymo mygtukų juosta ir apšvietimo mygtukai 
Valdymo mygtukų juosta ir apšvietimo mygtukų juosta su taktiliniu grįžtamuoju ryšiu, apšvietimo mygtukų juosta su priartėjimo sensoriais 
Aliuminio optikos asistavimo vairuotojui sistemų mygtukai, stovėjimo stabdžio ir „Auto Hold“ funkcijos mygtukai“

GS5 215 215 215

Papildoma įranga
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Kaina EUR su PVMVairai / pavarų perjungimo svirtys / valdymo elementai

Oda aptrauktas 3 stipinų daugiafunkcis vairas „plus“ su pavarų perjungimo svirtelėmis 1XW 182 182 s

Oda aptrauktas 3 stipinų šildomas daugiafunkcis vairas „plus“ 1XP 431 431 249

Vairo kolonėlės nustatymas elektra

Pastaba: tik su PV3 arba PV6

2C7 453 453 453

Infotainment / MMI ir navigacijos sistemos

„Audi virtual cockpit“ prietaisų skydelis „plus“

Pastaba: tik su 7UG

9S9 171 - -

MMI navigacija „plus“ su „MMI touch response“ technologija 
„Audi virtual cockpit“ prietaisų skydelis su 12,3˝ spalvotu ekranu 
10,1˝ spalvotas ekranas, įskaitant „MMI touch response“ su taktiliniu grįžtamuoju ryšiu 
Nemokamas žemėlapių atnaujinimas: nemokamai kas 3 mėnesius naudojant SD kortelę iki 5 metų po sumontuoto informacijos ir pramogų įrenginio gamybos pabaigos 
arba prijungtinis atnaujinimas 
3D žemėlapių pavaizdavimas 
2 USB-C jungtys su duomenų perdavimo ir įkrovimo funkcijomis 
„Bluetooth“ sąsaja (laisvų rankų įranga ir srautinis garso perdavimas) 
MMI nuotolinio valdymo modulis su 8,6˝ spalvotu ekranu, įskaitant „MMI touch response“ su taktiliniu grįžtamuoju ryšiu, skirtas oro kondicionieriaus funkcijų 
valdymui, su įvesties lauku rankraštinių simbolių atpažinimui 
Audi garso sistema su 10 garsiakalbių (180 vatų)

7UG 3 849 s s

Papildoma įranga
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Kaina EUR su PVMInfotainment / radijo ir tv sistemos

„Bang & Olufsen“ 3D „Premium“ klasės garso sistema 
17 garsiakalbių įskaitant 3D garsiakalbius, 739 vatų išvesties galia“

9VS 1 303 1 303 1 303

„Bang & Olufsen“ 3D praplėsta garso sistema 
23 garsiakalbiai įskaitant priekinius ir galinius 3D garsiakalbius, 1920 vatų išvesties galia“

Pastaba: tik su 3FU

8RF 7 303 7 303 7 303

DVD grotuvas pirštinių skyriuje 7D5 171 171 171

Infotainment / telefonas ir komunikacija

3 metų „Audi connect“ navigacijos bei informacijos ir pramogų licencija

Pastaba: tik su 7UG

IT3 0 s s

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

UF8 171 171 171

Audi sąsaja išmaniajam telefonui 
Audi muzikos sąsaja 
„Google Android Auto“, „Apple CarPlay“

IU1 340 340 340

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

9ZE 566 566 566

Papildoma įranga
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Kaina EUR su PVMAsistavimo sistemos / saugumas

„Audi pre sense basic“ sistema 
„Audi pre sense basic“ sistema savo funkcionavimo ribose inicijuoja prevencines saugumo priemones kritinėse važiavimo situacijose, pvz., avarinio arba pavojingo 
stabdymo, arba ribinės važiavimo dinamikos situacijose. Tai apima: priekinių ir derinyje su galinės „Audi pre sense“ sistemos paketu šoninių galinių sėdimųjų vietų 
saugos diržų įtempimą, sėdynių padėties optimizavimą, langų ir panoraminio stiklinio stoglangio (jeigu užsakytas) uždarymą bei avarinių šviesų įjungimą dideliu 
dažniu, siekiant įspėti kitus eismo dalyvius."

7W1 340 340 340

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

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

PCM 1 585 1 585 1 585

Asistavimo paketas „Tour“
Adaptyvus važiavimo asistentas įskaitant greičio ribotuvą, efektyvumo asistentą, susidūrimų išvengimo asistentą ir pasukimo asistentą 8T5
Kelio ženklų atpažinimas naudojant kamerą QR9 
Kritinių situacijų asistentas
MMI navigacija „plus“ su „MMI touch response“ technologija

Pastaba: tik su 8G1 arba PXC, ir 7X2 arba 7X5 arba PCZ, ir 7W1 arba PCH arba PCM, ir 9S8 ir 1XP arba 1XW

PCC 5 650 1 800 1 800

Kelio ženklų atpažinimas naudojant kamerą

Pastaba: tik su 7UG

QR9 226 226 226

Įspėjimas išvažiuojant iš eismo juostos įskaitant kritinių situacijų asistentą ir kelio ženklų atpažinimą naudojant kamerą 
Įspėjimo dėl išvažiavimo iš eismo juostos sistema 6I5 
Kritinių situacijų asistentas 
Kelio ženklų atpažinimas naudojant kamerą QR9 
MMI navigacija „plus“ su „MMI touch response“ technologija 

