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Audi A3 Sportback kainoraštis
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Galios žymėjimo 
užrašas

Variklio  
tipas

 Pavarų dėžė / 
pavaros tipas

Maksimali galia
A3 

EUR su PVM
A3 advanced 
EUR su PVM

A3 S line 
EUR su PVM

kW / AG EUR be PVM EUR be PVM EUR be PVM

30 TFSI 1.0TFSI 6 / manual 81 / 110
27 450 
22 686 

8YAAKC

29 050 
24 008 

8YABKC

30 650 
25 331 

8YACKC

30 TFSI 1.0TFSI 7 / S tronic 81 / 110
29 650 
24 504 

8YAAKG

31 300 
25 868 

8YABKG

32 900 
27 190 

8YACKG

35 TFSI 1.5TFSI 6 / manual 110 / 150
29 750 
24 587 

8YAAZC

31 350 
25 909 

8YABZC

33 000 
27 273 

8YACZC

35 TFSI 1.5TFSI 7 / S tronic 110 / 150
32 000 
26 446 

8YAAZG

33 600 
27 769 
8YABZG

35 200 
29 091 

8YACZG

40 TFSI e 1.4 TFSI e 6 / S tronic 110 / 150 (150 / 204)*
39 800 
32 893 

8YAAPX

41 450 
34 256 

8YABPX

43 050 
35 579 

8YACPX

30 TDI 2.0TDI 6 / manual 85 / 116
29 450 
24 339 
8YAADC

31 050 
25 661 
8YABDC

32 650 
26 983 

8YACDC

35 TDI 2.0TDI 7 / S tronic 110 / 150
34 300 
28 347 
8YAARG

35 900 
29 669 
8YABRG

37 500 
30 992 

8YACRG

30 g-tron 1.5TFSI CNG 7 / S tronic 96 / 131
33 450 
27 645 
8YAAAG

35 050 
28 967 
8YABAG

36 700 
30 331 
8YACAG

 Kainos galioja nuo 20.05.2021.

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.

Audi A3 Sportback kainoraštis
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Audi A3 Limousine kainoraštis
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 Kainos galioja nuo 20.05.2021.

Audi A3 Limousine 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.

Galios žymėjimo 
užrašas

Variklio  
tipas

 Pavarų dėžė / 
pavaros tipas

Maksimali galia
A3 

EUR su PVM
A3 advanced 
EUR su PVM

A3 S line 
EUR su PVM

kW / AG EUR be PVM EUR be PVM EUR be PVM

30 TFSI 1.0TFSI 6 / manual 81 / 110
28 450 
23 512 

8YSAKC

30 050 
24 835 

8YSBKC

31 650 
26 157 

8YSCKC

30 TFSI 1.0TFSI 7 / S tronic 81 / 110
30 650 
25 331 
8YSAKG

32 300 
26 694 

8YSBKG

33 900 
28 017 
8YSCKG

35 TFSI 1.5TFSI 6 / manual 110 / 150
30 750 
25 413 

8YSAZC

32 350 
26 736 

8YSBZC

34 000 
28 099 

8YSCZC

35 TFSI 1.5TFSI 7 / S tronic 110 / 150
33 000 
27 273 
8YSAZG

34 600 
28 595 

8YSBZG

36 200 
29 917 
8YSCZG

30 TDI 2.0TDI 6 / manual 85 / 116
30 450 
25 165 
8YSADC

32 050 
26 488 

8YSBDC

33 700 
27 851 
8YSCDC

35 TDI 2.0TDI 7 / S tronic 110 / 150
35 300 
29 174 
8YSARG

36 900 
30 496 

8YSBRG

38 550 
31 860 

8YSCRG
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Bazinė įranga

Ratlankiai / padangos

Plieniniai ratlankiai su dideliais ratų gaubtais, 7J x 16, su 205/55 R16 padangomis CH3 s - -

Lengvojo lydinio 5 stipinų „Aero“ dizaino ratlankiai, 7,5J x 16, 205/55 R16 padangos

Pastaba: tik TFSI e modeliams

C5V s s s

Lengvojo lydinio daugiastipinio dizaino ratlankiai, 8,0J x 17, 225/45 R17 padangos CA6 - s -

Lengvojo lydinio 5 stipinų dizaino ratlankiai, 8,0J x 17, 225/45 R17 padangos 41R - - s
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Ratlankiai / padangos

Slėgio padangose kontrolės indikacija 7K1 s s s

Remonto komplektas 1G8 s s s

Apšvietimas

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

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

Automobilio vidaus apšvietimas QQ0 s s s

Galinio vaizdo veidrodžiai

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

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

Vidinis galinio vaizdo veidrodis su rėmeliu 4L2 s s s

Rakinimo sistemos

Signalizacija PG2 s s s

Stiklai

Šilumą izoliuojantis priekinis stiklas 4GF s s s

Bazinė įranga
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Kita eksterjero įranga

Juodos spalvos langų apvadai 4ZE s s s

Galinis stogo aptakas

	L tik Sportback modeliams

5J3 s s -

„S“ galinis stogo aptakas

	L tik Sportback modeliams

5J1 - - s

Baziniai bamperiai 2JB s - -

Praplėstos komplektacijos bamperiai 2JG - s -

„S line“ bamperiai
Sportinio dizaino bamperiai. Matinės „Platinum grey“ spalvos priekinių ir galinių šoninių oro įleidimo angų apvadai užtikrina kontrastą su kėbulo spalva nudažytais 
bamperiais. Kėbulo spalva nudažytas priekinio aptako kraštas. Matinės „Platinum grey“ spalvos galinis difuzorius su kėbulo spalvos apdaila.

2JD - - s

Modelio identifikavimo užrašas be variklio identifikavimo užrašo 2Z7 s s s

Sėdynės / komfortas

Medžiaginiai sėdynių apmušalai „Index“ N5G s s s

Bazinės priekinės sėdynės Q1A s s s

Priekinės sėdynės su aukščio reguliavimu 3L3 s s s

Priekinis vidurinis ranktūris 6E3 s s s

Bazinė įranga
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Sėdynės / komfortas

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

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

„i-Size“ ir „Top Tether“ tvirtinimai šoninėse galinėse sėdynėse 3A0 s s s

Kita interjero įranga

Oda aptrauktas 3 stipinų daugiafunkcis vairas

	L su mechanine pavarų dėže

1XP s/- s/- s/-

Oda aptrauktas 3 stipinų daugiafunkcis vairas su pavarų perjungimo svirtelėmis

	L tik su „S tronic“ pavarų dėže

2PD s/- s/- s/-

„Micrometallic silver“ interjero apdaila 5MA s s s

Medžiaginis lubų apmušimas 6NJ s s s

Rankiniu būdu valdoma oro kondicionieriaus sistema KH6 s s s

2 zonų prabangi automatinė oro kondicionieriaus sistema

Pastaba: tik TFSI e modeliams

9AK s s s

Kilimėliai priekyje ir gale 0TD s s s

Apsauginės slenksčių juostos priekyje su aliuminio intarpais 7M3 - s -

Apšviečiamos apsauginės priekinių slenksčių juostos su aliuminio intarpais ir „S“ logotipais VT5 o o s

Bazinė įranga
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Bagažo tvirtinimo ir daiktadėžių sistemos

