
Audi RS 6 Avant

Cenu lapa

Tehniskie dati

Aprīkojums

Izmēri



Cenas spēkā no 27.04.2017

Dzinēja 
jauda 

KW/ZS

CO2 
izmeši, 

vidēji g/km

Cena, EUR 
(bez PVN)

Cena, EUR 
(ar PVN)

Reģistrācijas 
pakalpojums, 
EUR (ar PVN)

RS 6 4.0TFSI quattro tiptronic 412 / 560 223 95 041 115 000 500

RS 6 performance 4.0TFSI quattro tiptronic 445 / 605 223 100 579 121 700 500

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 RS 6 Avant



pilsētā ārpus 
pilsētas

kombinētais

4.0TFSI 8-pakāpju 
tiptronic quattro

412 / 560 700 / 1750-5500 13.4 7.4 9.8 223 3.9 EU6

4.0TFSI 8-pakāpju 
tiptronic quattro

445 / 605 750 / 2500-5500 13.4 7.4 9.8 223 3.7 EU6

TFSI quattro pastāvīgā visu riteņu piedziņa

tiptronic automātiskā pārnesumkārba

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

Audi RS 6 Avant tehniskie dati

benzīna dzinējs ar tiešo degvielas iesmidzināšanu un 
turbokompresoru

Dzinēja 
tips

Pārnesumkārba, 
piedziņas veids

Jauda 
kW/Zs

Maksimālais 
griezes moments 
Nm pie apgr. min.

Degvielas patēriņš 
l/100km*

**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.

CO2 izmešu 
daudzums 

kombinētais 
g/km**

Paātrinājums
0-100 km/st 

sek.

Emisijas 
standarts



s = standartā    - = nav pieejams    o = papildaprīkojums
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RITEŅI / DISKI Vieglmetāla diski, 7 dubultspieķu dizains, 
9.5Jx20, riepas 275/35 R20

s -

Vieglmetāla diski,5-V-veida spieķu Star dizains, 
matēti titāna,  9.5J x 21, riepas 285/30 R21

- s

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

GAISMAS LED priekšējie lukturi, priekšējo lukturu mazgāšanas sistēma s s
LED aizmugurējie lukturi ar dinamiskām mirgojošām pagriezienu gaismām s s
Gaismas un lietus sensors s s
Apgaismojuma pakete - Ambient lighting s s

SPOGUĻI Elektriski regulējami un apsildāmi ārējie atpakaļskata spoguļi s s
Ārējo atpakaļskata spoguļu korpusi ar matēta alumīnija izskatu s o
Ārējo atpakaļskata spoguļu korpusi ar matēta titāna izskatu - s
Salona atpakaļskata spogulis ar manuālo aptumšošanos s s

SLĒGŠANAS SISTĒMAS Ražotāja pretaizdzīšanas signalizācija s s
Bagāžas nodalījuma vāka atvēršana no salona s s

STIKLOJUMS Siltumu aizturošs vējstikls s s
Akustiskais sānu un aizmugurējais stiklojums s s

ĀRĒJĀS APDARES APRĪKOJUMS Matēta alumīnija dizaina paka s o
Matēta titāna dizaina paka - s
Bremžu suporti melnā krāsā s s
Pastiprināti bamperi s s
Matēta alumīnija jumta reliņi s o
Matēta titāna jumta reliņi - s

SĒDEKĻI / SĒDEKĻU KOMFORTS Alcantara/ādas salona apdare ar rombotām šuvēm un RS logo uz priekšējo sēdekļu 
atzveltnēm

s o

Valcona ādas salona apdare, ar rombotām šuvēm un RS logo uz priekšējo sēdekļu 
atzveltnēm

o s

Ādas apdares roku balsti durvīs s s
RS sporta sēdekļi priekšā s s
Elektriska muguras komforta regulēšana priekšējiem sēdekļiem      s s
Priekšējo sēdekļu augstuma regulācija s s
Divas sēdvietas aizmugurē s s
ISOFIX bērnu sēdeklīšu stiprinājums aizmugurējiem sēdekļiem ar augšējās siksnas 
stiprinājuma punktu 