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

PCB 4 302 453 453

Įspėjimas persirikiuojant į kitą eismo juostą įskaitant galinę „Audi pre sense“ sistemą, įspėjimą išlipant ir skersinio eismo stebėjimo 
asistentą gale 
Įspėjimas persirikiuojant į kitą eismo juostą 7Y1 
Įspėjimas išlipant 
Skersinio eismo stebėjimo asistentas gale 
Galinė „Audi pre sense“ sistema 7W3˝

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

PCH 1 019 1 019 1 019

Papildoma įranga
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Kaina EUR su PVMAsistavimo sistemos / saugumas

Įspėjimas išvažiuojant iš eismo juostos įskaitant kritinių situacijų asistentą

Pastaba: tik su 7W1 arba PCH arba PCM

6I5 226 226 226

Projekcinis ekranas KS1 1 574 1 574 1 574

Naktinio matymo asistentas

Pastaba: tik su 8X1 arba PXC, ir 9AE

9R1 2435 2435 2435

Parkavimo sistema „plus“ 
akustinė ir vizuali parkavimo sistema priekyje ir gale, padedanti parkuojantis ir manevruojant.

7X2 442 442 s

Parkavimo asistentas 7X5 883 883 442

Galinio vaizdo kamera

Pastaba: tik su 7X2 arba 7X5

KA2 537 537 537

Parkavimo asistentų paketas su parkavimo asistentu „plus“
360° aplinkos matymo kameros „Top View“ (KA6)
„Park Assist“ sistema su parkavimo pagalbos sistema „plus“ (7X5)
MMI navigacija „plus“ su „MMI touch response“ technologija (7UG)

PCV 5 978 2 129 1 687

su PCC

Pastaba: tik su 9S9 ir 6XL arba 6XK ir IT3

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)
MMI navigacija „plus“ su „MMI touch response“ technologija (7UG)

Pastaba: tik su 7W1 arba PCH arba PCM ir 9S9, ir PG3, ir IT3, ir 6XL arba 6XK

PCF 6 091 2 242 1 800

Papildoma įranga
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Kaina EUR su PVMAsistavimo sistemos / saugumas

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)
Kelio ženklų atpažinimas naudojant kamerą (QR9)
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)
MMI navigacija „plus“ su „MMI touch response“ technologija (7UG)

Pastaba: tik su 8G1 arba PXC ir PG3, ir 6XK arba 6XL ir IT3, ir 1XP arba 1XW

PCL 9 374 5 525 4 913

Apšvietimas

HD matriciniai priekiniai šviesos diodų žibintai  
su dinamine šviesų demonstracija ir dinaminiais posūkių rodikliais, įskaitant priekinių žibintų apiplovimo sistemą

PXC 1 913 1 913 s

Priekinių žibintų apiplovimo sistema 8X1 351 351 s

Tolimųjų šviesų asistentas 8G1 171 171 -

Aplinką sudarančio apšvietimo paketas 
Papildomai prie bazinio interjero apšvietimo: 
Priekinių ir galinių durų apmušimų aplinką sudarantis apšvietimas 
Prieigų apšvietimas išorinėse priekinių ir galinių durų rankenose 
Prietaisų panelio aplinką sudarantis apšvietimas 
Aplinką sudarantis apšvietimas vidurinės konsolės priekyje

QQ1 362 362 362

Kontūrinio ir aplinką sudarančio daugiaspalvio reguliuojamo apšvietimo paketas 
6 iš anksto nustatyti spalvų profiliai 
Papildomas interaktyviai individualizuojamas spalvų profilis, valdomas pasirenkant „Audi drive select“ sistemos režimus

QQ2 646 646 646

Projekcinis šviesos diodų apšvietimas įlipimo zonoje 9TF 272 272 s

Papildoma įranga
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Kaina EUR su PVMStogo sistemos

Panoraminis stiklinis stoglangis  
2 dalių stiklinis stoglangis, elektra valdomas priekinio stiklinio elemento pakėlimas ir atidarymas, tamsinti stiklai, įskaitant elektra valdomą neperšviečiamą užuolaidą 
nuo saulės

3FU 1 756 1 756 1 756

Stogo bėgeliai iš anoduoto aliuminio: stogo bėgeliai yra stogo krovinio laikiklių ir stogo bagažinės tvirtinimo prielaida 3S1 453 453 -

Juodos spalvos stogo bėgeliai: stogo bėgeliai yra stogo krovinio laikiklių ir stogo bagažinės tvirtinimo prielaida 3S2 453 453 453

Oro kondicionierius

4 zonų prabangi automatinė oro kondicionieriaus sistema 9AE 906 - -

Autonominis šildymas / vėdinimas su nuotoliniu valdymu PK6 2 472 - -

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

Pastaba: tik su 9AE

2V9 510 510 510

Komfortiška autonominio klimatizavimo sistema
Komfortiškas autonominis klimatizavimas gali būti specialiai planuojamas ir, įvedant išvykimo laiką, paleidžiamas tiesiogiai prieš kelionės pradžią. Funkcijos gali būti 
patogiai programuojamos ir aktyvuojamos, naudojant "MMI touch response" sistemą automobilyje, ir gali būti paprastai įjungiamos, naudojant "myAudi" taikomąją 
programą.