Kilimėlis bagažinėje 6SS s s s

Infotainment / MMI ir navigacijos sistemos

Skaitmeninis 10,25˝ prietaisų skydelis 7J2 s s s

MMI radijo sistema „plus“ su MMI jutikliniu 10,1˝ ekranu I8Y s s s

„Bluetooth“ sąsaja 9ZX s s s

6 pasyvūs garsiakalbiai 8RL s s s

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

Asistavimo sistemos / saugumas

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

Šoninės oro pagalvės priekyje, galvos oro pagalvės ir vidurinė oro pagalvė tarp priekinių sėdynių 6C2 s s s

„Audi pre sense front“ sistema 8J3 s s s

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

Parkavimo sistema gale 7X1 o o s

Garso skleidimo judant automobiliui sistema

Pastaba: tik TFSI e modeliams

GM4 s s s

Bazinė įranga
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Technologijos / važiuoklė

Elektromechaninis vairo stiprintuvas 1N3 s s s

Elektromechaninis stovėjimo stabdys UH1 s s s

Standartinė važiuoklė 1JA s s s

„Audi drive select“ sistema

Pastaba: tik TFSI e modeliams

2H6 s s s

Kompaktinė e-tron įkrovimo sistema*
Įkrovimo sistema leidžia naudoti maksimaliai iki 2,9 kW įkrovimo galią 
Įkrovimo kabeliai su namų ūkio ir pramoniniu kištukais 
Galimybė rankiniu būdu sumažinti įkrovimo galią nuo 100 % iki 50 %

Pastaba: tik TFSI e modeliams

NW1 s s s

„Mode 3˝ įkrovimo kabelis įkrovimui nuo viešojo įkrovimo kintamąja srove taško (2.9 kW)*

Pastaba: tik TFSI e modeliams

76C s s s

  * Įkrovimo galia priklauso nuo naudojamo elektros tinklo kištuko tipo, įtampos konkrečioje šalyje bei disponuojamų elektros tinklo fazių 
skaičiaus ir elektros instaliacijos konkretaus kliento namuose. Todėl konkrečiu atveju ji gali būti mažesnė.

** 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

• Priekinių sėdynių šildymas

• Prabangi automatinė oro kondicionieriaus sistema su saulės sensoriumi

• Automatiškai tamsėjantis berėmis vidinis galinio vaizdo veidrodis

• Parkavimo pagalbos sistema gale

• Blizgių dalių paketas

• Pastovaus greičio palaikymo sistema

Pastaba: ne TFSI e modeliams

Kaina EUR su PVM 1 200 

S line Kaina EUR su PVM 950
Paketo vertė EUR su PVM 2 300

S line Paketo vertė EUR su PVM 1 800

Technologijų paketas*

• Audi sąsaja išmaniajam telefonui

• Aplinką sudarančio apšvietimo paketas

• Audi garso sistema

• Tolimųjų šviesų valdymas

• „Audi phone box light“

• Šviesos diodų priekiniai žibintai su dinaminėmis posūkių šviesomis gale

* tik kartu su Komforto paketu

Pastaba: ne TFSI e modeliams

Kaina EUR su PVM 1 200 

Paketo vertė EUR su PVM 2 250

Papildomos įrangos paketai
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Kaina EUR su PVM

Papildoma įranga

Spalvos

Brilliant Black  
A2A2

Ibis White  
T9T9

0 0 0

Turbo Blue  
N6N6

- - 392

„Metallic“ kėbulo spalva

Navarra Blue  
2D2D

Glacier White  
2Y2Y

Python Yellow  
R1R1

782 782 782

Tango Red  
Y1Y1

Mythos Black  
0E0E

782 782 782

Atoll Blue  
3F3F

Florett Silver  
L5L5

Manhattan Grey  
H1H1

- - 782

„Pearlescent“ kėbulo spalva

Daytona Grey
6Y6Y - - 782

 „Audi exclusive“ spalva

Audi exclusive
Q0Q0 2 570 2 570 2 570

Kontrastinės juodos spalvos stogas
Pastaba: ne su juoda kėbulo spalva; tik sedanų modeliams

6H4 447 447 447
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Kaina EUR su PVMRatlankiai / padangos

Plieniniai ratlankiai su dideliais ratų gaubtais, 7J x 16, su 205/55 R16 padangomis CH3 s - -

Lengvojo lydinio daugiastipinio dizaino ratlankiai, 8,0J x 17, 225/45 R17 padangos CA6 - s -

Lengvojo lydinio 5 stipinų dizaino ratlankiai, 8,0J x 17, 225/45 R17 padangos 41R - - s

Lengvojo lydinio 5 stipinų „Aero“ dizaino ratlankiai, 7,5J x 16, 205/55 R16 padangos

Pastaba: tik TFSI e modeliams

C5V s s s

Papildoma įranga
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Kaina EUR su PVMRatlankiai / padangos

Lengvojo lydinio 5 lygiagrečių stipinų dizaino ratlankiai, 8,0J x 17, 225/45 R17 padangos CL9 1 341 223 223

TFSI e 782 782 782

Lengvojo lydinio 5 stipinų „W“ dizaino ratlankiai, 8,0J x 17, 225/45 R17 padangos CG0 1 341 223 223

TFSI e 782 782 782

Lengvojo lydinio 5 dvigubų stipinų „V“ dizaino („S“ dizaino), „Graphite grey“ spalvos ratlankiai, 8,0J x 18,  
225/40 R18 padangos

U52 - - 1 117

TFSI e - - 1 676

Lengvojo lydinio 5 stipinų „Dynamic“ dizaino ratlankiai, 8,0J x 18, 225/40 R18 padangos U72 1 564 1 006 1 006

TFSI e 1 564 1 564 1 564

Papildoma įranga
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Kaina EUR su PVMRatlankiai / padangos

Lengvojo lydinio 5 stipinų „Y“ dizaino, „Graphite grey“ spalvos iki blizgesio pratekinti ratlankiai, 8,0J x 18,  
225/40 R18 padangos

U53 2 292 1 174 1 174

TFSI e 1 733 1 733 1 733

„Audi Sport“ lengvojo lydinio 10 stipinų „Star“ dizaino ratlankiai, 8,0J x 18, 225/40 R18 padangos V29 2 682 1 564 1 564

TFSI e 2 123 2 123 2 123

„Audi Sport“ lengvojo lydinio 5 stipinų „Blade“ dizaino, juodos antracito spalvos ratlankiai su pratekintu 
paviršiumi, 8,0J x 18, 225/40 R18 padangos

U92 3 017 1 900 1 900

TFSI e 2 458 2 458 2 458

„Audi Sport“ lengvojo lydinio 5 stipinų „Trapezoid“ dizaino, pilkos matinio titano spalvos ratlankiai su pratekintu 
paviršiumi, 8,0J x 19, 235/35 R19 padangos

Pastaba: tik su 1JF, ne modeliams su mažesnės nei 110 kW galios varikliais

C1I 3 576 3 576 3 576

Papildoma įranga
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Kaina EUR su PVMRatlankiai / padangos

„Audi Sport“ lengvojo lydinio 5 stipinų „Y Structure“ dizaino, pilkos matinio titano spalvos ratlankiai su 
pratekintu paviršiumi, 8,0J x 19, 235/35 R19 padangos

Pastaba: tik su 1JF, ne modeliams su mažesnės nei 110 kW galios varikliais

C6H 3 576 3 576 3 576

„Audi Sport“ lengvojo lydinio 5 dvigubų stipinų „Edge“ dizaino, juodos antracito spalvos iki blizgesio pratekinti 
ratlankiai, 8,0J x 19, 235/35 R19 padangos

Pastaba: tik su 1JF, ne modeliams su mažesnės nei 110 kW galios varikliais

C2T 3 620 3 620 3 620

Vietą taupantis atsarginis ratas

Pastaba: ne TFSI e ir g-tron modeliams

1G9 140 140 140

Vagystę apsunkinantys ratų varžtai 1PE 28 28 28

Papildoma įranga
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Kaina EUR su PVM

Papildoma įranga

Važiuoklė / stabdžiai

Standartinė važiuoklė 1JA s s s

Sportinė važiuoklė
Pasirinktinė sportinė važiuoklė su dinamiškesnių spyruoklių ir amortizatorių suderinimu bei 15 mm mažesne prošvaisa suteikia geresnį sukibimą su kelio danga ir 
sportiškesnį valdomumą.