s s

Priekšējais centrālais rokas balsts s s
SALONA APDARES APRĪKOJUMS Multifunkcionāla 3 spieķu sporta stūre ar ādas apdari, iespēju pārslēgt ātrumus pie stūres 

un taisnu apakšējo malu
s s

Augstumā un dziļumā elektriski regulējama stūres kolonna s s
Dekoaratīvā salona apdare, Carbon fibre s s
Pedāļi un kāju balsta vieta ar nerūsējošā tērauda apdari
Automātiskā četru zonu klimata kontroles sistēma s s
Auduma griestu apdare melnā krāsā s s
Papildnodalījumu paka s s
Smēķētāju aprīkojums s s
Priekšējie un aizmugurējie paklājiņi s s
Bagāžas nodalījuma paklājs s s
Divpusēja bagāžas nodalījuma grīda s s

MMI UN NAVIGĀCIJAS SISTĒMAS Vadītāja informācijas sistēma ar krāsaino displeju, izmērs 7" s s
MMI navigācijas sistēma Plus un MMI touch, AUX-IN, 2 SD karšu lasītāji, 1 USB , DVD s s
Bluetooth interfeiss s s
Audi skaņas sistēma s s

PALĪDZĪBAS UN DROŠĪBAS Papildus stāvbremze braukšanas uzsākšanai s s
SISTĒMAS Pilna izmēra drošības spilveni s s

Priekšējie sānu un galvas drošības spilveni s s
Cruise control - automātiska ātruma uzturēšanas ierīce s s
Optiskais parkošanās palīgs priekšā un aizmugurē s s

TEHNOLOĢIJAS / BALSTIEKĀRTA Četru stūru pneimatiskā balstiekārta ar elektronisku triecienu absorbēšanas kontroli, 
sporta versija

s s

Audi drive select s s
Elektromehānisks stūres pastiprinātājs Servotronic s s
Elektroniskā stabilizācijas kontroles sistēma (ESC) s s

Audi RS 6 Avant standarta aprīkojums



Cenas EUR ar PVN 21% spēkā no 27.04.2017
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KRĀSOJUMS

Pamata krāsojums - T3T3 0 0
Metallic vai pearl effect krāsojums 1110 1110
Crystal effect (T0, H8) krāsojums 1642 1642
Matēts krāsojums - I6I6 5945 5945

RITEŅI / DISKI

PQ7 Audi Sport vieglmetāla diski, 5dubultspieķu dizains, pulēti, 9.5J x 21, riepas 285/30 R21                   2038 0

PQR Audi Sport vieglmetāla diski, 5dubultspieķu dizains, matēti titāna, pulēti, 9.5J x 21, riepas 285/30 R21 2264 0

PQ4 Audi Sport vieglmetāla diski, 5dubultspieķu dizains, spīdīgi melni, pulēti, 9.5J x 21, riepas 285/30 R21 2264 0

PAR Kaltie vieglmetāla diski, 5-V-veida spieķu "Star" dizains, 9.5J x 21, riepas 285/30 R21                              - 0

PAS Kaltie vieglmetāla diski, 5-V-veida spieķu "Star" dizains, melns antracīts, 9.5J x 21, riepas 285/30 R21 - 0

PIEKARE / BREMZES

PC2 Bremžu supporti krāsoti sarkani 453 453
nav pieejams ar PC5

PC5 Keramiskās bremzes 9397 9397
2MC Sporta balstiekārta ar Dynamic Ride Control 1076 1076

nav iespējams kopā ar 1D4 vai 1D8
GH2 quattro pilnpiedziņa ar sporta diferenciāli 1529 1529
1N8 Dinamiskā stūre 1303 1303

Audi RS 6 Avant papildus aprīkojums



Cenas EUR ar PVN 21% spēkā no 27.04.2017
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Audi RS 6 Avant papildus aprīkojums