GA2 - 102 102

Bagažo tvirtinimo ir daiktadėžių sistemos

Bėgelių sistema su krovinio fiksavimo komplektu bagažinėje – su teleskopine sija, fiksavimo diržu ir kintamos padėties krovinio 
tvirtinimo kilpomis, suteikiančiomis galimybe individualiai padalinti bagažinę ir užfiksuoti daiktus

3GN 317 317 317

Skiriamasis tinklas 
Gali būti tvirtinamas prie grindų arba prie nulenkto galinės sėdynės atlošo

3CX 102 102 102

Apverčiamas bagažinės kilimėlis – veliūras vienoje pusėje ir guminė danga kitoje pusėje 6SJ 120 120 120

Papildoma įranga
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Kaina EUR su PVMRakinimo sistemos

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

Pastaba: tik su PG3

2F1 182 182 182

Komfortinio rakto sistema su sensoriniu bagažinės dangčio atrakinimu

Pastaba: tik su QQ1 arba QQ2

PG3 1 131 1 131 1 131

Durų pritraukimo pagalbos sistema

Pastaba: tik su QQ1 arba QQ2

GZ2 724 724 724

Garažo vartų nuotolinis valdymas („HomeLink„) VC2 284 284 284

Galinio vaizdo veidrodžiai

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

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

Pastaba: ne su bazinėmis sėdynėmis

6XF 0 0 0

Abiejų pusių elektra nustatomi, prilenkiami ir šildomi automatiškai tamsėjantys išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai 6XK 226 226 226

Abiejų pusių elektra nustatomi, prilenkiami ir šildomi automatiškai tamsėjantys išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai su atminties 
funkcija

Pastaba: ne su bazinėmis sėdynėmis

6XL 226 226 226

„Audi exclusive“ anglies pluošto išorinių galinio vaizdo veidrodžių korpusai 6FQ 781 781 781

Papildoma įranga
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Kaina EUR su PVM

Papildoma įranga
Stiklai

Elektra valdomos suvyniojamos apsauginės užuolaidos nuo saulės galiniams šoniniams langams, rankiniu būdu suvyniojama  
apsauginė užuolaida nuo saulės galiniam langui

3Y6 679 679 679

kartu su 7HL 0 0 0

Klimatinį ir akustinį komfortą užtikrinantis priekinis stiklas

Pastaba: tik su 9ZE

4GL 362 362 362

Klimatinį ir akustinį komfortą užtikrinantis priekinis stiklas su šildymu be laidininkų

Pastaba: tik su 9ZE

4GR 668 668 668

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

Garsą izoliuojantys šoniniai stiklai VW0 566 566 566

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

Kita eksterjero įranga

Blizgios juodos spalvos stiliaus paketas 
Juodos spalvos „Singleframe“ grotelių rėmelis FY4 
Apdailos juostos prie šoninių langų, durų apdailos juostos bei akcentai priekiniame ir galiniame bamperiuose

PAH 793 793 s

Pasirinktinai: Juodos spalvos išorinių galinio vaizdo veidrodžių korpusai 6FJ 120 120 s

Blizgios juodos spalvos Audi žiedai ir užrašai, juodos spalvos "Singleframe" grotelių rėmelis 4ZP 1 019 1 019 226

su PAH

Pastaba: tik su 2K1

226 226 -

Priekabos prikabinimo įranga su elektra atrakinamu priekabos kabliu

Pastaba: tik su 1BK arba 2MA

1D3 1 234 1 234 1 234

Be modelio ir variklio identifikavimo užrašų automobilio gale 2Z0 0 0 0
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Kaina EUR su PVM

Papildoma įranga
Kita interjero įranga

Juodos spalvos medžiaginis lubų apmušimas 6NQ 362 362 s

Lubų apmušimas iš „Alcantara“ įskaitant „Alcantara“ aptrauktus perstumiamus skydelius nuo saulės - „Moon silver“ spalva PL6 1 756 1 756 -

Lubų apmušimas iš juodos spalvos „Alcantara“ įskaitant juodos spalvos „Alcantara“ aptrauktus perstumiamus skydelius nuo saulės PL2 1 756 1 756 1 394

Apšviečiamos apsauginės priekinių ir galinių slenksčių juostos su aliuminio intarpais VT3 204 204 -

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

Kilimėliai priekyje ir gale 0TD 45 45 s

Cigarečių uždegiklis ir peleninė: cigarečių uždegiklis ir išimama peleninė vidurinės konsolės priekyje 9JD 69 69 69
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Kaina EUR su PVMPratęsta garantija

Audi pratęsta garantija, 2 + 1, maksimali rida 30 000 km EA1 301 301 301

Audi pratęsta garantija, 2 + 1, maksimali rida 60 000 km EA2 429 429 429

Audi pratęsta garantija, 2 + 1, maksimali rida 90 000 km EA3 572 572 572

Audi pratęsta garantija, 2 + 1, maksimali rida 120 000 km  EB4 700 700 700

Audi pratęsta garantija, 2 + 1, maksimali rida 150 000 km  EB3 907 907 907

Audi pratęsta garantija, 2 + 2, maksimali rida 40 000 km EA4 652 652 652

Audi pratęsta garantija, 2 + 2, maksimali rida 80 000 km EA5 971 971 971

Audi pratęsta garantija, 2 + 2, maksimali rida 120 000 km EA6 1 418 1 418 1 418

Audi pratęsta garantija, 2 + 3, maksimali rida 50 000 km EA7 1 099 1 099 1 099

Audi pratęsta garantija, 2 + 3, maksimali rida 100 000 km EA8 1 689 1 689 1 689

Audi pratęsta garantija, 2 + 3, maksimali rida 150 000 km EA9 2 645 2 645 2 645

Papildoma įranga
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Kaina EUR su PVM