Pastaba: ne TFSI e ir g-tron modeliams

1JC 246 246 0

Sportinė važiuoklė

Pastaba: tik su C1I arba C6H arba C2T, ne modeliams su mažesnės nei 110 kW galios varikliais

1JF 246 246 0

Adaptyvi važiuoklė su „Audi drive select“ sistema
Adaptyvi važiuoklė su amortizatorių valdymu leidžia pritaikyti elektronikos valdomus amortizatorius prie skirtingų važiavimo situacijų. Jie gali būti pritaikomi per „Audi drive 
select“ sistemą skirtinguose režimuose „auto“, „comfort“ arba „dynamic“, pasirenkant labiau dinamiškus arba labiau į komfortą orientuotus bazinius nustatymus. Adaptyvi 
važiuoklė – prošvaisos sumažinimas 10 mm, palyginti su standartine važiuokle.

Pastaba: ne modeliams su mažesnės nei 110 kW galios varikliais

PDE 1 264 1 264 1 264

„Audi drive select“ sistema

Pastaba: bazinė įranga TFSI e modeliams

2H6 168 168 168

Vairavimo sistema su progresyvia charakteristika
Vairavimo sistema su kintamu perdavimo skaičiumi priklausomai nuo vairo pasukimo kampo ir priklausomai nuo greičio veikiantis vairo stiprintuvas

1N7 280 280 280

Dinamikos paketas
„Audi drive select“ sistema (2H6) 
Vairavimo sistema su progresyvia charakteristika (1N7) 
Vidinis garso skleidimo elementas (GN1) 
Raudonos spalvos stabdžių suportai, 16" priekyje, 15" gale

Pastaba: tik 35 TFSI „S tronic“ ir 35 TDI „S tronic“ modeliams

PA2 1 090 1 090 1 090
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Kaina EUR su PVMSėdėjimo komfortas

Bazinės priekinės sėdynės Q1A s s s

Priekinės sėdynės su aukščio reguliavimu 3L5 s s s

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

Sportinės priekinės sėdynės
Sportinės priekinės sėdynės gali būti įvairiai nustatomos rankiniu būdu: nustatomi sėdynės aukštis, išilginė padėtis, sėdynės polinkis, atlošo polinkis ir saugos diržo aukštis. 
Papildomai sportinės priekinės sėdynės aprūpintos integruotomis galvos atramomis ir iškiliais šonais.

Pastaba: ne su baziniais sėdynių apmušalais

Q1D 403 403 403

Pneumatinis priekinių sėdynių juosmens atramos reguliavimas su masažo funkcija

Pastaba: tik su PV3 arba 3L5, ne 1,5 l TFSI „S tronic“ modeliui

8I6 504 504 504

Vairuotojo sėdynės atminties funkcija
Elektra nustatomos priekinės sėdynės su vairuotojo sėdynės atminties funkcija (3L4) 
Elektra nustatomi, prilenkiami ir šildomi išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai, automatiškai tamsėjantys išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai abiejose pusėje, su atminties 
funkcija (6XL)

Pastaba: tik su 4L6 ir 7P1

PV3 1 341 1 341 1 341

Priekinių sėdynių juosmens atramos reguliavimas elektra 7P1 302 302 302

Elektra nustatoma vairuotojo sėdynė

Pastaba: tik su 7P1

3PB 430 430 430

Elektra nustatomos priekinės sėdynės

Pastaba: tik su 7P1

3L5 782 782 782

Priekinių sėdynių šildymas 4A3 379 379 379

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

Pastaba: ne su baziniais sėdynių apmušalais

3NT 223 223 223

Papildoma įranga
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Kaina EUR su PVMSėdynių apmušalai / odos paketai

Medžiaginiai sėdynių apmušalai „Index“ N5G s s s

Medžiaginiai sėdynių apmušalai „Debut“
Bazinėms priekinėms sėdynėms:
Juodos ir sidabrinės arba juodos ir mėlynos spalvos „Debut“ medžiaga aptrauktos vidurinės sėdynių dalys
Juodos spalvos vienspalve medžiaga aptraukti sėdynių šonai, galvos atramos ir priekinis vidurinis ranktūris

N7B 90 90 90

Medžiaginiai sėdynių apmušalai „Dynamik“
Sportinėms priekinėms sėdynėms:
Juodos ir sidabrinės arba juodos ir mėlynos spalvos „Dynamik“ medžiaga aptrauktos vidurinės sėdynių dalys
Juodos spalvos vienspalve medžiaga aptraukti sėdynių šonai, galvos atramos ir priekinis vidurinis ranktūris

Pastaba: tik su Q1D

N5B 0 0 0

Medžiagos „Pulse“ ir dirbtinės odos „mono.pur 550˝ derinys su „S“ logotipo įspaudais
Sportinėms priekinėms sėdynėms:
Juodos ir sidabrinės spalvų „Pulse“ medžiaga aptrauktos vidurinės priekinių sėdynių ir dviejų šoninių galinių sėdynių dalys
Juodos spalvos „mono.pur 550˝ dirbtine oda aptraukti sėdynių šonai, galvos atramos, vidurinė galinė sėdynė ir priekinis vidurinis ranktūris 
„Rock grey“ spalvos kontrastinės siūlės
„S“ logotipo įspaudai priekinių sėdynių atlošuose

Pastaba: tik su WQS, ne 1,0 l TFSI modeliui su mechanine pavarų dėže

N2Y 0 0 0

Odos ir dirbtinės odos „mono.pur 550˝ derinys su „S“ logotipo įspaudais
Sportinėms priekinėms sėdynėms:
Juodos arba „Steel grey“ spalvos oda aptrauktos vidurinės priekinių sėdynių ir dviejų šoninių galinių sėdynių dalys
Juodos arba „Steel grey“ spalvos „mono.pur 550˝ dirbtine oda aptraukti sėdynių šonai, galvos atramos, vidurinė galinė sėdynė ir priekinis vidurinis ranktūris
Kontrastinės siūlės
„S“ logotipo įspaudai priekinių sėdynių atlošuose

Pastaba: tik su WQS

N4L 280 280 280

Papildoma įranga
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Kaina EUR su PVM

Papildoma įranga

Sėdynių apmušalai / odos paketai

„Microfibre Dinamica“ ir dirbtinės odos „mono.pur 550“ derinys su „S“ logotipo įspaudais
Sportinėms priekinėms sėdynėms su rombų raštu:
Juodos arba „Steel grey“ spalvos „Microfibre Dinamica“ aptrauktos vidurinės priekinių sėdynių ir dviejų šoninių galinių sėdynių dalys
Juodos arba „Steel grey“ spalvos „mono.pur 550“ dirbtine oda aptraukti sėdynių šonai, galvos atramos, vidurinė galinė sėdynė  
ir priekinis vidurinis ranktūris (jeigu užsakytas)
Kontrastinės siūlės ir rombų raštas
„S“ logotipo įspaudai priekinių sėdynių atlošuose