SĒDEKĻI / SĒDEKĻU KOMFORTS

PS8 Individuāli pielāgojami priekšējie sēdekļi ar atmiņas funkciju 0 0
tikai kopā ar 6XF, vai 6XG, vai 6XL, un 3NZ, un N5D, un 3X2 vai 3X4

4D3 Priekšējo sēdekļu ventilācija 906 906
tikai kopā ar 4A3 vai 4A4, un PS8, un N5D

4D8 Priekšējo sēdekļu ventilācijas un masāžas funkcija 1756 1756
tikai kopā ar PS8 un 4A3 vai 4A4, un N5D

4A3 Priekšējo sēdekļu apsilde 419 419
4A4 Priekšējo un aizmugurējo malējo sēdekļu apsilde 861 861
3NZ Nolokamas aizmugurējo sēdekļu atzveltnes, trīs sēdvietas aizmugurē 0 0
PV3 Elektriski regulējami priekšējie sēdekļi 0 0

vadītāja sēdeklis ar atmiņas funkciju, elektriski regulējami priekšējie sēdekļi
tikai kopā ar 6XF vai 6XG vai 6XL; nav pieejams kopā ar PS8

PIH ISOFIX bērnu sēdeklīša stiprinājums pasažiera sēdeklim, gaisa drošības spilvena deaktivizācija 91 91

SĒDEKĻU APDARE / ĀDAS PAKAS

N5D Valcona ādas salona apdare 1076 0
tikai kopā ar PS8

N5M Valcona ādas salona apdare, ar rombotām šuvēm un RS 6 logo 1076 s
WL1 Dizaina paka melns/zils RS performance modelim         - 0

Alcantara /Valcona ādas salona apdare, ar rombotām šuvēm un RS 6 logo; dekoratīvā salona apdare 
Carbon twill zilā krāsā
tikai kopā ar interjera kodu MA

7HC Paplašinātā ādas paka, tostarp gaisa spilvena vāciņš 226 226
roku balsti durvīs, durvju rokturis, stūre un melns stūres gaisa spilvena vāciņš, kā arī viduskonsole 
apakšējā daļa.
tikai kopā ar 1XX vai 1XT; ja tiek izvēlēts interjers citā krāsā nekā melna, tad papildus jāizvēlas YUH

SALONA DEKORATĪVĀ APDARE

5MD Dekoratīvā salona apdare, Aluminium Race 0 0
5TB Dekoratīvā salona apdare, Aluminium/Wood Beaufort melnā krāsā 1642 1642
5TG Dekoratīvā salona apdare, Matt brushed aluminium 0 0
5TL Dekoratīvā salona apdare, Piano finish melnā krāsā 0 0

STŪRES UN PĀRĒJIE VADĪBAS ELEMENTI

1XX Multifunkcionāla 3 spieķu sporta stūre ar ādas apdari, iespēja slēgt pārnesumus pie stūres 0 0
1XT Multifunkcionāla 3 spieķu sporta stūre ar ādas apdari, iespēja slēgt pārnesumus pie stūres, apsildāma 215 215

RADIO UN TV SISTĒMAS

6G2 DVD/CD atskaņotājs un DVD mainītājs 737 737
8RY BOSE skaņas sistēma 1121 1121
8RF Bang & Olufsen skaņas sistēma 6793 6793
QV3 Digitālā radio signāla uztveršana (DAB) 442 442



Cenas EUR ar PVN 21% spēkā no 27.04.2017

R
S

 6

R
S

6
 

p
er

fo
rm

an
ce

Audi RS 6 Avant papildus aprīkojums

TELEFONI / KOMUNIKĀCIJU SISTĒMAS

9ZK Audi connect 566 566
9ZE Audi phone box 475 475

iespēja pieslēgt divus telefonus, izmantojot Bluetooth
9ZC Audi connect un Audi phone box 1041 1041

iespēja pieslēgt divus telefonus, izmantojot Bluetooth
UI2 Audi smartphone interfeiss 284 284