Papildoma įranga
Įrangos paketai / dizaino paketai

„S line“ sportinis paketas 
Apšviečiamos apsauginės priekinių ir galinių slenksčių juostos su aliuminio intarpais, su „S“ logotipu priekyje 
„S line“ emblemos ant priekinių sparnų 
Adaptyvi pneumatinė sportinė važiuoklė 
Sportinės priekinės sėdynės 
Oda aptraukta važiavimo pakopų pasirinkimo svirties rankena su „S line“ emblema ir chromuotu žiedu 
Pašiaušto aliuminio interjero apdaila 
Juodos spalvos interjeras, prietaisų panelis ir lubų apmušimas 
Apsauginė pakrovimo krašto juosta iš nerūdijančio plieno 
Pedalai ir pakoja iš nerūdijančio plieno

WQS 4 417 4 417 s

Sėdynių apmušalai iš „Alcantara Frequency“ ir odos derinio su „S line“ logotipo įspaudu priekinių sėdynių atlošuose N7K 0 0 s

Oda aptrauktas 3 stipinų šildomas daugiafunkcis vairas "plus" 1XP 431 431 249

Lieti aliuminio lydinio 5 stipinų „V“ dizaino, kontrastinės pilkos spalvos iš dalies poliruoti ratlankiai („S“ dizainas),  
10J x 21, su 285/45 R21 padangomis

C7F 3 001 3 001 s

Elektra nustatomos priekinės sėdynės su 4 krypčių juosmens atramos reguliavimu elektra

Pastaba: tik su N7K, ir C7F, ir 1XP, ir PV1
Pasirinktinai:

PV1 1 563 1 563 s

Adaptyvi pneumatinė važiuoklė 1BK 0 0 -

„S“ sportinės sėdynės „plus“
Su integruotomis galvos atramomis; sėdynės aukščio, išilginės padėties, atlošo polinkio, sėdynės polinkio, šlaunų atramos nustatymas elektra; pneumatinis 
sėdimosios dalies ir atlošo šonų bei juosmens atramos nustatymas; perforuota oda aptraukti priekinių sėdynių sėdimieji paviršiai ir dviejų šoninių galinių sėdynių 
sėdimieji paviršiai; su rombų raštu ant priekinių sėdynių; Pasirinktinai su sėdynių vėdinimu

Q4Q 1 245 1 245 1 245
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Kaina EUR su PVM

Papildoma įranga
Įrangos paketai / dizaino paketai

„Valcona“ oda su rombų raštu aptrauktos „S“ sportinės sėdynės „plus“ be sėdynių vėdinimo: 
Juodos arba „Rotor grey“ spalvos „Valcona“ oda su rombų raštu ir „S“ logotipo įspaudu priekinių sėdynių atlošuose 
Durų apmušimų intarpai iš juodos arba „Rotor grey“ spalvos „Alcantara“ 
„Valcona“ oda aptrauktas priekinis vidurinis ranktūris 
Juodos spalvos sėdynės: „Rock grey“ spalvos kontrastinės siūlės ir rombų raštas 
„Rotor grey“ spalvos sėdynės: antracito spalvos kontrastinės siūlės ir rombų raštas 

„Valcona“ oda su rombų raštu aptrauktos „S“ sportinės sėdynės „plus“ su priekinių sėdynių vėdinimu: 
„Rotor grey“ arba juodos spalvos perforuota „Valcona“ oda su rombų raštu aptrauktos vidurinės ir šoninės priekinių sėdynių bei šoninių galinių sėdynių dalys, su „S“ 
logotipo įspaudu priekinių sėdynių atlošuose 
Juodos arba „Rotor grey“ spalvos „Valcona“ oda su kontrastinėmis siūlėmis aptraukti sėdynių šonai, vidurinė galinė sėdynė, galvos atramos ir vidurinis ranktūris 
Durų apmušimų intarpai iš juodos arba „Rotor grey“ spalvos „Alcantara“ 
Juodos spalvos sėdynės: „Rock grey“ spalvos kontrastinės siūlės ir rombų raštas 
„Rotor grey“ spalvos sėdynės: antracito spalvos kontrastinės siūlės ir rombų raštas“

N0Q 1 303 1 303 0

„Valcona“ oda aptrauktos sportinės priekinės sėdynės su „S“ logotipo įspaudu priekinių sėdynių atlošuose: 
Juodos spalvos „Valcona“ oda su „Rock grey“ spalvos kontrastinėmis siūlėmis aptrauktos vidurinės ir šoninės sėdynių dalys, galvos atramos ir vidurinis ranktūris 
priekyje ir gale, su „S“ logotipo įspaudu priekinių sėdynių atlošuose 
Durų apmušimų intarpai iš juodos spalvos „Alcantara“

N1V 1 303 1 303 0

Sportinio profilio oda aptrauktas 3 stipinų daugiafunkcis vairas „plus“ su pavarų perjungimo svirtelėmis ir tiesia apatine dalimi 2PF 311 311 131

Pilkos spalvos ąžuolo interjero apdaila 7TM 0 0 -

Lieti aliuminio lydinio 5 segmentinių stipinų dizaino ratlankiai, 10J x 21, su 285/45 R21 padangomis CY2 2 775 2 775 0

Lieti aliuminio lydinio 5 stipinų „Star“ dizaino, kontrastinės pilkos spalvos iš dalies poliruoti ratlankiai,  
10J x 21, su 285/45 R21 padangomis