Pastaba: tik su WQS, ne 1,0 l TFSI modeliui su mechanine pavarų dėže

N5J 615 615 615

„Fine Nappa“ odos su „S“ logotipo įspaudais paketas
Sportinėms priekinėms sėdynėms:
Juodos spalvos „Fine Nappa“ oda su „Rock grey“ spalvos kontrastinėmis siūlėmis arba „Steel grey“ spalvos „Fine Nappa“ oda su „Anthracite“ spalvos kontrastinėmis siūlėmis 
aptrauktos vidurinės sėdynių dalys, sėdynių šonai, galvos atramos ir vidurinis ranktūris
Rombų raštas
„S“ logotipo įspaudai priekinių sėdynių atlošuose

Pastaba: tik su WQS

N4X 1 453 1 453 1 453

Medžiagos „Torsion“ ir dirbtinės odos „mono.pur 550˝ derinys
Bazinėms priekinėms sėdynėms:
„Steel grey“ spalvos „Torsion“ medžiaga aptrauktos vidurinės priekinių sėdynių ir dviejų šoninių galinių sėdynių dalys
„Steel grey“ spalvos „mono.pur 550˝ dirbtine oda aptraukti išorinės sėdynių šonų pusės, galvos atramos, vidurinė galinė sėdynė ir priekinis vidurinis ranktūris
Geltonos spalvos kontrastinės siūlės

Sportinėms priekinėms sėdynėms:
„Steel grey“ spalvos „Torsion“ medžiaga aptrauktos vidurinės priekinių sėdynių ir dviejų šoninių galinių sėdynių dalys
„Steel grey“ spalvos „mono.pur 550˝ dirbtine oda aptraukti išorinės sėdynių šonų pusės, galvos atramos, vidurinė galinė sėdynė ir priekinis vidurinis ranktūris 
Geltonos spalvos kontrastinės siūlės
Kontrastinės spalvos apvadai

Pastaba: tik su WK8, ne 1,0 l TFSI modeliui su mechanine pavarų dėže

N2U 0 0 0
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Kaina EUR su PVMSėdynių apmušalai / odos paketai

Odos ir dirbtinės odos „mono.pur 550˝ derinys
Bazinėms priekinėms sėdynėms:
Juodos, „Parchment beige“ arba „Santos brown“ spalvos oda aptrauktos vidurinės priekinių sėdynių ir dviejų šoninių galinių sėdynių dalys
Juodos , „Parchment beige“ arba „Santos brown“ spalvos „mono.pur 550˝ dirbtine oda aptraukti sėdynių šonai, galvos atramos, vidurinė galinė sėdynė ir priekinis vidurinis 
ranktūris 
Akcentinės juostos ant sėdynių iš „Steel grey“ spalvos „Alcantara“
Su juodos spalvos „mono.pur 500˝ dirbtine oda – „Rock grey“ spalvos kontrastinės siūlės, su „Parchment beige“ spalvos „mono.pur 500˝ dirbtine oda – „Steel grey“ spalvos 
kontrastinės siūlės, su „Santos brown“ spalvos „mono.pur 500˝ dirbtine oda – „Steel grey“ spalvos kontrastinės siūlės

Pastaba: tik su WK8 ir 3NT

N1D 280 280 280

Odos ir dirbtinės odos „mono.pur 550˝ derinys
Bazinėms priekinėms sėdynėms:
Juodos, „Parchment beige“ arba „Steel grey“ spalvos oda aptrauktos vidurinės priekinių sėdynių ir dviejų šoninių galinių sėdynių dalys
Juodos , „Parchment beige“ arba „Steel grey“ spalvos „mono.pur 550˝ dirbtine oda aptraukti sėdynių šonai, galvos atramos, vidurinė galinė sėdynė ir priekinis vidurinis 
ranktūris 
Sportinėms priekinėms sėdynėms:
Juodos spalvos oda aptrauktos vidurinės priekinių sėdynių ir dviejų šoninių galinių sėdynių dalys
Juodos spalvos „mono.pur 550˝ dirbtine oda aptraukti sėdynių šonai, galvos atramos, vidurinė galinė sėdynė ir priekinis vidurinis ranktūris
„Rock grey“ spalvos kontrastinės siūlės

Pastaba: tik su WK8 ir 3NT, ne 1,0 l TFSI modeliui su mechanine pavarų dėže

N4F 1 062 1 062 1 062

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

7HE 324 324 324

Interjero apdaila

„Micrometallic silver“ interjero apdaila 5MA s s s

Tamsaus aliuminio „Spectrum“ interjero apdaila 5TD 223 223 223

„Turbo blue“ spalvos atlasiniais dažais nudažyta interjero apdaila 5MY 168 168 168

„Atlas“ struktūros anglies pluošto interjero apdaila

Pastaba: tik su WQS ir QQ2

7TN 503 503 503

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

Oda aptrauktas 3 stipinų daugiafunkcis vairas

	L su mechanine pavarų dėže

1XP s/- s/- s/-

Oda aptrauktas 3 stipinų daugiafunkcis vairas su pavarų perjungimo svirtelėmis

	L tik su „S tronic“ pavarų dėže

2PD s/- s/- s/-

Oda aptrauktas 3 stipinų daugiafunkcis vairas „plus“

	L tik su mechanine pavarų dėže

1XW 134 134 134

Oda aptrauktas 3 stipinų daugiafunkcis vairas „plus“ su pavarų perjungimo svirtelėmis

	L tik su „S tronic“ pavarų dėže

1XX 134 134 134

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

	L tik su mechanine pavarų dėže

2PF 263 263 263

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

	L tik su „S tronic“ pavarų dėže

2PK 263 263 263

Papildoma įranga
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Kaina EUR su PVMInfotainment / MMI ir navigacijos sistemos

Skaitmeninis 10,25˝ prietaisų skydelis
Visiškai skaitmeninis 10,25˝ aukštos raiškos prietaisų skydelis rodo įvairią informacijos ir pramogų bei 
automobilio funkcijų informaciją tiesioginiame vairuotojo matymo lauke.

7J2 s s s

MMI radijo sistema „plus“ su MMI jutikliniu 10,1˝ ekranu
Audi muzikos sąsaja su viena USB-A ir viena USB-C jungtimis su įkrovimo ir duomenų perdavimo funkcijomis; garso stiprumo reguliavimas priklausomai nuo greičio
Valdymo žodinėmis komandomis sistema, suderinta su įprastinės kalbos atpažinimu, informacijos ir pramogų bei automobilio funkcijų valdymui“

I8Y s s s

„Audi virtual cockpit“ prietaisų skydelis
Tarp sudedamųjų dalių:
2 atvaizdavimo parinktys: „classic“ ir „sport“
Valdymas naudojant daugiafunkcį vairą
Važiavimo duomenų konfigūracija tachometre
Navigacijos žemėlapio kaip 3D vietovės modelio pavaizdavimas 10,25˝ spalvotame ekrane
Nuolatinis navigacijos informacijos atvaizdavimas prie spidometro, kai aktyvuotas vedimas link tikslo
Nuovargio atpažinimo asistentas

