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Modelis Galios žymėjimo 
užrašas

Variklio tipas Pavarų dėžė / 
pavaros tipas

Galia Kaina Kaina
kW/AG EUR be PVM EUR su PVM

8YAS3Y TFSI quattro 2.0TFSI 7 / S tronic / quattro 228 / 310 42 975 52 000

 Kainos galioja nuo 22.10.2021. 

Kainas Audi S3 Sportback

Išsami techninė informacija pateikta čia 

Kainos apima automobilio pristatymą, priešpardaviminį patikrinimą, avarinį trikampį, gesintuvą ir pirmosios pagalbos rinkinį. Kainos apskaičiuotos taikant visus Lietuvoje galiojančius mokesčius. 
Nurodytos kainos, papildomos įrangos komplektacija bei galimų modelių pasirinkimas yra tik informacinio pobūdžio ir gali būti keičiami be išankstinio informavimo.
Nurodytos kainos neapima registracijos mokesčio, priimto Lietuvos Respublikos motorinių transporto priemonių registracijos mokesčio įstatyme 2019 m. gruodžio 17 d. Nr. XIII-2690  
ir įsigaliojusio nuo 2020 m. liepos 1 d. 
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 Kainos galioja nuo 22.10.2021. 

Kainas Audi S3 Limousine

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

Galia Kaina Kaina
kW/AG EUR be PVM EUR su PVM

8YSS3Y TFSI quattro 2.0TFSI 7 / S tronic / quattro 228 / 310 43 802 53 000
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Bazinė įranga

Ratlankiai / padangos

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

U52 s s

Slėgio padangose kontrolės indikacija 7K1 s s

Remonto komplektas 1G8 s s

Apšvietimas

Priekiniai šviesos diodų žibintai 8IT s s

Galiniai šviesos diodų žibintai su dinaminiais posūkių rodikliais 8VM s s

Priekinių žibintų apiplovimo sistema 8X8 s s

Apšviečiami makiažo veidrodžiai QQ5 s s

Šviesos ir lietaus sensorius 8N6 s s

Galinio vaizdo veidrodžiai

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

Aliuminio optikos išorinių galinio vaizdo veidrodžių korpusai 6FC s s

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

Rakinimo sistemos

Signalizacija PG2 s s

Stiklai

Garsą izoliuojantis priekinis stiklas 4GH s s

Kita eksterjero įranga

Juodos spalvos langų apvadai 4ZE s s

„S“ galinis stogo aptakas 5J1 s -

Kėbulo spalvos galinis aptakas 5J4 - s

Sėdynės / sėdėjimo komfortas

Medžiagos „Pulse“ ir dirbtinės odos „mono.pur 550˝ derinys su „S“ logotipo įspaudais N2Y s s

Sportinės priekinės sėdynės Q1D s s

Priekinės sėdynės su aukščio reguliavimu 3L3 s s

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

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

Priekinis vidurinis ranktūris 6E3 s s
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Bazinė įranga

Kita interjero įranga

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

Dirbtine oda aptrauktos atramos rankai duryse priekyje 7HF s s

Tamsaus aliuminio „Spectrum“ interjero apdaila 5TD s s

Aliuminio optikos interjero elementai QJ1 s s

Pedalai ir pakoja iš nerūdijančio plieno VF1 s s

2 zonų prabangi automatinė oro kondicionieriaus sistema 9AK s s

Juodos spalvos medžiaginis lubų apmušimas 6NQ s s

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

Kilimėliai priekyje ir gale 0TD s s

Kilimėlis bagažinėje 6SS s s

Daiktadėžių paketas ir bagažinės įrangos paketas QE1 s s

Infotainment / MMI ir navigacijos sistemos

MMI radijo sistema „plus“ I8Y s s

Skaitmeninis 10,25˝ prietaisų skydelis 7J2 s s

„Bluetooth“ sąsaja 9ZX s s

6 pasyvūs garsiakalbiai 8RL s s

Skaitmeninio radijo transliacijos priėmimas QV3 s s

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

Asistavimo sistemos / saugumas

Elektromechaninis stovėjimo stabdys UH1 s s

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

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

Parkavimo sistema gale 7X1 s s

Įspėjimo dėl išvažiavimo iš eismo juostos sistema 6I3 s s

„Audi pre sense front“ sistema 8J3 s s

Technologijos / važiuoklė

„S“ sportinė važiuoklė 1JE s s

Audi drive select sistema 2H6 s s

Vairavimo sistema su progresyvia charakteristika 1N7 s s

Elektroninė stabilizavimo sistema (ESC) s s
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Kaina EUR su PVM