CZ4 3 001 3 001 0

Lieti aliuminio lydinio 5 stipinų „W“ dizaino, kontrastinės pilkos spalvos iš dalies poliruoti ratlankiai,  
10J x 21, su 285/45 R21 padangomis

U01 3 001 3 001 0

„Audi Sport“ lieti aliuminio lydinio 5 stipinų „Turbine“ dizaino, platinos optikos, iki blizgesio pratekinti ratlankiai,  
10J x 21, su 285/45 R21 padangomis

C2Y 3 680 3 680 679

Kaltiniai aliuminio lydinio 5 dvigubų stipinų dizaino, kontrastinės pilkos spalvos iš dalies poliruoti ratlankiai,  
10J x 22, su 285/40 R22 padangomis

U03 4 473 4 473 1 472

Lieti aliuminio lydinio 5 stipinų „Y“ dizaino, kontrastinės pilkos spalvos iš dalies poliruoti ratlankiai,  
10 J x 22, su 285/40 R22 padangomis

U04 6 680 6 680 4 076

„Audi Sport“ lieti aliuminio lydinio 5 stipinų „V Star“ dizaino, blizgios juodos antracito spalvos iki blizgesio 
pratekinti ratlankiai, 10J x 22, su 285/40 R22 padangomis

CX2 4 812 4 812 1 982
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Kaina EUR su PVM

Papildoma įranga
Įrangos paketai / dizaino paketai

Audi rinktinio dizaino paketas 
Apšviečiamos apsauginės priekinių ir galinių slenksčių juostos su aliuminio intarpais be logotipo 
Bazinės sėdynės 
Kontūrinio ir aplinką sudarančio daugiaspalvio apšvietimo paketas 
Apsauginė pakrovimo krašto juosta iš nerūdijančio plieno

WK8 850 850 -

Juodos spalvos sėdynių apmušalai iš odos ir „mono.pur 550˝ derinio su „Rock grey“ spalvos kontrastinėmis siūlėmis  
arba „Pando grey“ spalvos sėdynių apmušalai iš odos su „Rock grey“ kontrastinėmis siūlėmis

N1F 1 359 1 359

Oda aptrauktas 3 stipinų daugiafunkcis vairas „plus“ su pavarų perjungimo svirtelėmis ir kontrastinėmis siūlėmis 1XW 182 182

„Lava brown“ spalvos natūralaus eukalipto interjero apdaila 7TH 679 679

Oda aptraukta viršutinė prietaisų panelio dalis, įskaitant projekcinio ekrano apdailą (jeigu užsakytas), su „Rock grey“ spalvos 
kontrastinėmis siūlėmis

7HH 1 642 1 642

Kilimėliai su apvadais ir kontrastinėmis siūlėmis 0TD 45 45

Lieti aliuminio lydinio 5 stipinų „Star“ dizaino, kontrastinės pilkos spalvos iš dalies poliruoti ratlankiai,  
10J x 21, su 285/45 R21 padangomis

Pastaba: tik su N1F, ir 1XW, ir 7TH, ir 7HH, ir 0TD, ir CZ4, ir PV1 arba PV3 arba PV6
CZ4 3 001 3 001
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Kaina EUR su PVM

Papildoma įranga
Įrangos paketai / dizaino paketai

„Sard brown“ spalvos Audi rinktinio dizaino paketas 
Apšviečiamos apsauginės priekinių ir galinių slenksčių juostos su aliuminio intarpais be logotipo 
Kontūrinio ir aplinką sudarančio daugiaspalvio apšvietimo paketas 
Apsauginė pakrovimo krašto juosta iš nerūdijančio plieno“

WK8 850 850 -

Individualizuojamo profilio sėdynės su vėdinimu PS8 4 020 4 020

Sėdynių apmušalai iš „Sard brown“ spalvos „Valcona“ odos su „Steel grey“ spalvos kontrastinėmis siūlėmis ir apvadais N0K 2 888 2 888

Oda aptrauktas 3 stipinų daugiafunkcis vairas „plus“ su pavarų perjungimo svirtelėmis ir kontrastinėmis siūlėmis 1XW 182 182

„Flamed basalt grey“ spalvos natūralaus eukalipto interjero apdaila 7TK 679 679

Oda aptraukta viršutinė prietaisų panelio dalis, įskaitant projekcinio ekrano apdailą (jeigu užsakytas) 7HH 1 642 1 642

Kilimėliai su apvadais ir kontrastinėmis siūlėmis 0TD 45 45

Lieti aliuminio lydinio 5 stipinų „Star“ dizaino, kontrastinės pilkos spalvos iš dalies poliruoti ratlankiai, 10J x 21, su 285/45 R21 
padangomis

Pastaba: tik su interjeru, kurio kodas KA, su N0K, ir PS8, ir 4D3 arba 4D8, ir 1XW, ir 7TK, ir 7HH, ir 0TD, ir CZ4, ir PV1 arba PV3 arba PV6
CZ4 3 001 3 001

Pasirinktinai: 431

Oda aptrauktas 3 stipinų šildomas daugiafunkcis vairas „plus“ 1XP 431 2 491

Oda aptraukti viršutiniai ir apatiniai interjero elementai 7HK 2 491 3 747

Papildomi oda aptraukti interjero elementai 7HL 3 747 2 775

Lieti aliuminio lydinio 5 segmentinių stipinų dizaino ratlankiai, 10J x 21, su 285/45 R21 padangomis CY2 2 775 3 001

