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Aprīkojums

Izmēri



Cenas spēkā no 01.01.2018.

Dzinēja 
jauda 

KW/'ZS

CO2 izmeši, 
vidēji g/km

Cena, EUR 
(bez PVN)

Cena, EUR 
(ar PVN)

Reģistrācijas 
pakalpojums, 
EUR (ar PVN)

V10 5.2FSI quattro S tronic 397 / 540 272 138 264 167 300 500

V10 plus 5.2FSI quattro S tronic 449 / 610 287 160 826 194 600 500

Uzrādītās cenas, komplektācijas un papildaprīkojuma klāsts ir informatīva rakstura un var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma. 

Aktuālāko informāciju iespējams iegūt pie Audi pārstāvjiem Latvijā.

Audi R8 Coupé



pilsētā ārpus 
pilsētas

kombinētais

V10 
5.2FSI

7-pakāpju 
S tronic quattro

397 / 540 540 / 6500 16.7 8.4 11.4 272 3.5 EU6

V10 plus 
5.2FSI

7-pakāpju 
S tronic quattro

449 / 610 560 / 6500 17.5 9.3 12.3 287 3.2 EU6

FSI quattro pārnesumkārba ar dubultā sajūga tehnoloģiju

S tronic pastāvīgā visu riteņu piedziņa

Uzrādītā tehniskā informācija ir informatīva rakstura un var tikt mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma.

**Degvielas patēriņš un CO2 izmešu daudzums svārstās atkarībā no uzstādīto riepu/disku izmēra.

*Uzrādītie degvielas patēriņa un CO2 emisiju dati noteikti saskaņā ar NEDC procedūru, Eiropas Padomes direktīvas 80/1268/EEK aktuālajā 
redakcijā.

V10 augstu apgriezienu dzinējs ar kombinēto  ieplūdes 
kolektoru un tiešo degvielas iesmidzināšanu

Audi R8 Coupé tehniskie dati

CO2 izmešu 
daudzums 

kombinētais 
g/km**

Paātrinājums
0-100 km sek.

Emisijas 
standarts

Dzinēja 
tips

Pārnesumkārba, 
piedziņas veids

Jauda 
kW /'Zs

Maksimālais 
griezes moments 
Nm pie apgr. min.

Degvielas patēriņš 
l/100km*
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RITEŅI / DISKI Vieglmetāla diski, 5 dubultspieķu dizains, matēta titāna, 
8,5J x 19 riepas 245/35 R19 priekšā, 
11J x 19 riepas 295/35 R19 aizmugurē

- s

Vieglmetāla diski, 5 V-veida spieķu dizains, 
8,5J x 19 riepas 245/35 R19 priekšā, 
11J x 19 riepas 295/35 R19 aizmugurē

s o

Riteņu skrūves ar slepeno atslēgu s s
Riepu spiediena kontroles sistēma s s
Riepu remonta komplekts s s

GAISMAS LED priekšējie lukturi s s
LED aizmugurējie lukturi ar dinamiskām mirgojošām pagriezienu gaismām s s
Gaismas un lietus sensors s s
Apgaismojuma paka s s

SPOGUĻI Elektriski regulējami un apsildāmi ārējie atpakaļskata spoguļi s s
Ārējo atpakaļskata spoguļu korpusi virsbūves krāsā s s
Salona atpakaļskata spogulis ar automātisko aptumšošanos s s

SLĒGŠANAS SISTĒMAS Ražotāja pretaizdzīšanas signalizācija s s
Comfort key slēgšanas sistēma s s

STIKLOJUMS Siltumu aizturošs vējstikls s s
ĀRĒJĀS APDARES APRĪKOJUMS Sānu paneļi ar "gloss carbon" apdari o s

Sānu paneļi "Ice silver metallic" sudraba krāsā s o
Audi exclusive eksterjera apdares paka ar "gloss carbon" apdari o s
Fiksētais aizmugurējais spoileris ar "gloss carbon" apdari - s
Izbīdāms aizmugurējais spoileris (tikai Coupe versijā) s -
Vējstikla rāmis ar alumīnija apdari (tikai Spyder versijā) s -
Vēja aizsargs (tikai Spyder versijā) s -
Aktīvā apgāšanās aizsardzība (tikai Spyder versijā) s -