9WQ Izklaides centra aizmugurē (Rear Seat Entertainment) sagatave 215 215

PALĪDZĪBAS / DROŠĪBAS SISTĒMAS

7W1 Audi pre sense bāzes versija 284 284
PCG Audi pre sense front - priekšējās daļas uzraudzība 2027 2027

ietver adaptīvo kruīza kontroli ar  "stop & go" funkciju (8T4)
PCH Audi side assist ietverot Audi pre sense rear - aizmugurējās daļas uzraudzība 906 906

tikai kopā ar 6XF vai 6XL
PCB Audi active lane assist 623 623
PCD Audi side assist ietverot Audi pre sense rear - aizmugurējās daļas uzraudzību un Audi active line assist 1529 1529

tikai kopā ar 6XF vai 6XL
PCN Palīdzības sistēmu paka ar Audi pre sense plus 2558 2558

ietver adaptīvo kruīza kontroli ar  "stop & go" funkciju (8T4)
Audi pre sense plus - paplašināto drošības sistēmu (7W4)
Audi side assist un Audi active lane assist (7Y5)
tikai kopā ar 6XF vai 6XL

9R1 Nakts redzamības palīgs 2264 2264
KS1 Informācijas projekcija uz auto priekšējā stikla 1563 1563
7X5 Auto novietošanas stāvvietā palīgs 442 442
KA2 Videokamera aizmugurē 510 510
KA6 Videokameras automobiļa priekšējā restē, atpakaļskata sānu spoguļos (priekšējās daļas un sānu 

uzraudzībai) un aizmugurē
1257 1257

tikai kopā ar PV3 vai PS8 un 6XF, 6XG vai 6XL.
4X4 Sānu gaisa drošības spilveni aizmugurē 408 408

GAISMAS

PXC Matrix LED priekšējie lukturi ar dinamiskām mirgojošām pagriezienu gaismām priekšā un aizmugurē 1087 1087
8G1 Tālo gaismu palīgs 0 0

tikai kopā ar 4L6; nav pieejams ar PXC

JUMTA SISTĒMAS

3FU Elektriski vadāma stikla jumta lūka 1800 1800

BAGĀŽAS NOSTIPRINĀŠANAS UN GLABĀŠANAS SISTĒMAS

3X4 Caurlādēšanas iespējas sagatave 57 57
3GN Sliedes bagāžas nodalījumā, bagāžas nostiprināšanas komplekts 175 175
6SJ Bagāžnieka paklājs (gumija/audums) 120 120



Cenas EUR ar PVN 21% spēkā no 27.04.2017
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Audi RS 6 Avant papildus aprīkojums

SLĒGŠANAS SISTĒMAS

PG3 Comfort key - centrālās atslēgas vadība un dzinēja iedarbināšana bez aizdedzes atslēgas 895 895
PGB Komforta atslēga ar sensoru bagāžas nodalījuma atvēršanai (zem aizmugurējā bampera ar kājas 

palīdzību), elektriski atverams un aizverams bagāžas nodalījuma vāks
1676 1676

4E7 Elektriski atverams un aizverams bagāžas nodalījuma vāks 781 781
GZ2 Durvju pneimatiska aizvēršanās 668 668
VC1 Garāžas vārtu atvēršanas funkcija (HomeLink) 271 271

SPOGUĻI

6FT Ārējo atpakaļskata spoguļu korpusi ar matēta alumīnija izskatu s 0
6FA Ārējo atpakaļskata spoguļu korpusi virsbūves krāsā 120 120
6FQ Ārējo atpakaļskata spoguļu korpusi ar karbona apdari 1585 1585
6FJ Ārējo atpakaļskata spoguļu korpusi spīdīgā melnā krāsā                  120 120
6XF Elektriski nolokāmi ārējie atpakaļskata spoguļi ar atmiņas funkciju 277 277

tikai kopā ar PS8 vai PV3
6XG Ārējie atpakaļskata spoguļi ar atmiņas funkciju 0 0

tikai kopā ar PS8 vai PV3
6XL Elektriski nolokāmi ārējie atpakaļskata spoguļi ar automātisku aptumšošanos un atmiņas funkciju 577 577

tikai kopā ar 4L6, un PV3 vai PS8
4L6 Salona atpakaļskata spogulis ar automātisku aptumšošanos 187 187