Lieti aliuminio lydinio 5 stipinų „W“ dizaino, kontrastinės pilkos spalvos iš dalies poliruoti ratlankiai,  
10J x 21, su 285/45 R21 padangomis

U01 3 001 3 680

„Audi Sport“ lieti aliuminio lydinio 5 stipinų „Turbine“ dizaino, platinos optikos, iki blizgesio pratekinti ratlankiai,  
10J x 21, su 285/45 R21 padangomis

C2Y 3 680 4 473

Kaltiniai aliuminio lydinio 5 dvigubų stipinų dizaino, kontrastinės pilkos spalvos iš dalies poliruoti ratlankiai,  
10J x 22, su 285/40 R22 padangomis

U03 4 473 6 680

Lieti aliuminio lydinio 5 stipinų „Y“ dizaino, kontrastinės pilkos spalvos iš dalies poliruoti ratlankiai,  
10 J x 22, su 285/40 R22 padangomis

U04 6 680 4 812

„Audi Sport“ lieti aliuminio lydinio 5 stipinų „V Star“ dizaino, blizgios juodos antracito spalvos ratlankiai,  
10J x 22, su 285/40 R22 padangomis

CX2 4 812 4 812
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Kaina EUR su PVM

Papildoma įranga
Įrangos paketai / dizaino paketai

„S line“ eksterjero paketas 
„S“ priekinis ir galinis bamperiai su specialiais „S line“ intarpais 
Matinės „Platinum grey“ spalvos „Singleframe“ grotelių rėmelis 
Kėbulo spalva dažytos visos išorinės dalys 
„Titanium black“ spalvos radiatoriaus grotelės su chromuotu rėmeliu 
Matinės „Titanium black“ spalvos šoninių priekinių oro įleidimo angų grotelės 
Matinės „Titanium black“ spalvos galinis difuzorius 
Matinės „Platinum grey“ spalvos sąvarža difuzoriuje 
Matinės „Platinum grey“ spalvos priekinė ir galinė dugno apsaugos 
Kėbulo spalva dažytos „S“ šoninės slenksčių apdailos juostos su matinės „Platinum grey“ spalvos intarpais 
„S line“ logotipai ant priekinių sparnų 
Apšviečiamos apsauginės priekinių ir galinių slenksčių juostos su aliuminio intarpais, su „S“ logotipu priekyje 
Apsauginė pakrovimo krašto juosta iš nerūdijančio plieno“

Pasirinktinai:

PQD 2 208 2 208 s

Raudona spalva dažyti stabdžių suportai

Pastaba: tik su 0TD

PC3 453 - -
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Audi exclusive

Spalvos

„Audi exclusive“ spalva Q0Q0 4 415

Interjero apdaila

„Audi exclusive“ medienos interjero apdaila
prietaisų panelyje, durų apmušimuose ir vidurinėje konsolėje; tiekiama iš nugos spalvos švelnaus rievėtumo uosio, tamsiai rusvo ąžuolo, rudos spalvos švelnaus rievėtumo muskato 
mirtos, taurios pilkos spalvos švelnaus rievėtumo natūralaus uosio, gintaro spalvos natūralaus eukalipto

Pastaba: tik su 7TF

YTA 1 811

Vairai / pavarų perjungimo svirtys / valdymo elementai

„Audi exclusive“ oda individualizuoti valdymo elementai
„Audi exclusive“ oda aptraukti vairo žiedas bei važiavimo pakopų pasirinkimo svirties rankena, važiavimo pakopų pasirinkimo svirties užvalkalas iš „Audi exclusive“ odos
Odos ir siūlių spalva gali būti individualiai pasirenkama iš pagrindinių „Audi exclusive“ spalvų pasiūlos, praplėstos „Granite grey“, „Baikal blue“ ir „Habano brown“ spalvomis
Papildomai siūlių spalva gali būti pasirenkama iš akcentinių „Audi exclusive“ spalvų pasiūlos

Pastaba: ne su PCC arba PCL

YRB 894

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

Pastaba: tik su 3 stipinų vairu,  ne su PCC arba PCL

YVL 1 076
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Kaina EUR su PVMVairai / pavarų perjungimo svirtys / valdymo elementai

„Audi exclusive“ juodos spalvos oda individualizuoti valdymo elementai
„Audi exclusive“ juodos spalvos oda aptraukti vairo žiedas ir važiavimo pakopų pasirinkimo svirties rankena 
Siūlių spalva gali būti pasirenkama iš pagrindinių, akcentinių ir papildomų „Audi exclusive“ spalvų pasiūlos: „Alabaster white“, „Cognac“, „Diamond silver“, „Havana brown“, „Jet grey“, 
„Crimson red“, „Ocean blue“, juoda, „Alaska blue“, „Calendula yellow“, „Iguana green“, „Granite grey“, „Baikal blue“ ir „Habano brown“.

Pastaba: tik su 1XW arba 1XP ir PCC arba PCL

YVU 894

„Audi exclusive“ juodos spalvos „Alcantara“ individualizuoti valdymo elementai
„Audi exclusive“ juodos spalvos „Alcantara“ aptraukti vairo žiedas ir važiavimo pakopų pasirinkimo svirties rankena 
Siūlių spalva gali būti pasirenkama iš pagrindinių, akcentinių ir papildomų „Audi exclusive“ spalvų pasiūlos: „Alabaster white“, „Cognac“, „Diamond silver“, „Havana brown“, „Jet grey“, 
„Crimson red“, „Ocean blue“, juoda, „Alaska blue“, „Calendula yellow“, „Iguana green“, „Granite grey“, „Baikal blue“ ir „Habano brown“.