SĒDEKĻI / SĒDEKĻU KOMFORTS Fine Nappa ādas salona apdare o s
Alcantara/ādas kombinētā salona apdare s o
Papildus ādas apdares paka s s
Audi exclusive kausveida sēdekļi priekšā o s
Sporta sēdekļi priekšā s o
Apsildāmi priekšējie sēdekļi s s
Priekšējo sēdekļu daļēja elektriska regulācija s s

SALONA APDARES APRĪKOJUMS Multifunkcionālā 3 spieķu stūre "R8 Performance" "plus" ar ādas apdari un 4 vadības 
elementiem

o s

Multifunkcionālā 3 spieķu stūre "R8" "plus" ar ādas apdari un 2 vadības elementiem s -
Salona dekoratīvā apdare "anodised paint finish anthracite" pelēkā krāsā s o
Salona dekoratīvā apdare "matt carbon" o s
Paplašinātā salona dekoratīvā apdare melnā krāsā s s
Pedāļi un kāju balsts no nerūsējošā tērauda o s
Automātiska klimata kontroles sistēma s s
Auduma griestu apdare (tikai Coupe versijā) s s
Pilnība automātisks auduma jumts (tikai Spyder versijā) s -
Smēķētāju aprīkojums s s
Durvju sliekšņi ar alumīnija apdari s s
Paklājs un salona paklājiņi s s

MMI UN NAVIGĀCIJAS SISTĒMAS Audi virtuālā vadītāja informācijas sistēma ar 12.3'' digitālo ekrānu s s
MMI navigācijas sistēma Plus un MMI touch, AUX-IN, 2 SD karšu lasītāji, 2 USB , DVD s s
Bluetooth interfeiss s s
Audi skaņas sistēma s s

PALĪDZĪBAS UN DROŠĪBAS Pilna izmēra drošības spilveni priekšā, ar pasažiera drošības spilvena deaktivizācijas iespēju s s
SISTĒMAS Priekšējie sānu un galvas drošības spilveni (tikai Coupe versijā) s s

Parkošanās sistēma "plus" s s
TEHNOLOĢIJAS / BALSTIEKĀRTA Sporta balstiekārta "R8" s s

Keramiskās bremzes o s
Audi drive select s s
Elektromehānisks stūres pastiprinātājs Servotronic s s
Elektroniskā stabilizācijas kontroles sistēma (ESC) s s
Degvielas tvertne 83 litri s o
Degvielas tvertne 73 litri - s

s = standartā    - = nav pieejams    o = papildaprīkojums

Audi R8 standarta aprīkojums



Cenas EUR ar PVN 21% spēkā no 01.01.2017.
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KRĀSOJUMS

Metallic vai pearl effect krāsojums 0 0
K6K6 Cristal effect krāsojums 1779 1779
7U7U Matētais krāsojums - 6310
6H5 Sānu paneļi, "Kendo grey" krāsā 0 0
6H6 Sānu paneļi, "Mythos black metallic" krāsā 0 0
6H0 Sānu paneļi, "Ice silver metallic" krāsā s 0
6H4 Sānu paneļi, "Matt titanium grey" krāsā 1125 0

Spyder 562 -
6H3 Sānu paneļi ar "gloss carbon" apdari 2524 s

Spyder 562 -

RITEŅU DISKI / RIEPAS

40E Vieglmetāla diski, 5 V-veida spieķu dizains, 8,5J x 19 riepas 245/35 R19 priekšā, 11J x 19 riepas 
295/35 R19 aizmugurē

s 0

40F Vieglmetāla diski,  5 dubultspieķu dizains, matēta titāna, 8,5J x 19 riepas 245/35 R19 priekšā, 11J 
x 19 riepas 295/35 R19 aizmugurē

1147 s

45C Vieglmetāla diski,  5 dubultspieķu dizains, 8,5J x 19 riepas 245/35 R19 priekšā, 11J x 19 riepas 
295/35 R19 aizmugurē

1147 0

45D Vieglmetāla diski,  5 dubultspieķu dizains, antracīts spīdīgi melns, 8,5J x 19 riepas 245/35 R19 
priekšā, 11J x 19 riepas 295/35 R19 aizmugurē

1147 0

40G Vieglmetāla diski, 10 Y-veida spieķu dizains, spīdīgi pulēti, 8,5J x 20 riepas 245/30 R20 priekšā, 11J 
x 20 riepas 305/30 R20 aizmugurē

2868 1721

Audi R8 papildus aprīkojums



Cenas EUR ar PVN 21% spēkā no 01.01.2017.
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Audi R8 papildus aprīkojums