Papildoma įranga

Spalvos

Ibis White T9T9 0 0

Turbo Blue N6N6 392 392

Kontrastinės juodos spalvos stogas 6H4 - 447

Metallic spalvos

Glacier White 2Y2Y 782 782

Navarra Blue 2D2D 782 782

Tango Red Y1Y1 782 782

Python Yellow R1R1 782 782

Pearl effect spalvos

Daytona Grey 6Y6Y 782 782

Audi exclusive spalvos

Audi exclusive Q0Q0 2 570 2 570



10www.audi.lt

K
o

d
a

s

S
p

o
rt

b
a

c
k

L
im

o
u

s
in

e

Kaina EUR su PVM

Papildoma įranga

Ratlankiai / padangos

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

U52 s s

„Audi Sport GmbH“ lengvojo lydinio 10 stipinų „Star“ dizaino ratlankiai, 8,0J x 18, 225/40 R18 padangos V29 1 117 1 117

„Audi Sport GmbH“ lengvojo lydinio 5 stipinų „Blade“ dizaino, juodos antracito spalvos iki blizgesio pratekinti 
ratlankiai, 8,0J x 18, 225/40 R18 padangos

U92 1 453 1 453

„Audi Sport GmbH“ lengvojo lydinio 5 stipinų „Flag“ dizaino, pilkos platinos spalvos iki blizgesio pratekinti 
ratlankiai, 8,0J x 18, 225/40 R18 padangos

V98 1 497 1 497



11www.audi.lt

K
o

d
a

s

S
p

o
rt

b
a

c
k

L
im

o
u

s
in

e

Kaina EUR su PVM

Papildoma įranga

Ratlankiai / padangos

Lengvojo lydinio 5 dvigubų stipinų („S“ dizaino) ratlankiai, 8,0J x 19, 235/35 R19 padangos U80 1 117 1 117

„Audi Sport GmbH“ lengvojo lydinio 5 stipinų „Trapezoid“ dizaino, pilkos matinio titano spalvos iki blizgesio 
pratekinti ratlankiai, 8,0J x 19, 235/35 R19 padangos

C1I 2 011 2 011

„Audi Sport GmbH“ lengvojo lydinio 5 stipinų „Y Structure“ dizaino, pilkos matinio titano spalvos iki blizgesio 
pratekinti ratlankiai, 8,0J x 19, 235/35 R19 padangos

C6H 2 011 2 011

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

C2T 2 055 2 055
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Kaina EUR su PVM

Papildoma įranga

Ratlankiai / padangos

Vietą taupantis atsarginis ratas 1G9 168 168

Vagystę apsunkinantys ratų varžtai 1PE 28 28

Važiuoklė / stabdžiai

„S“ sportinė važiuoklė
„S“ sportinė važiuoklė su specialiuoju „S“ spyruoklių ir amortizatorių suderinimu bei 15 mm mažesne prošvaisa užtikrina patobulintą važiavimo dinamiką su didesniu tiesioginiu kontaktu 
su keliu ir sportiškesniu valdomumu.

1JE s s

„Audi drive select“ sistema 2H6 s s

Adaptyvi važiuoklė su „Audi drive select“ sistema
Specialioji „S“ sportinė važiuoklė su adaptyviais amortizatoriais ir 15 mm mažesne prošvaisa leidžia pritaikyti elektronikos valdomus amortizatorius prie skirtingų važiavimo situacijų. 
Naudojant „Audi drive select“ sistemą, bazinis pakabos suderinimas gali būti pasirenkamas iš trijų skirtingų režimų („comfort“, „auto“, „dynamic„). 
Priekinės ašies konstrukcijoje naudojami „MacPherson“ spyruoklių stovai su apatinėmis skersinėmis trikampėmis svirtimis, aktyviaisiais amortizatoriais, spiralinėmis spyruoklėmis, 
pagalbiniu rėmu ir stabilizatoriumi. Gale naudojama keturių svirčių ašis su atskiru spyruoklių ir amortizatorių išdėstymu, adaptyviais amortizatoriais, spiralinėmis spyruoklėmis, 
pagalbiniu rėmu ir stabilizatoriumi.