Pastaba: tik su 1XP ir PCC arba PCL

YVQ 1 076

Kita interjero įranga

„Audi exclusive“ lubų apmušimas iš „Alcantara“
„Alcantara“ aptraukti lubų apmušimas, viršutinės statramsčių apmušimų dalys ir skydeliai nuo saulės; „Alcantara“ spalva gali būti individualiai pasirenkama iš pagrindinių „Audi 
exclusive“ spalvų pasiūlos. Pridėtinių dalių spalva nėra suderinta, tačiau sutampa su pasirinkta interjero spalva.

YXP 5 095

„Audi exclusive“ saugos diržai
Saugos diržų spalva gali būti individualiai pasirenkama iš pagrindinių „Audi exclusive“ spalvų pasiūlos; Saugos diržai taip pat tiekiami juodos spalvos su akcentinės „Audi exclusive“ 
spalvos kraštu; Išskyrus vidurinės sėdynės antroje sėdynių eilėje saugos diržą, kuris lieka visiškai juodas

YTO 1 698

Individualizuotos „Audi exclusive“ apsauginės slenksčių juostos
priekyje ir gale, su aliuminio intarpais, apšviečiamos, priekyje gali būti individualizuotos logotipu

YVZ 1 698

„Audi exclusive“ kilimėliai
Kilimėlių, apvadų ir siūlių spalva gali būti individualiai pasirenkama iš pagrindinių „Audi exclusive“ spalvų pasiūlos; Papildomai apvadų ir siūlių spalva gali būti pasirenkama iš 
akcentinių „Audi exclusive“ spalvų pasiūlos

YSR 487

„Audi exclusive“ kilimėliai
„Audi exclusive“ spalvos „Ocean blue“, „Diamond silver“, „Cognac brown“, „Havanna brown“, „Jet grey“ arba „Alabaster white“ kilimas ir veliūriniai kilimėliai, kilimėliai taip pat ir 
„Crimson red“ spalvos. Apvadai ir siūlės gali būti vienos iš 7 „Audi exclusive“ pagrindinių spalvų ir vienos iš 3 „Audi exclusive“ akcentinių spalvų.

Pastaba: tik su 0TD

YSQ 2 264

Juodos spalvos „Audi exclusive“ saugos diržai su spalvotais kraštais
Juodos spalvos „Audi exclusive“ saugos diržai su akcentinės „Alaska blue“, „Calendula yellow“ arba „Iguana green“ spalvos kraštais

YTQ 1 698

Audi exclusive
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Kodas

Audi  
exclusive

Kaina EUR su PVM

Audi exclusive
Sėdynių apmušalai / odos paketai

„Audi exclusive“ apmušalai ir apdaila iš „Valcona/Cricket“ odos
„Valcona/Cricket“ oda aptrauktos vidurinės sėdynių dalys, sėdynių šonai, galvos atramos ir priekinis vidurinis ranktūris 
Durų apmušimų intarpai iš „Alcantara“ 
Pridėtinių sėdynių dalių spalva suderinta su interjero spalva ir negali būti individualizuojama
Odos, „Alcantara“ ir siūlių spalva gali būti individualiai pasirenkama iš pagrindinių „Audi exclusive“ spalvų pasiūlos
Papildomai siūlių spalva gali būti pasirenkama iš akcentinių „Audi exclusive“ spalvų pasiūlos

YZ1 4 472

„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; 
Papildomai siūlių spalva gali būti individualiai pasirenkama iš akcentinių „Audi exclusive“ spalvų pasiūlos

YSI 1 076

„Audi exclusive“ oda individualizuoti papildomi interjero elementai
„Fine Nappa“ oda aptrauktos viršutinė prietaisų panelio dalis, įskaitant projekcinio ekrano apdailą (jeigu užsakytas), atramos rankai duryse, apdailos intarpas vidurinėje konsolėje ir 
durų apmušimų parapetai; Atramų rankai duryse ir vidurinės konsolės apdailos spalva gali būti pasirenkama iš pagrindinių „Audi exclusive“ spalvų pasiūlos; Papildomai siūlių spalva 
gali būti individualiai pasirenkama iš akcentinių „Audi exclusive“ spalvų pasiūlos; Siūlių ant viršutinės prietaisų panelio dalies, nukreiptos į priekinį stiklą, ir ant durų apmušimų 
parapetų spalva suderinta su odos spalva

YSJ 3 170

„Audi exclusive“ oda individualizuoti viršutiniai interjero elementai
„Fine Nappa“ oda aptraukta viršutinė prietaisų panelio dalis, įskaitant projekcinio ekrano apdailą (jeigu užsakytas). Viršutinė prietaisų panelio dalis ir durų apmušimų parapetai gali būti 
„Granite grey“, „Baikal blue“, „Habano brown“, „Ocean blue“, „Crimson red“ arba „Jet grey“ spalvos; Siūlių ant viršutinės prietaisų panelio dalies, nukreiptos į automobilio vidų, spalva 
gali būti pasirenkama iš pagrindinių ir akcentinių „Audi exclusive“ spalvų pasiūlos; Siūlių ant viršutinės prietaisų panelio dalies prie priekinio stiklo spalva suderinta su odos spalva