45E Vieglmetāla diski, 10 Y-veida spieķu dizains, matēts titāns, 8,5J x 20 riepas 245/30 R20 priekšā, 
11J x 20 riepas 305/30 R20 aizmugurē

2868 1721

45F Vieglmetāla diski, 10 Y-veida spieķu dizains, antracīts spīdīgi melns, 8,5J x 20 riepas 245/30 R20 
priekšā, 11J x 20 riepas 305/30 R20 aizmugurē

2868 1721

PIEKARE/ BREMZES

2MN Piekares sistēma Audi magnetic ride 2065 2065
PC5 Keramiskās bremzes 10210 s
PC2 Bremžu supporti krāsoti sarkani 574 -
VF2 Pedāļi un kāju balsts no nerūsējošā tērauda 414 s
1N8 Dinamiskā stūre 1606 1606

SĒDEKĻI

Q1D R8 sporta sēdekļi s 0
Izteikti sēdekļu sānu balsti
Manuālā gareniskā regulēšana
Elektriskā regulēšana: sēdekļa augstums un atzveltnes leņķis
Ieskaitot sēdekļa atzveltnes nolocīšanu

PS5 R8 kausveida sēdekļi 3671 s
Ietver atzveltes  nolocīšanu, apsildāmos sēdekļus un sānu drošības spilvenus
Integrētie galvas balsti
Izteikta sēdekļu forma nodrošina lielāku sānu atbalstu pagriezienos
Manuālā gareniskā regulēšana un atzveltnes nolocīšana
Elektriskā sēdekļa augstuma regulēšana
R8 logo uz sēdekļu atzveltnēm
tikai kopā ar N0Q un 7HD

PS6 R8 kausveida sēdekļi ar karbona šķiedras atzveltnes apdari 6195 2524
RECARO sporta sēdekļi
Manuālā gareniskā regulēšana un atzveltnes nolocīšana
Elektriskā sēdekļa augstuma regulēšana
tikai kopā ar N0Q un 7HD
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Audi R8 papildus aprīkojums

SĒDĒŠANAS KOMFORTS

3PN Sēdekļi ar daļēju elektrisko regulēšanu (paka 1) 1091 1091
elektriskā gareniskā sēdekļa regulēšana un pneimatiskā 4 virzienu muguras komforta regulēšana
tikai kopā ar R8 sporta sēdekļiem, N3Q vai N1H un 3G4

3PR Sēdekļi ar elektrisko un pneimatisko regulēšanu (paka 2) 1664 1664
Papildus pakai 1: pneimatiskā sēdekļu sānu daļas un atzveltnes regulēšana
tikai kopā ar R8 sporta sēdekļiem, N3Q vai N1H un 3G4

3G4 ISOFIX bērnu sēdeklīšu stiprinājumi priekšējā pasažiera sēdeklī 69 69
tikai kopā ar R8 sporta sēdekļiem

SĒDEKĻU APDARE / ĀDAS APDARES PAKAS

0UB Krāsainas šuves Fine Nappa ādas pilnais apdarei 803 803
Krāsainas dekoratīvās šuves pieejamas durvju, sēdekļu, rokas balsta un centrālās konsoles apdarei
Pieejamās krāsas: Dark silver, Macaw blue, Condor grey, Dynamite red, Express red,Vegas yellow
tikai kopā ar R8 sporta sēdekļiem, N3Q vai N1H un 7HD

N3Q Fine Nappa ādas apdare R8 sporta sēdekļiem 0 0
N0Q Fine Nappa ādas apdare R8 kausveida sēdekļiem 574 s

tikai kopā ar R8 kausveida sēdekļiem
N7U Alcantara/ādas salona apdare s 0

tikai kopā ar R8 sporta sēdekļiem
N1H Krāsainas rombotāš šuves Fine Nappa ādas apdarei vai Fine Nappa ādas pilnai apdarei 574 0

Šuvju rombveida raksts uz sēdekļa centrālām daļām saskaņots ar salona apdares krāsu
tikai kopā ar R8 sporta sēdekļīem un 3PN vai 3PR

7HD Fine Nappa ādas pilnā apdare 3534 3534
Papildus elementi ar ādas apdari: instrumentu panelis, durvju apdares augšejā mala, aizmugurējā 
paneļa augšējā daļa, sānu apšuvums, stūres vidējā daļa un centrālās konsoles apakšējā daļa ar ādas 
apdari