PDE 850 850

Raudonos spalvos stabdžių suportai
17˝ diskiniai stabdžiai gale, raudona spalva nudažyti stabdžių suportai (EEK) 
17˝ diskiniai stabdžiai priekyje, raudona spalva nudažyti stabdžių suportai su „S“ logotipais (EEK)

PC2 335 335

Sėdėjimo komfortas

Sportinės priekinės sėdynės
Sportinės priekinės sėdynės aprūpintos integruotomis galvos atramomis ir iškiliais šonais

Q1D s s

Mechaniškai nustatomos priekinės sėdynės 3L3 s s

Nulenkiamas galinės sėdynės atlošas 3NZ s s

Priekinis vidurinis ranktūris 6E3 s s
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Kaina EUR su PVM

Papildoma įranga

Sėdėjimo komfortas

Priekinių sėdynių 4 krypčių juosmens atramos reguliavimas
Horizontalus ir vertikalus nustatymas elektra

7P1 302 302

Pneumatinis priekinių sėdynių juosmens atramos reguliavimas su masažo funkcija
Masažo funkcijos gali būti nustatomos trimis intensyvumo lygiais. Programos ir jų intensyvumas gali būti nustatomi MMI jutikliniame ekrane. 
Masažo funkcija gali būti įjungiama arba išjungiama, naudojant juosmens atramos mygtuką su integruotu tiesioginiu masažo mygtuku. Masažo 
sesija trunka maždaug 10 minučių. 
Galimos masažo programos: 
· banga 
· tempimas 
· minkymas

Pastaba: tik su 3L5 arba PV3

8I6 504 504

Elektra nustatoma vairuotojo sėdynė
Vairuotojo sėdynės aukščio, išilginės padėties, sėdynės polinkio ir atlošo polinkio nustatymas elektra; mechaniškai reguliuojama priekinio keleivio sėdynė

Pastaba: tik su 7P1

3PB 430 430

Elektra nustatomos priekinės sėdynės
Sėdynės aukščio, sėdynės polinkio ir atlošo polinkio nustatymas elektra

Pastaba: tik su 7P1

3L5 782 782

Elektra nustatomos priekinės sėdynės, vairuotojo sėdynės ir išorinių veidrodžių 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

Priekinių sėdynių šildymas 4A3 379 379

Padalintas nulenkiamas galinės sėdynės atlošas
Gali būti nulenkiamas padalintas 40:20:40 santykiu arba visas, su viduriniu ranktūriu ir gėrimų laikikliais

3NT 223 223
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Kaina EUR su PVM

Papildoma įranga

Sėdynių apmušalai / odos paketai

 Medžiagos „Pulse“ ir dirbtinės odos „mono.pur 550˝ derinys su „S“ logotipo įspaudais
Sportinėms priekinėms sėdynėms: 
· Juodos ir raudonos 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 
· Raudonos spalvos kontrastinės siūlės 
· „S“ logotipo įspaudai priekinių sėdynių atlošuose

N2Y s s

Dirbtine oda aptrauktas ranktūris 7HF s s

Odos ir dirbtinės odos „mono.pur 550˝ derinys su „S“ logotipo įspaudais
· 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 3NT

N4L 280 280

„Dinamica“ mikropluošto ir dirbtinės odos „mono.pur 550˝ derinys su „S“ logotipo įspaudais
· 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 3NT

N5J 615 615

„Fine Nappa“ odos su „S“ logotipo įspaudais paketas
· Juodos spalvos „Fine Nappa“ oda su „Rock grey“ spalvos kontrastinėmis siūlėmis arba „Steel grey“ spalvos „Fine Nappa“ oda su „Anthracite“ spalvos kontrastinėmis siūlėmis, arba 
juodos spalvos „Fine Nappa“ oda su raudonos 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 3NT

N4X 1 453 1 453
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Kaina EUR su PVM

Papildoma įranga

Interjero apdaila

Tamsaus aliuminio „Spectrum“ interjero apdaila 5TD s s

„Atlas“ struktūros anglies pluošto interjero apdaila
„Platinum grey“ spalvos dažais su šilko efektu nudažyti akcentiniai paviršiai prietaisų panelyje ir vidurinėje konsolėje

Pastaba: tik su QQ2

7TN 504 504

Vairai / pavarų perjungimo svirtys / valdymo elementai

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

Oda aptrauktas sportinio profilio 3 stipinų daugiafunkcis vairas „plus“ su pavarų perjungimo svirtelėmis ir tiesia apatine dalimi