YSN 1 528

„Audi exclusive“ oda individualizuoti viršutiniai ir apatiniai interjero elementai
„Fine Nappa“ oda aptraukta viršutinė prietaisų panelio dalis, įskaitant projekcinio ekrano apdailą (jeigu užsakytas). Viršutinė prietaisų panelio dalis ir durų apmušimų parapetai gali būti 
„Granite grey“, „Baikal blue“, „Habano brown“, „Ocean blue“, „Crimson red“ arba „Jet grey“ spalvos; Siūlių ant viršutinės prietaisų panelio dalies, nukreiptos į automobilio vidų, spalva 
gali būti pasirenkama iš pagrindinių ir akcentinių „Audi exclusive“ spalvų pasiūlos; Siūlių ant viršutinės prietaisų panelio dalies prie priekinio stiklo spalva suderinta su odos spalva

YVK 2 604
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Grindų kilimėliai visiems orams

Visiems orams skirti grindų kilimėliai idealiai atitinka jūsų Audi Q8 grindų kon-
tūrą. Perdirbami. Ant priekinių kilimėlių – kontrastuojančios spalvos išskirtinis 
Q8 logotipas. Iškilus nugarėlės raštas ir tvirtinimo taškai grindyse užtikrina, kad 
jie tvirtai laikysis vietoje.

Priekinis komplektas  71 EUR 
Galinis komplektas  57 EUR

Bagažo skyriaus 
padėklas

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

136 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 Q8 priedai

Kaina EUR su PVM

LED Audi žiedai 
prieduryje

Priedurio LED apšvietimas – tai patob-
ulinta standartinių pasitinkančių šviesų 
versija, pasižyminti išraiškingu logoti-
po atvaizdavimu ir ryškesne šviesa. 

(modeliams su standartiniu 
halogeniniu priedurio apšvietimu)

145 EUR



37www.audi.lt

Kaina EUR su PVM

Audi Q8 priedai

Audi vaiko kėdutė

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

Verslo krepšys, verslo lagaminas

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

151 EUR

Ventilių dangteliai 
su Audi logotipu

30 EUR

Espreso kavos automatas

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

277 EUR

USB laidas

USP laidas, skirtas naudoti Audi Phone 
dėžute ir/ar universaliu telefono lai-
kikliu. Telefonams su Apple Lightning 
jungtimi.

43 EUR

Apple iPhone 7 
bevielio krovimo dėklas

Tinkamas naudoti visose Qi bevielio krovimo stotelėse - Tinkamas Audi 
modeliams su telefono dėžute su bevieliu įkrovimu (prod. nr. 9ZE arba 
9ZV). Patvirtintas Apple (MFi) - Patvirtintas Qi. 

Pastaba: nesuderinamas su bevielio krovimo adapteriu 4G0051435B

61 EUR
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Audi Q8 Matmenys
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Audi Q8 techninė informacija
Modelis Q8

Variklio tipas 55 TFSI quattro 55 TFSI e quattro 60 TFSI e quattro 45 TDI quattro 50 TDI quattro

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

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

Maksimali galia, kW/AG 250 / 340 250 / 340 (280 / 381)* 250 / 340 (340 / 462)* 170 / 231 210 / 286

Maksimalus sukimo momentas, Nm/aps. 500 / 1370-4500 450 / 1340 - 5300 450 / 1340 - 5300 500 / 1500 -3000 600  / 2250-3250

Masės ir talpa

Nepakrauto automobilio masė, kg 2170 2505 2515 2235 2220

Maksimali leidžiama bendroji masė, kg 2820 3045 3045 2890 2890

Maksimali leidžiama stogo apkrova / atraminė apkrova, kg 100 / 115 100 / 115 100 / 140 100 / 115 100 / 115

Maksimali leidžiama priekabos be stabdžių masė, kg 750 750 750 750 750

Degalų bako talpa, apytiksliai, l 85 75 75 85 85

Bagažo skyriaus talpa, l 605 505 505 605 605

Apsisukimo skersmuo, apytiksliai, m 13.3 13.3 13.3 13.3 13.3

Eksploatacinės charakteristikos ir sąnaudos

Maksimalus greitis, km/h 250 240 240 226 245

Įsibegėjimas 0-100 km s 5.9 5.8 5.4 7.1 6.3

NEDC degalų sąnaudos, l/100 km

mieste 11.2-11.1 - - 8.8-8.5 9.1-8.9

užmiestyje 7.6-7.2 - - 6.3-5.9 6.3-6.1

mišriosios 8.9-8.6 2,8-2,6 2,8-2,7 7.2-6.9 7.3-7.3

Mišrioji NEDC CO2 emisija, g/km 204-197 63-59 63-62 190-182 193-187

NEDC mišriosios elektros energijos sąnaudos, kWh/100km - 22,9-21,9 22,9-22,6 - -

WLTP degalų sąnaudos, l/100 km

mišriosios 11.2-10.1 - - 8.8-8.0 8.8-8.0

Mišrioji WLTP CO2 emisija, g/km 254-230 - - 230-210 229-210

Ridos atsarga mišriajame WLTP cikle, km - 44-47 44-45 - -

Emisijos standartas Euro 6d-ISC-FCM Euro 6d-ISC-FCM Euro 6d-ISC-FCM Euro 6d-ISC-FCM Euro 6d-ISC-FCM 

 *viso 

TDI Dyzelinis variklis su bendrosios magistralės įpurškimo sistema ir turbopripūtimu

TFSI Benzininis variklis su tiesioginiu degalų įpurškimu, turbopripūtimu

 TFSI e Iš tinklo kraunamas hibridas 

quattro Nuolatinė visų ratų pavara

tiptronic Pakopinė automatinė pavarų dėžė
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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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