SALONA DEKORATĪVĀ APDARE

5MA Salona dekoratīvā apdare anodised paint finish anthracite pelēkā krāsā s 0
5MB Salona dekoratīvā apdare titanium paint finish, matt anthracite pelēkā krāsā 688 0
5TL Audi Exclusive dekoratīvā salona apdare, Piano finish melnā krāsā 1491 1491

5MN Salona dekoratīvā apdare matt carbon 1836 s
5MK Salona dekoratīvā apdare matt pulētā 2008 173
GT2 Paplašinātā salona dekoratīvā apdare carbon matt  2065 2065

dekoratīvā apdares josla ap Audi virtual cockpit un gaisa atverēm
tikai Coupe versijā

GT5 Paplašinātā salona dekoratīvā apdare carbon pulēts 2238 2238

STŪRES / CITI VADĪBAS ELEMENTI

2FJ Multifunkcionālā 3 spieķu stūre "R8 Performance" "plus" ar ādas apdari un 4 vadības elementiem 1950 s

RADIO UN TV SISTĒMAS

9VS Bang & Olufsen skaņas sistēma 2180 2180
QV3 Digitālā radio signāla uztveršana (DAB) 517 517

TELEFONI / KOMUNIKĀCIJU SISTĒMAS

UI2 Audi smartphone interfeiss 288 288
9ZE Audi phone box 562 562
EL3 Audi connect 574 574
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Audi R8 papildus aprīkojums

PALĪDZĪBAS / DROŠĪBAS SISTĒMAS

8T2 Cruise control - automātiska ātruma regulēšanas ierīce 344 344
KA2 Parkošanās sistēma "plus" ar videokameru aizmugurē 711 711

GAISMAS

PXF LED priekšējie lukturi ar Audi lāzera gaismām 3878 3878
iekļauj tālo gaismu palīgu

8G1 Tālo gaismu palīgs 207 207
QQ1 Apgaismojuma paka 436 436

BAGĀŽAS NOSTIPRINĀŠANAS UN GLABĀŠANAS SISTĒMAS

QE1 Papildnodalījumu paka (tīkliņi uz priekšējo sēdekļu atzveltnēm un tīkliņi bagāžas nodalījuma sānos) 322 322

tikai Coupe versijā , tikai kopā ar R8 sporta sēdekļiem

SLĒGŠANAS SISTĒMAS

VC1 Garāžas vārtu atvēršanas funkcija (HomeLink) 310 310

SPOGUĻI

6FJ Ārējo atpakaļskata spoguļu korpusi spīdīgā melnā krāsā                  0 0
6FQ Ārējo atpakaļskata spoguļu korpusi ar Carbon apdari 1606 1606
6XK Ārējie atpakaļskata spoguļi - elektriski vadāmi, nolokāmi, apsildāmi ar automātisku aptumšošanos 425 425

PĀRĒJIE ĀRĒJĀS APDARES ELEMENTI

NM5 Dzinēja nodalījuma pārsegs no Carbon Sigma 3901 3901
Spyder 1950 -

tikai kopā ar QQ1
5L4 Audi exclusive eksterjera apdares paka ar "gloss carbon" apdari 6769 s

Priekšējais spoilers un aizmugurējais difuzors veidoti no Carbon
4ZH Melnās apdares paka 1091 1091

R8 Spyder V10: papildus dekoratīvā apdare gaisa atverēm un bagāžas nodalījuma vāka apdare 
titāna melnā krāsā

1550 -

R8 V10: radiatora režģis iekļaujot numura zīmes turētāju, radiatora režģa rāmis, priekšējais 
spoileris un aizmugurējais difuzers antracite black melnā krāsā; izplūdes sistēma melnā krāsā; 
atpakaļskata spoguļu korpusi iespējami antracite black melnā krāsā, virsbūves krāsā vai ar karbona 
šķiedras apdari

R8 V10 plus: radiatora režģis iekļaujot numura zīmes turētāju, radiatora režģa rāmis antracite black 
melnā krāsā; atpakaļskata spoguļu korpusi iespējami antracite black melnā krāsā, virsbūves krāsā 
vai ar karbona šķiedras apdari

QJ7 Gaisa atveru dekoratīvā apdare no karbona 2524 -
tikai Spyder versijā

0P8 Sporta izplūdes sistēma 2180 2180
0M1 Degvielas tvertne 83 litri s 126
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Audi R8 papildus aprīkojums