Pastaba: ne su 6I2 arba 6I6 arba PCE

2PK 129 129

Informacija ir pramogos / MMI ir navigacijos sistemos

MMI radijo sistema „plus“
Audi muzikos sąsaja su 1 USB-A ir 1 USB-C jungtimis su įkrovimo ir duomenų perdavimo funkcijomis 
Išskirtos AM/FM signalų priėmimo fazės 
Garso stiprumo reguliavimas priklausomai nuo greičio 
„Wi-Fi“ aparatinė įranga

I8Y s s

Skaitmeninis prietaisų skydelis
Aukštos raiškos 10,25˝ spalvotas ekranas 
Greitis, laikas, rida, lauko temperatūra, įspėjimas dėl žemo degalų lygio su likutine ridos atsarga 
Pavarų perjungimo rekomendacijos, kai automatinė pavarų dėžė yra rankiniame režime 
Aktuali radijo stotis arba muzikos kūrinys 
Radijo stočių arba medijų sąrašas 
„Classic“ ekrano formatas 
Telefono meniu (derinyje su daugiafunkciu vairu)

7J2 s s
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Kaina EUR su PVM

Papildoma įranga

Informacija ir pramogos / mmi ir navigacijos sistemos

„Audi virtual cockpit“ prietaisų skydelis „plus“
· 3 atskiros atvaizdavimo parinktys: „Dynamic“, „Sport“ ir „S Performance“ 
· Valdymas naudojant daugiafunkcį vairą 
· Važiavimo duomenų konfigūracija tachometre 
· Navigacijos žemėlapio kaip 3D vietovės modelio pavaizdavimas aukštos raiškos 12,3˝ spalvotame ekrane 
· Nuolatinis navigacijos informacijos atvaizdavimas prie spidometro, kai aktyvuotas vedimas link tikslo 
· Nuovargio atpažinimo asistentas

9S9 469 469

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) 
· „Audi virtual cockpit“ prietaisų skydelis su 10,25˝ spalvotu ekranu, įskaitant navigacijos žemėlapio rodymą ir vedimą link tikslo (9S1) 
· 3D žemėlapių pavaizdavimas rodo daug įdomių vietų ir miestų modelius 
· Asmeninis asistavimas maršrute: kai aktyvuotas eismo situacijos stebėjimas dažnai važiuojamuose maršrutuose, pvz., tarp namų ir darbo, maršrutas perskaičiuojamas, siekiant išvengti 
spūsčių, jeigu numatomas 5 minučių arba didesnis sugaišimas 
· 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 
· Navigacijos duomenų, pvz., greičio apribojimų ir įkalnių statumo, naudojimas įžvalgiam ir efektyviam važiavimui 
· Iki 10 tarpinių tikslų maršrute įvedimas 
· Šalių informacija su konkrečios šalies informacijos, pvz., taikomų greičio apribojimų, automagistralių mokesčių ir t.t., atvaizdavimu

7UG 2 000 2 000

Informacija ir pramogos / radijo ir garso sistemos

6 garsiakalbiai (pasyvūs) 8RL s s

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

9VD 324 324

„Bang & Olufsen“ 3D „Premium“ klasės garso sistema
Erdvinis garsas atkuriamas per 15 galingų garsiakalbių, įskaitant žemųjų dažnių kolonėlę. 16 kanalų stiprintuvas su bendrąja 680 vatų išvesties galia. 
Naujas virtualusis 3D garso efektas sukuria intensyvų garso įspūdį. Jį sukuria keturi garsiakalbiai prietaisų panelyje, du garsiakalbiai galiniuose galinių durų statramsčiuose ir „Fraunhofer 
Symphoria“ technologija. 3D garsas gali būti atkuriamas iš kelių šaltinių. 
Dizaino potyrį papildo išskirtiniai garsiakalbių dangteliai su apdaila iš aliuminio.