Pastaba: tik su 7UG, ne su baziniu vairu

9S1 0 0 0

„Audi virtual cockpit“ prietaisų skydelis „plus“
Tarp sudedamųjų dalių:
3 atskiros atvaizdavimo parinktys: „dynamic“, „sport“ ir „classic“
Valdymas naudojant daugiafunkcį vairą
Važiavimo duomenų konfigūracija tachometre
Navigacijos žemėlapio kaip 3D vietovės modelio pavaizdavimas 12,3˝ spalvotame ekrane
Nuolatinis navigacijos informacijos atvaizdavimas prie spidometro, kai aktyvuotas vedimas link tikslo
Nuovargio atpažinimo asistentas

Pastaba: ne su baziniu vairu

9S9/9S8 268 268 268

Papildoma įranga
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Kaina EUR su PVMInfotainment / mmi ir navigacijos sistemos

MMI navigacijos sistema „plus“ su „MMI touch“
Papildomos funkcijos, palyginti su MMI radijo sistema „plus“ su „MMI touch“:
Navigacijos sistema su 10,1˝ aukštos raiškos spalvotu MMI jutikliniu ekranu (1540 x 720)
Neriboto laikotarpio žemėlapių atnaujinimas: aktualiausių navigacijos duomenų atsisiuntimas
3D žemėlapių pavaizdavimas rodo daug įdomių vietų ir miestų modelius
Asmeninis asistavimas maršrute, kai aktyvuotas eismo situacijos stebėjimas dažnai važiuojamuose maršrutuose
„Audi connect“ eismo informacija realiuoju laiku
MMI paieška: laisvo teksto paieška su intelektualiuoju kelionės tikslų pasiūlymu įvedimo metu
„MMI touch“ greitajam, intuityviajam valdymui, pvz., kelionės tikslo įvedimui naudojant rankraštinių simbolių atpažinimo funkciją bei laisvam judinimui ir mastelio keitimui 
žemėlapyje
Detalizuota maršruto informacija: žemėlapio peržiūra, alternatyvių maršrutų pasirinkimas, įdomūs objektai, eismo juostos rekomendacijos, išvažiavimai iš automagistralių, 
detalizuoti sankirtų žemėlapiai ir daug daugiau
Navigacijos duomenų, pvz., greičio apribojimų ir įkalnių statumo, naudojimas įžvalgiam ir efektyviam važiavimui
Iki 10 tarpinių tikslų maršrute įvedimas
Visas „Audi connect“ navigacijos bei informacijos ir pramogų paketas
Šalių informacija su konkrečios šalies informacijos, pvz., taikomų greičio apribojimų, automagistralių mokesčių ir t.t., atvaizdavimu

Pastaba: tik su 9S1 arba 9S9

7UG 2 000 2 000 2 000

Infotainment / radijo ir garso sistemos

6 pasyvūs garsiakalbiai 8RL s s s

Audi garso sistema
10 garsiakalbiai įskaitant vidurinį garsiakalbį ir žemųjų dažnių kolonėlę, 6 kanalų stiprintuvas su bendrąja išvesties galia 180 vatų

9VD 324 324 324

„Bang & Olufsen“ 3D „Premium“ klasės garso sistema
15 galingų garsiakalbių, įskaitant žemųjų dažnių kolonėlę. 16 kanalų stiprintuvas su bendrąja 680 vatų išvesties galia.

9VS 883 883 883

Infotainment / telefonas ir komunikacija

„Bluetooth“ sąsaja 9ZX s s s

Audi sąsaja išmaniajam telefonui IU1 441 441 441

Papildoma įranga
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Kaina EUR su PVMInfotainment / telefonas ir komunikacija

„Audi phone box light“
Tarp sudedamųjų dalių:
Įkrovimas per USB-A jungtį arba belaidis įkrovimas („Qi“ standartas)
Įspėjimas paliekant mobilųjį telefoną automobilyje
Įkrovimo būklės rodymas MMI jutikliniame ekrane
Galimybė prijungti antrą mobilųjį telefoną

9ZV 315 315 315

„Audi phone box“
Papildomai prie „Audi phone box light“:
Mobiliojo telefono sujungimas su išorine antena signalo kokybės pagerinimui
Mažesnis spinduliavimas automobilio salone
LTE palaikymas

9ZE 447 447 447

„Audi connect“ paslaugos 3 metams

Pastaba: tik su 7UG

IT3 249 249 249

Asistavimo sistemos / saugumas

„Audi pre sense front“ sistema 8J3 s s s

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

Įkalnės asistentas UH2 90 90 90

„Audi side assist“  (persirikiavimo į kitą eismo juostą asistentas) 7Y1 592 592 592

„Audi pre sense basic“ sistema 7W1 223 223 223

Kelio ženklų atpažinimas naudojant kamerą

Pastaba: tik su 7UG

QR9 280 280 280

Papildoma įranga
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Kaina EUR su PVMAsistavimo sistemos / saugumas

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

PCE 3 609 3 609 3 107

TFSI e ir g-tron

Pastaba: tik su „S tronic“ ir 8G1 arba PXC, ir 1XX, ir 9S1 arba 9S9

4 113 4 113 3 610

Įspėjimas persirikiuojant į kitą eismo juostą, įskaitant įspėjimą išlipant ir skersinio eismo stebėjimo asistentą gale

Pastaba: tik su 7X5

79H 592 592 592

Pastovaus greičio palaikymo sistema 8T6/3V6 335 335 335

Adaptyvus greičio valdymo asistentas 8T8 648 648 648

Adaptyvus greičio reguliavimo asistentas

Pastaba: tik su 8T8 ir 1XW arba 1XX

6I2 268 268 268

Adaptyvus greičio reguliavimo asistentas su kritinių situacijų asistentu

Pastaba: tik su „S tronic“ ir 8T8, ir 1XX

6I6 290 290 290

Parkavimo pagalbos sistema gale 7X1 504 504 s

Parkavimo asistentas su pasirinktine indikacija 7X5 894 894 392

Galinio vaizdo kamera KA2 458 458 458

Papildoma įranga
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Kaina EUR su PVMAsistavimo sistemos / saugumas

Paruošimas projekciniam ekranui KS4 212 212 212

Projekcinis ekranas KS1 894 894 894

Šoninės oro pagalvės priekyje ir gale, galvos oro pagalvės ir vidurinė oro pagalvė tarp priekinių sėdynių 6C4 392 392 392

Apšvietimas

Automobilio vidaus apšvietimas QQ0 s s s

„Apšviečiami makiažo veidrodžiai
Taip pat:
Šviesos diodų apšvietimas lubų moduliuose priekyje ir gale, įskaitant skaitymo šviestuvus
Šviesos diodų makiažo veidrodžių vairuotojui ir priekiniam keleiviui apšvietimas
Pirštinių skyriaus apšvietimas (kaitinamoji lemputė)
Šviesos diodų bagažinės apšvietimo šviestuvas dešinėje“

QQ5 79 79 79

„Aplinką sudarančio apšvietimo paketas
Papildomai prie bazinio interjero apšvietimo aplinką sudarančio apšvietimo pakete yra:
Šviesos diodų apšvietimas lubų moduliuose priekyje ir gale, įskaitant skaitymo šviestuvus
Šviesos diodų makiažo veidrodžių apšvietimas
Šviesos diodų aplinką sudarantis durų apšvietimas priekyje ir gale
Šviesos diodų įlipimo zonos apšvietimas apatinėje priekinių durų pusėje
Šviesos diodų daiktadėžės vidurinėje konsolėje apšvietimas
Šviesos diodų kojų srities apšvietimas priekyje“