PAPILDUS SALONA APDARES ELEMENTI

6NN Griestu apdare ar Alcantara 1606 1606
tikai Coupe versijā

6NT Griestu apdare ar Alcantara ar rombotām šuvēm 3212 3212
tikai Coupe versijā

7M9 Audi Exclusive sliekšņu apdare ar apgaismotiem alumīnija elementiem 747 747
VT3 Audi Exclusive sliekšņu apdare ar matētā karbona apdari un sarkaniem apgaismotiem alumīnija 

elementiem
1950 1950

tikai Coupe versijā
VT4 Audi Exclusive sliekšņu apdare ar pulētā karbona apdari un sarkaniem apgaismotiem alumīnija 

elementiem
2123 2123

9JA Nesmēķētāju aprīkojums 0 0

PAGARINĀTĀ GARANTIJA

EA1 Audi pagarinātā garantija, 2 + 1, maksimālais nobraukums 30 000 km 386 386
EA2 Audi pagarinātā garantija, 2 + 1, maksimālais nobraukums 60 000 km 548 548
EA3 Audi pagarinātā garantija, 2 + 1, maksimālais nobraukums 90 000 km 742 742
EB4 Audi pagarinātā garantija, 2 + 1, maksimālais nobraukums 120 000 km 936 936
EB3 Audi pagarinātā garantija, 2 + 1, maksimālais nobraukums 150 000 km 1178 1178
EA4 Audi pagarinātā garantija, 2 + 2, maksimālais nobraukums 40 000 km 871 871
EA5 Audi pagarinātā garantija, 2 + 2, maksimālais nobraukums 80 000 km 1307 1307
EA6 Audi pagarinātā garantija, 2 + 2, maksimālais nobraukums 120 000 km 1905 1905
EA7 Audi pagarinātā garantija, 2 + 3, maksimālais nobraukums 50 000 km 1485 1485
EA8 Audi pagarinātā garantija, 2 + 3, maksimālais nobraukums 100 000 km 2325 2325
EA9 Audi pagarinātā garantija, 2 + 3, maksimālais nobraukums 150 000 km 3602 3602

s = standartā    - = nav pieejams    o = papildaprīkojums



Cenas EUR ar PVN 21% spēkā no 27.04.2016.

KRĀSOJUMS

Q0Q0 Audi exclusive krāsojums 3556
O0O0 Audi exclusive matētais krāsojums 8490
YUY Sānu paneļi Audi exclusive krāsā 1239

tikai kopā ar 6H7
YYO Sānu paneļi Audi exclusive matētā krāsā 1239

tikai kopā ar 6H7

SALONA DEKORATĪVĀ APDARE

YTF Audi Exclusive dekoratīvā salona apdare 2868
durvju elementu dekoratīvā apdare, centrālā konsole un rāmis ap radio; krāsā pēc izvēles

STŪRES / VADĪBAS ELEMENTI

YRB Vadības elementi ar Audi Exclusive ādas apdari 906
ādas apdares stūre un pārnesumkārbas sviras rokturis 
Krāsas ādas apdarei un šuvēm var izvēlēties no Audi ekskluzīvo krāsu kataloga

YUC Vadības elementi ar Audi Exclusive melnās zamšādas apdari 906
ādas apdares stūre un pārnesumkārbas sviras rokturis 
Krāsas ādas apdarei un šuvēm var izvēlēties no Audi ekskluzīvo krāsu kataloga

PAPILDUS SALONA APDARES APRĪKOJUMS

YSK Audi exclusive griestu apdare Alcantara 4015
Alcantara krāsu var izvēlēties no Audi ekskluzīvo krāsu kataloga
tikai Coupe versijā, tikai kopā ar 6NN

YSE Audi exclusive griestu apdare Alcantara ar rombotām šuvēm 4015
Alcantara krāsu var izvēlēties no Audi ekskluzīvo krāsu kataloga
tikai Coupe versijā, tikai kopā ar 6NT

YVZ Audi ekskluzīvo durvju sliekšņu personalizācija 1721
Durvju sliekšņos var iestrādāt nepieciešamo logo

YSR Audi exclusive paklājiņi 402
nav pieejams kopā ar YSQ

YTU Audi exclusive paklājiņi ar "R8" logo un krāsaino apšuvumu 642
nav pieejams kopā ar YSQ

YTZ Audi exclusive paklājiņi ar "R8" logo 528
YQM Audi Exclusive bagāžas nodalījuma apdare ar Alcantara 1893
YSU Audi exclusive apakšējās mala apdare ar Fine Nappa ādu 574

grīdas seguma mala un priekšejo balstu apakšējā mala ar ādas apdari
tikai kopā ar 7HD