9VS 883 883
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Kaina EUR su PVM

Papildoma įranga

Informacija ir pramogos / telefonas ir komunikacija

„Bluetooth“ sąsaja 9ZX s s

Skaitmeninės radijo transliacijos priėmimas DAB+ QV3 s s

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

Audi sąsaja išmaniajam telefonui
Audi muzikos sąsaja

„iOS“ išmanieji telefonai nuo „iOS 7.1˝ versijos, pradedant „iPhone 5˝ 
„Android“ išmanieji telefonai nuo „Android 5.0 Lollipop“ versijos, rekomenduojama „Android 6.0˝

IU1 453 453

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

9ZE 447 447

„Audi connect“ paslaugos 3 metams

Pastaba: tik su 7UG

IT3 249 249

Asistavimo sistemos / saugumas

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

Parkavimo sistema gale 7X1 s s

Įspėjimo dėl išvažiavimo iš eismo juostos sistema
Atlieka intervenciją, neleisdama automobiliui išvažiuoti iš eismo juostos, įspėja atidumo stokos arba nuovargio atveju

6I3 s s

Priekinė „Audi pre sense“ sistema
Sistema pateikia vairuotojui vizualius ir akustinius įspėjimus dėl bet kokios pavojingos situacijos, susijusiosios su stovinčiomis arba priekyje važiuojančiomis transporto priemonėmis. 
Jei vairuotojas nereaguoja, sistema sugrąžina vairuotojo dėmesį trumpu pristabdymu. Jei jis ir toliau nereaguoja, priekinė „Audi pre sense“ sistema savo funkcionavimo ribose atlieka 
automatinį stabdymą visa jėga. Tai padeda sumažinti susidūrimo sunkumą arba visiškai jo išvengti.

8J3 s s
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Kaina EUR su PVM

Papildoma įranga

Asistavimo sistemos / saugumas

Įkalnės asistentas
Įkalnės asistentas neribotą laiką laiko automobilį vietoje jam sustojus tipinėje įkalnėje arba nuokalnėje.

UH2 90 90

Įspėjimas persirikiuojant į kitą eismo juostą
Persirikiavimui į kitą eismo juostą kritinės situacijos atveju sistema įspėja vairuotoją šviesos diodų indikacija atitinkamame išoriniame veidrodyje. Jei sistema atpažįsta kritinę situaciją, 
kai vairuotojas persirikiavimui į kitą eismo juostą įjungia posūkių rodiklius, ji papildomai įspėja vairuotoją mirksinčiais šviesos diodais. Sistema veikia maždaug nuo 15 iki 250 km/h 
greičio diapazone ir gali būti aktyvuojama, naudojant automobilio meniu „MMI touch“ ekrane.

7Y1 592 592

Adaptyvus važiavimo asistentas
Daugiajuosčiuose keliuos ir miesto gatvėse sistema gali užtikrinti, kad automobilis išlaikytų pastovų atstumą nuo priekyje važiuojančio automobilio 
ir liktų eismo juostoje. 
Adaptyvaus važiavimo asistento sudedamosios dalys: 
· Automatinis atstumo reguliavimas 
· Aktyvus eismo juostos išlaikymo asistentas

Pastaba: tik su 8T8

6I2 268 268

Adaptyvus važiavimo asistentas su kritinių situacijų asistentu
Sistema gali užtikrinti, kad automobilis išlaikytų pastovų atstumą nuo priekyje važiuojančio automobilio ir liktų eismo juostoje.  Integruotas kritinių 
situacijų asistentas gali įspėti vairuotoją apie kritines situacijas ir, jei jis nereaguota, perimti automobilio valdymą. 
Adaptyvaus važiavimo asistento sudedamosios dalys: 
· Automatinis atstumo reguliavimas 
· Aktyvus eismo juostos išlaikymo asistentas 
· Kritinių situacijų asistentas

Pastaba: tik su 8T8

6I6 290 290

Kelio ženklų atpažinimas naudojant kamerą
Sistemos funkcionavimo ribose padeda vairuotojui, atvaizduodamas atpažintus kelio ženklus, tokius kaip greičio apribojimai, lenkimo draudimo zonos ir laikini greičio apribojimai, kurie 
yra priekinės kameros stebėjimo zonoje.

Pastaba: tik su 7UG

QR9 280 280

„Audi pre sense basic“ sistema
„Audi pre sense basic“ sistemos užtikrinamos saugumo priemonės: 
· Priekinių saugos diržų įtempimas 
· Avarinių šviesų aktyvavimas siekiant įspėti kitus eismo dalyvius 
· Langų ir panoraminio stiklinio stoglangio (jeigu užsakytas) uždarymas

7W1 223 223
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Kaina EUR su PVM