QQ1 268 268 268

Papildoma įranga
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Kaina EUR su PVM

Papildoma įranga

Apšvietimas

Aplinką sudarančio apšvietimo paketas „plus“
Papildomai prie aplinką sudarančio apšvietimo paketo aplinką sudarančio apšvietimo pakete „plus“ yra:
Baltos spalvos įlipimo zonos apšvietimas apatinėje galinių durų pusėje
Daugiaspalvis kontūrinis prietaisų panelio apšvietimas
Daugiaspalvis aplinką sudarantis durų apšvietimas priekyje ir gale
Daugiaspalvis kontūrinis priekinių ir galinių durų apšvietimas
Daugiaspalvis daiktadėžės vidurinėje konsolėje apšvietimas

Pastaba: tik su 5TD arba 7TN arba WK8

QQ2 392 392 392

Priekinių žibintų apiplovimo sistema

Pastaba: tik su PX2

8X8 285 285 285

Tolimųjų šviesų valdymas 8G1 112 112 112

Šviesos diodų priekiniai žibintai su dinaminėmis posūkių šviesomis gale PX2 995 995 995

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

PXC 1 777 1 777 1 777

Stogo sistemos

Panoraminis stiklinis stoglangis

Pastaba: tik su QQ1 arba QQ2, arba QQ5

3FB 1 229 1 229 1 229

Anoduoto aliuminio stogo bėgeliai 

	L tik Sportback modeliams

3S1 335 335 335

Juodos spalvos stogo bėgeliai

	L tik Sportback modeliams

3S2 257 257 257
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Kaina EUR su PVMOro kondicionierius

Rankiniu būdu valdoma oro kondicionieriaus sistema KH6 s s s

Prabangi automatinė oro kondicionieriaus sistema su saulės sensoriumi
Pastaba: bazinė įranga TFSI e modeliams

9AK 659 659 659

3 zonų prabangi automatinė oro kondicionieriaus sistema
Pastaba: ne TFSI e modeliams

KH5 995 995 995

Bagažo tvirtinimo ir daiktadėžių sistemos

Daiktadėžių paketas ir bagažinės įrangos paketas
Užrakinama daiktadėžė priekinio keleivio pusėje
Daiktadėžė vairuotojo pusėje
Tinklinės kišenės ant galinės priekinių sėdynių atlošų pusės
Prabangus gėrimų laikiklis
12 voltų kištukinis lizdas vidurinės konsolės gale
12 voltų kištukinis lizdas bagažinėje
Bagažinės tinklas
Antrasis šviesos diodų bagažinės apšvietimo šviestuvas kairėje

QE1 223 223 223

Rakinimo sistemos

Signalizacija PG2 s s s

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

Pastaba: tik su PG3

2F1 112 112 112

„Comfort key“ sistema PG3 480 480 480

Garažo vartų nuotolinis valdymas (HomeLink) VC2 263 263 263

Elektra atidaromas ir uždaromas bagažinės dangtis

	L tik Sportback modeliams
Pastaba: tik su PG3

4E6 403 403 403

Papildoma įranga
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Kaina EUR su PVMGalinio vaizdo veidrodžiai

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

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

Automatiškai tamsėjantis berėmis vidinis galinio vaizdo veidrodis 4L6 179 179 179

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

Pastaba: tik su 4L6

6XI 369 369 369

Juodos spalvos išorinių galinio vaizdo veidrodžių korpusai

Pastaba: tik su 4ZD

6FJ - 118 118

Išorinių galinio vaizdo veidrodžių korpusai iš anglies pluošto 6FQ 704 704 704

Stiklai

Šilumą izoliuojantis priekinis stiklas 4GF s s s

Garsą izoliuojantis priekinis stiklas 4GH 112 112 112

Privacy stiklai (tamsinti stiklai)

Pastaba: tik su 4ZD arba 4ZB

QL5 392 392 392

Papildoma įranga



33www.audi.lt

K
o

d
a

s

A
3

 

A
3

 a
d

v
a

n
c
e

d

A
3

 S
 l

in
e

Kaina EUR su PVMKita eksterjero įranga

Galinis stogo aptakas
	L tik Sportback modeliams

5J3 s s -

„S“ galinis stogo aptakas
	L tik Sportback modeliams

5J1 285 285 s

Paruošimas priekabos tempimo įrangai 1M5 190 190 190

Priekabos prikabinimo įranga 1D2 894 894 894

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

Blizgių dalių paketas 4ZB 223 223 223

Juodos spalvos dizaino paketas
Juodos spalvos akcentai „Audi Singleframe“ grotelių zonoje, langų apvaduose bei priekiniame ir galiniame bamperiuose

4ZD - 559 559

Juodos spalvos dizaino paketas „Plus“  
Pastaba: tik su 2Z0 arba 2Z7

4ZP - 873 873

Kita interjero įranga

Juodos spalvos medžiaginis lubų apmušimas 6NQ 263 263 263

Aliuminio optikos interjero elementai
Aliuminio optikos valdymo mygtukų juostos vidurinėje konsolėje apvadas, priekinių ir galinių durų apdaila, veidrodžių nustatymo mygtukų, langų valdymo mygtukų, 
stovėjimo stabdžio ir galimai įkalnės asistento mygtukų elementai

QJ1 101 101 101

Apšviečiamos apsauginės priekinių slenksčių juostos su aliuminio intarpais VT4 168 168 -

Peleninė ir cigarečių uždegiklis priekyje 9JD 33 33 33

Įlipimo zonos šviesos diodų apšvietimas priekinėse duryse su statine logotipo projekcija 9TF 197 197 197

Papildoma įranga
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Kaina EUR su PVMPratęsta garantija

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Audi pratęsta garantija, 2 + 3, maksimali rida 150 000 km EA9 754 754 754

Papildoma įranga
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Kaina EUR su PVMĮrangos paketai / dizaino paketai

„S line“ interjeras
Sportinės priekinės sėdynės (Q1D)
Dirbtine oda aptrauktos atramos rankai duryse priekyje ir gale su kontrastinėmis siūlėmis, kurių spalva suderinta 
su pasirinkto interjero spalva, tiek atramose rankai, tiek prietaisų panelyje (7HF)
Tamsaus aliuminio „Spectrum“ apdaila prietaisų panelyje bei „Platinum grey“ spalvos dažais su šilko efektu 
nudažyti akcentiniai paviršiai prietaisų panelyje ir vidurinėje konsolėje (5TD)
Apšviečiamos apsauginės priekinių slenksčių juostos su aliuminio intarpais ir „S“ logotipais (VT5)
Juodos spalvos medžiaginis lubų apmušimas (6NQ)
Pedalai ir pakoja iš nerūdijančio plieno (VF1)

Pastaba: tik su N2B arba N2Y, arba N4L, arba N4X ir 1XW arba 1XX, arba 2PG, arba 2PK

WQS 1 763 1 763 1 763

Interjero rinktinio dizaino paketas
Kontūrinio ir aplinką sudarančio daugiaspalvio apšvietimo paketas (QQ2)
„Agate grey“ spalvos natūralaus švelnaus rievėtumo beržo interjero apdaila prietaisų panelyje (5TV)
„Platinum grey“ spalvos dažais su šilko efektu nudažyti akcentiniai paviršiai prietaisų panelyje ir vidurinėje konsolėje 
Apšviečiamos apsauginės slenksčių juostos priekyje su aliuminio intarpais (VT4)
Dirbtine oda aptrauktos atramos rankai duryse priekyje ir gale su kontrastinėmis siūlėmis, kurių spalva suderinta 
su pasirinkto interjero spalva, tiek atramose rankai, tiek prietaisų panelyje (7HF)