Audi 

exclusive



Audi 

exclusive

YSH Audi exclusive aizmugurējās sienas un plaukta apdare ar Alcantara 1721
tikai Coupe versijā

YSQ Audi exclusive grīdas segums un 4 paklājini 2294
nav pieejams kopā ar YSR, YTZ, YSU

YQL Audi exclusive ventilācijas atveres ar ādas apdari 860
Ventilācijas atveres ārējā mala ar ādas apdari 
Ādas krāsu var izvēlēties no Audi ekskluzīvo krāsu kataloga

YYG Audi exclusive ventilācijas atveres virsbūves krāsā 574
Ventilācijas atveres ārējā mala virsbūves krāsā
Krāsu var izvēlēties no Audi ekskluzīvo krāsu kataloga

PĀRĒJIE ĀRĒJĀS APDARES ELEMENTI

YYJ Audi exclusive apakšējo sānu paneļu personalizācija 803
Sānu paneļi var tikt personalizēti ar matētu logo
tikai kopā ar 5K6

YYK Audi exclusive augšējo sānu paneļu personalizācija 402
Sānu paneļi var tikt personalizēti ar matētu logo
tikai kopā ar 5K6

SĒDEKĻU APDARE / ĀDAS APDARES PAKAS

YS1 Audi exclusive Fine Nappa ādas apdares paka  (paka 1) 5163
Fine Nappa adas sēdekļu apdare, ieskaitot drošības jostu cilpas, galvas balsti, durvju apdare, rokas balsti durvīs 
un durvju rokturi.
Krāsas ādas apdarei un šuvēm var izvēlēties no Audi ekskluzīvo krāsu kataloga
tikai kopā ar N3Q vai N0Q

YS2 Audi exclusive Fine Nappa ādas apdares paka (paka 2) 6883
Papildus pakai 1 elementi ar ādas apdari: ceļgala balsti, centrālās konsoles augšējā daļa, ieskaitot roku balstus

Krāsas ādas apdarei un šuvēm var izvēlēties no Audi ekskluzīvo krāsu kataloga
tikai kopā ar N3Q vai N0Q

YS4 Audi exclusive Fine Nappa ādas pilnās apdares paka 9063
Spyder 9752

Papildus pakai 2 elementi ar ādas apdari: durvju apdares augšejā mala,  instrumentu paneļa pārsegs, 
"monoposto", centrālās konsoles apakšējā daļa, instrumentu paneļa augšējā un apakšējā daļa, aizmugurējā 
paneļa augšējā daļa, sānu apšuvums; Instrumentu paneļa augšējā daļa sekojošās Audi exclusive krāsās: 
"Chestnut brown", "Saddle brown", "Smoky blue", "Night blue", "Jet grey", "Classic red", "Crimson red", 
"Iceland green".
Krāsas ādas apdarei un šuvēm var izvēlēties no Audi ekskluzīvo krāsu kataloga
tikai kopā ar 7HD un N3Q vai N0Q

YY2 Audi exclusive Fine Nappa ādas pilnās apdares paka ar rombotām šuvēm (paka 2) 9063
Spyder 9752

Papildus pakai 2 elementi ar ādas apdari un rombotam šuvēm sēdekļu centrālā daļā: durvju apdares augšejā 
mala,  instrumentu paneļa pārsegs, "monoposto", centrālās konsoles apakšējā daļa, instrumentu paneļa 
augšējā un apakšējā daļa, aizmugurējā paneļa augšējā daļa, sānu apšuvums; Instrumentu paneļa augšējā daļa 
sekojošās Audi exclusive krāsās: "Chestnut brown", "Saddle brown", "Smoky blue", "Night blue", "Jet grey", 
"Classic red", "Crimson red", "Iceland green".

Krāsas ādas apdarei un šuvēm var izvēlēties no Audi ekskluzīvo krāsu kataloga
tikai kopā ar  R8 sporta sēdekļiem, 7HD un N1H



Audi 

exclusive

YVB Sēdekļu apdares elementi Audi exclusive 1606
pieejams tikai R8 sporta sēdekļiem
Krāsa saskaņota ar interjeru, var individuāli izvēlēties no Audi ekskluzīvo krāsu kataloga

YSZ Sēdekļu aizmugurējās daļas  Audi exclusive matētā krāsojumā 2237
pieejams tikai ar R8 kausveida sēdekļiem PS5



Audi R8 Coupé izmēri