Papildoma įranga

Asistavimo sistemos / saugumas

Asistavimo sistemų paketas su MMI navigacijos sistema „plus“ su „MMI touch“
· Adaptyvus važiavimo asistentas su kritinių situacijų asistentu (6I6) 
· Parkavimo asistentas su parkavimo sistema „plus“ (7X5) 
· Kelio ženklų atpažinimas naudojant kamerą (QR9) 
· Efektyvumo asistentas 
· Tolimųjų šviesų asistentas 
· MMI navigacijos sistema „plus“ su „MMI touch“ (7UG)“

Pastaba: tik su 8G1 arba PXC

PCE 3 107 3 107

 Įspėjimas persirikiuojant į kitą eismo juostą, įskaitant įspėjimą išlipant ir skersinio eismo gale stebėjimo asistentą
Šios įrangos sudedamosios dalys: 
· Įspėjimas persirikiuojant į kitą eismo juostą 
· Įspėjimas išlipant 
· Skersinio eismo gale stebėjimo asistentas

Pastaba: tik su 7X5 arba PCE

79H 592 592

Pastovaus greičio palaikymo sistema
Padeda Jums išlaikyti pastovų Jūsų važiavimo stilių ir likti greičio apribojimo ribose dėl nustatomo greičio ribotuvo.

8T6/3V6 335 335

Adaptyvus greičio valdymo asistentas
Savo funkcionavimo ribose automatinis atstumo reguliavimas atpažįsta automobilius priekyje ir, naudodamas radaro sensorių, valdymo diapazone didžia dalimi palaiko pastovų greitį ir 
atstumą iki automobilio priekyje.

8T8 648 648

Parkavimo asistentas su parkavimo sistema „plus“ 7X5 392 392

Galinio vaizdo kamera KA2 458 458

360° aplinkos matymo kameros

Pastaba: tik su 7X5 arba PCE

KA6 894 894

Projekcinis ekranas

Pastaba: tik su 4GF

KS1 894 894

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

„ISOFIX“ tvirtinimai priekyje, „Top Tether“ ir „i-Size“ vaikiškų kėdučių tvirtinimai šoninėse galinėse sėdynėse 3A5 44 44
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Kaina EUR su PVM

Papildoma įranga

Apšvietimas

Priekiniai šviesos diodų žibintai su priekinių žibintų apiplovimo sistema 8IT+8X8 s s

Galiniai šviesos diodų žibintai su dinaminiais posūkių rodikliais 8VM s s

Apšviečiami makiažo veidrodžiai QQ5 s s

Tolimųjų šviesų asistentas 8G1 112 112

Matriciniai priekiniai šviesos diodų žibintai
Įskaitant dinamines posūkių šviesas priekyje ir gale

PXC 497 497

Aplinką sudarančio apšvietimo paketas
· Apšviečiami lubų moduliai priekyje ir gale, įskaitant skaitymo šviestuvus 
· Apšviečiami makiažo veidrodžiai 
· Aplinką sudarantis durų apšvietimas priekyje ir gale 
· Įlipimo zonos apšvietimas apatinėje priekinių durų pusėje 
· Apšviečiama daiktadėžė vidurinėje konsolėje 
· Kojų srities apšvietimas priekyje

QQ1 190 190

Aplinką sudarančio apšvietimo paketas „plus“
Papildomai prie aplinką sudarančio apšvietimo paketo: 
· 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

QQ2 313 313

Stogo sistemos

Panoraminis stiklinis stoglangis 3FB 1 229 1 229

Stogo bėgeliai iš aliuminio 3S1 335 -

Juodos spalvos stogo bėgeliai 3S2 257 -
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Kaina EUR su PVM

Papildoma įranga

Oro kondicionierius

2 zonų prabangi automatinė oro kondicionieriaus sistema 9AK s s

3 zonų prabangi automatinė oro kondicionieriaus sistema KH5 335 335

Bagažo tvirtinimo ir daiktadėžių sistemos

Daiktadėžių paketas ir bagažo skyriaus įrangos paketas
Užrakinamas pirštinių skyrius 
Daiktadėžė vairuotojo pusėje 
Tinklinės kišenės daiktams galinėje priekinių sėdynių atlošų pusėje 
Prabangus gėrimų laikiklis 
12 voltų kištukinis lizdas vidurinės konsolės gale 
12 voltų kištukinis lizdas bagažo skyriuje 
Bagažo skyriaus tinklas 
Antrasis bagažo skyriaus apšvietimo šviesos diodų šviestuvas kairėje

QE1 s s

Bagažo skyriaus grindų apmušimas 6SS s s

Rakinimo sistemos

Signalizacija PG2 s s

„Audi connect“ raktas
Jūsų „Android“ išmanusis telefonas tampa skaitmeniniu Jūsų automobilio raktu. Jis perima tokias funkcijas, kaip automobilio atrakinimas ir užrakinimas. Padėję savo išmanųjį telefoną į 
universalųjį mobiliojo telefono laikiklį, Jūs galite paleisti variklį ir pradėti kelionę.