Pastaba: tik su N1D arba N2U, arba N4F ir 1XW arba 1XX, arba 2PG, arba 2PK

WK8 1 766 1 766 1 766

Papildoma įranga
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Audi A3 Sportback matmenys
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Audi A3 Limousine matmenys
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Audi A3 Sportback TFSI e matmenys
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Audi A3 Sportback techninė informacija

TFSI Benzininis variklis su tiesioginiu degalų įpurškimu, turbopripūtimu

 TFSI e Iš tinklo kraunamas hibridas 
TDI Dyzelinis variklis su bendrosios magistralės įpurškimo sistema ir turbopripūtimu

 S tronic Dvigubos sankabos pavarų dėžė

 CNG Suslėgtos gamtinės dujos – suslėgtos formos gamtinės dujos

 *viso 

Šios reikšmės nustatytos laikantis nustatyto matavimo proceso (direktyva 80/1268/EEB – taip pat žinoma kaip naujasis Europos važiavimo ciklas)  
Degalų sąnaudų ir CO2 emisijos reikšmės nurodytos diapazonais, nes jos priklauso nuo naudojamų padangų ir ratlankių kombinacijų.  
Techniniai duomenys yra tik informacinio pobūdžio ir gali būti keičiami be išankstinio informavimo.

Variklio tipas 30 TFSI 30 TFSI 35 TFSI 35 TFSI 40 TFSI e

Cilindrai /  tūris (cm3) 3 / 999 3 / 999 4 / 1498 4 / 1498 4 / 1395

Pavarų dėžė, pavaros tipas 6 / manual 7 / S tronic 6 / manual 7 / S tronic 6 / S tronic

Maksimali galia, kW/AG 81 / 110 81 / 110 110 / 150 110 / 150 110 / 150 (150 / 204)*

Maksimalus sukimo momentas, Nm/aps. 200 / 2000 - 3000 200 / 2000 - 3000 250 / 1500 - 3500 250 / 1500 - 3500 250 / 1550 - 3500

Masės ir talpa

Nepakrauto automobilio masė, kg 1295 1355 1355 1395 1635

Maksimali leidžiama bendroji masė, kg 1770 1835 1830 1870 2065

Maksimali leidžiama stogo apkrova / atraminė apkrova, kg 75/80 75/80 75/80 75/80 75/80

Maksimali leidžiama priekabos be stabdžių masė, kg 640 670 670 690 750

Degalų bako talpa, apytiksliai, l 45 45 50 50 40

Bagažo skyriaus talpa, l 380 380 380 380 280

Apsisukimo skersmuo, apytiksliai, m 11.1 11.1 11.1 11.1 11.1

Eksploatacinės charakteristikos ir sąnaudos

Maksimalus greitis, km/h 204 204 224 224 227

Įsibegėjimas 0-100 km s 10.6 10.6 8.4 8.4 7.6

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

mieste 5.9-5.7 5.9-5.7 5.9-5.7 5.2-5.1 5.2-5.1 5.2-5.1 6.7-6.5 6.7-6.5 6.7-6.5 6.1-5.9 6.1-5.9 6.1-5.9 - - -

užmiestyje 4.2-4.0 4.2-4.0 4.2-4.0 4.1-3.9 4.1-3.9 4.1-3.9 4.7-4.4 4.7-4.4 4.7-4.4 4.4-4.1 4.4-4.1 4.4-4.1 - - -

mišriosios 4.8-4.6 4.8-4.7 4.8-4.7 4.5-4.3 4.5-4.3 4.5-4.3 5.4-5.2 5.4-5.2 5.4-5.2 5.0-4.8 5.0-4.8 5.0-4.8 1.5-1.4 1.5-1.4 1.5-1.4

Mišrioji NEDC CO2 emisija, g/km 111-106 111-107 111-107 104-99 104-99 104-99 125-119 125-119 125-119 114-109 114-109 114-109 34-30 34-31 34-31

NEDC mišriosios elektros energijos sąnaudos, kWh/100km - - - - - - - - - - - - 13.8-13.0 13.8-13.1 13.8-13.1

WLTP degalų sąnaudos, l/100 km 

mišriosios 6.0-5.4 5.9-5.5 6.0-5.5 5.7-5.1 5.7-5.1 5.7-5.2 6.3-5.6 6.3-5.7 6.3-5.7 6.2-5.6 6.2-5.6 6.2-5.7 1.2-1.0 1.2-1.0 1.2-1.0

Mišrioji WLTP CO2 emisija, g/km 136-123 135-124 135-125 129-116 129-117 129-118 142-127 142-129 143-129 140-127 140-128 141-128 30-24 30-25 31-25

Ridos atsarga mišriajame WLTP cikle, km - - - - - - - - - - - - 59-67 59-65 59-65

Emisijos standartas Euro 6 d-ISC-FCM Euro 6 d-ISC-FCM Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC Euro 6 d-ISC-FCM
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Audi A3 Sportback techninė informacija
Variklio tipas 30 g-tron 30 TDI 35 TDI

Cilindrai /  tūris (cm3) 4 / 1498 4 / 1968 4 / 1968

Pavarų dėžė, pavaros tipas 7 / S tronic 6 / manual 7 / S tronic

Maksimali galia, kW/AG 96 / 131 85 / 116 110 / 150

Maksimalus sukimo momentas, Nm/aps. 200 / 1400 - 4000 300 / 1600 - 2500 360 / 1600 - 2750

Masės ir talpa

Nepakrauto automobilio masė, kg 1430 1420 1485

Maksimali leidžiama bendroji masė, kg 1885 1905 1960

Maksimali leidžiama stogo apkrova / atraminė apkrova, kg 75/80 75/80 75/80

Maksimali leidžiama priekabos be stabdžių masė, kg 710 710 740

Degalų bako talpa, apytiksliai, l 9 (17,3) 45 50

Bagažo skyriaus talpa, l 280 380 380

Apsisukimo skersmuo, apytiksliai, m 11.1 11.1 11.1

Eksploatacinės charakteristikos ir sąnaudos

Maksimalus greitis, km/h 211 206 224

Įsibegėjimas 0-100 km s 9.7 10.1 8.4

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

mieste 4.5-4.4 4.5-4.4 4.5-4.4 5.2-5.0 5.2-5.0 5.2-5.0 4.8-4.6 4.8-4.6 4.8-4.6

užmiestyje 3.1-2.9 3.1-3.0 3.1-3.0 3.4-3.2 3.4-3.2 3.4-3.2 3.7-3.5 3.7-3.5 3.7-3.5

mišriosios 3.6-3.5 3.6-3.5 3.6-3.5 4.1-3.9 4.1-3.9 4.1-3.9 4.1-3.9 4.1-3.9 4.1-3.9

Mišrioji NEDC CO2 emisija, g/km 99-96 99-96 99-96 107-102 107-103 107-103 107-102 107-102 107-102

NEDC mišriosios elektros energijos sąnaudos, kWh/100km - - - - - - - - -

WLTP degalų sąnaudos, l/100 km 

mišriosios 4.2-3.9 4.2-4.0 4.2-4.0 4.8-4.4 4.8-4.4 4.8-4.4 5.0-4.5 5.0-4.6 5.0-4.6

Mišrioji WLTP CO2 emisija, g/km 115-108 115-109 115-109 126-115 126-116 126-116 132-119 132-120 132-121