Pastaba: tik su PG3

2F1 112 112

Komfortinio rakto sistema
Norint patogiai atrakinti visas automobilio duris ir bagažo skyriaus dangtį, Jums reikia tik nešiotis komfortinį raktą su savimi, tačiau nereikia aktyviai jo naudoti. Jums sėdint automobilyje 
galima paleisti ir išjungti variklį, naudojant variklio „Start-Stop“ mygtuką.

PG3 480 480

Garažo vartų nuotolinis valdymas VC2 263 263

Elektra atidaromas ir uždaromas bagažo skyriaus dangtis

Pastaba: tik su PG3

4E6 403 -
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Kaina EUR su PVMVeidrodžiai

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

Aliuminio optikos išorinių galinio vaizdo veidrodžių korpusai 6FC s s

Vidinis galinio vaizdo veidrodis su rėmeliu 4L2 s s

Kėbulo spalva nudažyti išorinių galinio vaizdo veidrodžių korpusai 6FA 0 0

Juodos spalvos išorinių veidrodžių korpusai

Pastaba: tik su 4ZD arba PFM

6FJ 118 118

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

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

Pastaba: tik su 4L6

6XI 368 368

Berėmis automatiškai tamsėjantis vidinis galinio vaizdo veidrodis 4L6 179 179

Stiklai

Garsą izoliuojantis priekinis stiklas 4GH s s

„Privacy“ stiklai (tamsinti stiklai)
Tamsinti galinis stiklas, stiklai galinėse duryse ir galiniai šoniniai stiklai

QL5 387 387

Šilumą izoliuojantis priekinis stiklas 4GF 0 0

Papildoma įranga
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Kaina EUR su PVMKita eksterjero įranga

Juodos spalvos langų apvadai 4ZE s s

„S“ galinis stogo aptakas 5J1 s -

Kėbulo spalvos galinis aptakas 5J4 - s

Galinis stogo aptakas iš anglies pluošto 5J5 1 844 -

Galinio dangčio aptakas iš anglies pluošto 5J2 - 1 062

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

Blizgių dalių paketas
Langų apdailos juostos iš anoduoto aliuminio

4ZB 223 223

Juodos spalvos dizaino paketas
Juodos spalvos akcentai „Audi Singleframe“ zonoje, apdailos juostos prie šoninių langų, priekiniame ir galiniame bamperiuose

4ZD 559 559

Juodos spalvos dizaino paketas „Plus“ 4ZP 839 839

Kita interjero įranga

Juodos spalvos medžiaginis lubų apmušimas 6NQ s s

Aliuminio optikos interjero elementai QJ1 s s

Pedalai ir pakoja iš nerūdijančio plieno VF1 s s

Kilimėliai priekyje ir gale
Pagaminti iš juodos spalvos veliūro su kontrastinėmis siūlėmis, spalva suderinta su pasirinkta interjero įrangos spalva

0TD s s

„Steel grey“ spalvos medžiaginis lubų apmušimas 6NJ 0 0

2 USB-C jungtys įrenginių (išmaniųjų telefonų, planšetinių kompiuterių) įkrovimui maksimalia 15 vatų galia 7B9 57 57

Peleninė ir cigarečių uždegiklis priekyje 9JD 33 33

Papildoma įranga
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Kaina EUR su PVMPratęsta garantija

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Papildoma įranga
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Audi S3 Sportback matmenys
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Audi S3 Limousine matmenys
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Audi S3 techninė informacija
S3 Sportback S3 Limousine

Modelis TFSI quattro TFSI quattro

Variklio tipas 4 / 1984 4 / 1984

Cilindrai /  tūris (cm3) 7 / S tronic / quattro 7 / S tronic / quattro

Pavarų dėžė, pavaros tipas 228 / 310 228 / 310

Maksimali galia, kW/AG 400 / 2000 - 5450 400 / 2000 - 5450

Masės ir talpa

Nepakrauto automobilio masė, kg 1575 1580

Maksimali leidžiama bendroji masė, kg 2020 2025

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

Degalų bako talpa, apytiksliai, l 55 55

Bagažo skyriaus talpa, l 325 325

Apsisukimo skersmuo, apytiksliai, m 11.1 11.1

Eksploatacinės charakteristikos ir sąnaudos

Maksimalus greitis, km/h 250 250

Įsibegėjimas 0-100 km s 4.8 4.8

NEDC degalų sąnaudos, l/100 km 

mieste 9.1 9.1

užmiestyje 6.4 6.2

mišriosios 7.4 7.2

Mišrioji NEDC CO2 emisija, g/km 169 165

WLTP degalų sąnaudos, l/100 km 

mišriosios 8,3-8,0 8.0-7.8

Mišrioji WLTP CO2 emisija, g/km 188-182 183-177

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

 TFSI Benzininis variklis su tiesioginiu degalų įpurškimu, turbopripūtimu

 quattro nuolatinė visų ratų pavara

 S tronic dvigubos sankabos pavarų dėžė
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Padangos dydis Degalų naudojimo 

efektyvumo klasė

Sukibimo su šlapia 

danga klasė

Išorinio riedėjimo triukšmo klasė 

dB

Sukibimas su 

sniegu

Sukibimas su ledu

225/40 R18 C A 72-69 B-A - -

235/35 R19 C A 72-71 B - -

Nurodymai: Tikslingas tam tikrų padangų gaminių užsakymas dėl logistinių ir techninių gamybos priežasčių nėra įmanomas. 
Išsamesnės informacijos apie padangų parametrus Jūs gausite Jūsų Audi partnerio įmonėje.

Padangų parametrų klasifikacija
Lentelėje Jūs rasite Audi S3 Sportback ir Audi S3 Limousine 
skirtingų padangų dydžių degalų naudojimo efektyvumo 
klasės, sukibimo su šlapia danga klasės ir išorinio riedėjimo 
triukšmo klasės diapazonus.

Paaiškinimai
Degalų naudojimo efektyvumas
Padangų degalų naudojimo efektyvumo klasė kinta 
priklausomai nuo pasipriešinimo riedėjimui tarp šių 
klasifikacijų: 
• A – efektyviausios padangos, kurios taupo degalus. 
• E – mažiausiai efektyvios padangos, kurios sąlygoja 
didžiausias degalų sąnaudas.

Sukibimas su šlapia danga
Sukibimo su šlapia danga klasė teikia informaciją apie 
stabdymo šlapiomis oro sąlygomis savybes ir siekia nuo 
• A (didžiausias saugumas) iki 
• E (mažiausias saugumas).

Riedėjimo triukšmas
Padangų riedėjimo triukšmas arba išorinio triukšmo lygis 
matuojamas decibelais (dB) ir nurodomas skaičiumi vietoje 
XY. Papildomai riedėjimo triukšmas suskirstomas į tris 
pakopas – A, B ir C.

Sukibimas su sniegu
Šiuo ženklu pažymėtos padangos yra tinkamos naudoti 
ekstremaliomis sniego sąlygomis.

Sukibimas su ledu
Šiuo ženklu pažymėtos padangos apskaičiuotos kelio 
paviršiams su ledo sluoksniu arba kietai sniego dangai. 
Dygliuotos padangos apskaičiuotos kelio paviršiams su ledo 
sluoksniu arba kietai sniego dangai ir turėtų būti naudojamos 
tik labai sunkiomis oro sąlygomis (pvz., žemos temperatūros 
sąlygomis). Dygliuotų padangų naudojimas mažiau sunkiomis 
oro sąlygomis (pvz., drėgmės arba aukštesnės temperatūros 
sąlygomis) gali sąlygoti, ypač sukibimo su šlapia danga, 
valdomumo ir nusidėvėjimo atžvilgiu, mažesnį pajėgumą.

Kiti nurodymai: degalų sąnaudos gali būti ženkliai 
sumažinamos, taikant aplinką tausojantį vairavimo stilių. 
Norint pagerinti degalų naudojimo efektyvumą ir sukibimą 
su šlapia danga, reikia reguliariai tikrinti slėgį padangose. 
Visuomet turi būti atsižvelgiama į sustojimo kelią.

Išsamesnės informacijos Jūs rasite adresu: 
https://www.audi.lt/lt/web/lt/innovation/
important-info/eu-tyre-label.html
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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