Ridos atsarga mišriajame WLTP cikle, km - - - - - - - - -

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

TFSI Benzininis variklis su tiesioginiu degalų įpurškimu, turbopripūtimu

 TFSI e Iš tinklo kraunamas hibridas 
TDI Dyzelinis variklis su bendrosios magistralės įpurškimo sistema ir turbopripūtimu

 S tronic Dvigubos sankabos pavarų dėžė

 CNG Suslėgtos gamtinės dujos – suslėgtos formos gamtinės dujos

 *viso 

Šios reikšmės nustatytos laikantis nustatyto matavimo proceso (direktyva 80/1268/EEB – taip pat žinoma kaip naujasis Europos važiavimo ciklas)  
Degalų sąnaudų ir CO2 emisijos reikšmės nurodytos diapazonais, nes jos priklauso nuo naudojamų padangų ir ratlankių kombinacijų.  
Techniniai duomenys yra tik informacinio pobūdžio ir gali būti keičiami be išankstinio informavimo.
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Audi A3 Limousine techninė informacija

TFSI Benzininis variklis su tiesioginiu degalų įpurškimu, turbopripūtimu

TDI Dyzelinis variklis su bendrosios magistralės įpurškimo sistema ir turbopripūtimu

 S tronic Dvigubos sankabos pavarų dėžė

Šios reikšmės nustatytos laikantis nustatyto matavimo proceso (direktyva 80/1268/EEB – taip pat žinoma kaip naujasis Europos važiavimo ciklas)  
Degalų sąnaudų ir CO2 emisijos reikšmės nurodytos diapazonais, nes jos priklauso nuo naudojamų padangų ir ratlankių kombinacijų.  
Techniniai duomenys yra tik informacinio pobūdžio ir gali būti keičiami be išankstinio informavimo.

Variklio tipas 30 TFSI 30 TFSI 35 TFSI 35 TFSI

Cilindrai /  tūris (cm3) 3 / 999 3 / 999 4 / 1498 4 / 1498

Pavarų dėžė, pavaros tipas 6 / manual 7 / S tronic 6 / manual 7 / S tronic

Maksimali galia, kW/AG 81 / 110 81 / 110 110 / 150 110 / 150

Maksimalus sukimo momentas, Nm/aps. 200 / 2000 - 3000 200 / 2000 - 3000 250 / 1500 - 3500 250 / 1500 - 3500

Masės ir talpa

Nepakrauto automobilio masė, kg 1300 1360 1360 1395

Maksimali leidžiama bendroji masė, kg 1775 1840 1835 1875

Maksimali leidžiama stogo apkrova / atraminė apkrova, kg 75/80 75/80 75/80 75/80

Maksimali leidžiama priekabos be stabdžių masė, kg 650 680 680 690

Degalų bako talpa, apytiksliai, l 45 45 50 50

Bagažo skyriaus talpa, l 425 425 425 425

Apsisukimo skersmuo, apytiksliai, m 11.1 11.1 11.1 11.1

Eksploatacinės charakteristikos ir sąnaudos

Maksimalus greitis, km/h 210 210 232 232

Įsibegėjimas 0-100 km s 10.6 10.6 8.4 8.4

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

mieste 5.9-5.7 5.9-5.7 5.9-5.7 5.2-5.1 5.2-5.1 5.2-5.1 6.6-6.5 6.6-6.5 6.6-6.5 6.0-5.8 6.0-5.8 6.0-5.8

užmiestyje 4.0-3.8 4.0-3.8 4.0-3.8 4.0-3.8 4.0-3.8 4.0-3.8 4.6-4.3 4.6-4.3 4.6-4.3 4.3-4.0 4.3-4.0 4.3-4.0

mišriosios 4.7-4.5 4.7-4.5 4.7-4.5 4.5-4.2 4.5-4.3 4.5-4.3 5.4-5.1 5.4-5.1 5.4-5.1 4.9-4.7 4.9-4.7 4.9-4.7

Mišrioji NEDC CO2 emisija, g/km 108-104 108-104 108-104 102-97 102-98 102-98 123-117 123-117 123-117 112-107 112-107 112-107

WLTP degalų sąnaudos, l/100 km 

mišriosios 5.8-5.3 5.8-5.3 5.8-5.3 5.5-4.9 5.5-5.0 5.5-5.0 6.2-5.5 6.2-5.6 6.2-5.6 6.1-5.5 6.1-5.5 6.1-5.5

Mišrioji WLTP CO2 emisija, g/km 132-120 132-121 132-121 126-112 126-114 126-114 140-124 132-126 140-126 137-124 137-125 137-125

Emisijos standartas Euro 6 d-ISC-FCM Euro 6 d-ISC-FCM Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC
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Audi A3 Limousine techninė informacija

TFSI Benzininis variklis su tiesioginiu degalų įpurškimu, turbopripūtimu

TDI Dyzelinis variklis su bendrosios magistralės įpurškimo sistema ir turbopripūtimu

 S tronic Dvigubos sankabos pavarų dėžė

Šios reikšmės nustatytos laikantis nustatyto matavimo proceso (direktyva 80/1268/EEB – taip pat žinoma kaip naujasis Europos važiavimo ciklas)  
Degalų sąnaudų ir CO2 emisijos reikšmės nurodytos diapazonais, nes jos priklauso nuo naudojamų padangų ir ratlankių kombinacijų.  
Techniniai duomenys yra tik informacinio pobūdžio ir gali būti keičiami be išankstinio informavimo.

Variklio tipas 30 TDI 35 TDI

Cilindrai /  tūris (cm3) 4 / 1968 4 / 1968

Pavarų dėžė, pavaros tipas 6 / manual 7 / S tronic

Maksimali galia, kW/AG 85 / 116 110 / 150

Maksimalus sukimo momentas, Nm/aps. 300 / 1600 - 2500 360 / 1600 - 2750

Masės ir talpa

Nepakrauto automobilio masė, kg 1425 1490

Maksimali leidžiama bendroji masė, kg 1905 1965

Maksimali leidžiama stogo apkrova / atraminė apkrova, kg 75/80 75/80

Maksimali leidžiama priekabos be stabdžių masė, kg 710 740

Degalų bako talpa, apytiksliai, l 45 50

Bagažo skyriaus talpa, l 425 425

Apsisukimo skersmuo, apytiksliai, m 11.1 11.1

Eksploatacinės charakteristikos ir sąnaudos

Maksimalus greitis, km/h 210 232

Įsibegėjimas 0-100 km s 10.1 8.4

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

mieste 5.2-5.0 5.2-5.0 5.2-5.0 4.8-4.6 4.8-4.6 4.8-4.6

užmiestyje 3.3-3.1 3.3-3.1 3.3-3.1 3.6-3.4 3.6-3.4 3.6-3.4

mišriosios 4.0-3.8 4.0-3.8 4.0-3.8 4.0-3.8 4.0-3.8 4.0-3.8

Mišrioji NEDC CO2 emisija, g/km 106-100 106-101 106-101 106-101 106-101 106-101

WLTP degalų sąnaudos, l/100 km 

mišriosios 4.7-4.3 4.7-4.3 4.7-4.3 4.9-4.5 4.9-4.5 5.0-4.5

Mišrioji WLTP CO2 emisija, g/km 123-112 123-113 123-113 130-117 130-118 130-118

Emisijos standartas Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC
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Kontaktai

Møller Auto Keturi žiedai
Audi Sport dileris

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