STIKLOJUMS

PDG Izolējošs stiklojums visiem logiem 1347 1347
Laminēti sānu un aizmugurējais stikls (4KV)
Laminēts priekšējais vējstikls (4GL)
tikai kopā ar 9ZK vai 9ZC

VW4 Tonēti aizmugurējo durvju un sānu stikli, un aizmugurējais stikls 510 510
PDJ Izolējošs stiklojums visiem logiem, tonēti aizmugurējo durvju un sānu stikli 1076 1076

Laminēti un tonēti sānu un aizmugurējais stikls  (VW6)
Laminēts priekšējais vējstikls (4GL)
tikai kopā ar 9ZK vai 9ZC

3Y3 Mehāniski vadāmi aizmugurējā vējstikla un aizmugurējo sānu logu saules aizsargi 271 271
tikai kopā ar 6RB

PAPILDUS ĀRĒJĀS APDARES APRĪKOJUMS

0P6 Sporta izplūdes sistēma 1132 1132
1D4 Sakabes ierīce 1121 1121
1D8 Sagatave sakabes ierīces uzstādīšanai 215 215
2Z0 Bez automašīnas modeļa un dzinēja apzīmējumiem 0 0
1SB Papildus dzinēja aizsargs 171 171
0M5 75-litru degvielas bāka 124 124
NM5 Carbon sigma dzinēja nodalījuma vāks 566 566
6Y4 Elektroniski ierobežots ātrums max 280 km/h 1698 1698

PAPILDUS SALONA APDARES ELEMENTI

6NJ Auduma griestu apdare 0 0
6NA Griestu apdare ar Alcantara melnā krāsā 2322 2322
9JA Nesmēķētāju aprīkojums 0 0
FZ2 Drošības jostas crimson red sarkanā krāsā 566 566
6RB Instrumentu panelis un durvju apdares paneļi no vairākām daļām 0 0

tikai kopā ar 3Y3 



Cenas EUR ar PVN 21% spēkā no 27.04.2017

R
S

 6

R
S

6
 

p
er

fo
rm

an
ce

Audi RS 6 Avant papildus aprīkojums

PAGARINĀTĀ GARANTIJA

EA1 Audi pagarinātā garantija, 2 + 1, maksimālais nobraukums 30 000 km 190 190
EA2 Audi pagarinātā garantija, 2 + 1, maksimālais nobraukums 60 000 km 269 269
EA3 Audi pagarinātā garantija, 2 + 1, maksimālais nobraukums 90 000 km 365 365
EB4 Audi pagarinātā garantija, 2 + 2, maksimālais nobraukums 120 000 km 429 429
EB3 Audi pagarinātā garantija, 2 + 2, maksimālais nobraukums 150 000 km 509 509
EA4 Audi pagarinātā garantija, 2 + 2, maksimālais nobraukums 40 000 km 397 397
EA5 Audi pagarinātā garantija, 2 + 2, maksimālais nobraukums 80 000 km 604 604
EA6 Audi pagarinātā garantija, 2 + 2, maksimālais nobraukums 120 000 km 875 875
EA7 Audi pagarinātā garantija, 2 + 3, maksimālais nobraukums 50 000 km 668 668
EA8 Audi pagarinātā garantija, 2 + 3, maksimālais nobraukums 100 000 km 1051 1051
EA9 Audi pagarinātā garantija, 2 + 3, maksimālais nobraukums 150 000 km 1593 1593
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Audi RS 6 Avant papildus aprīkojums

APRĪKOJUMA / DIZAINA PAKAS

PA1 Komforta paka RS 6 1631 1631
75-litru degvielas bāka (0M5)
Priekšējo un aizmugurējo malējo sēdekļu apsilde (4A4)
Salona atpakaļskata spogulis ar automātisku aptumšošanos (4L6)
Elektriski nolokāmi ārējie atpakaļskata spoguļi ar automātisku aptumšošanos un atmiņas funkciju 
(6XL)
BOSE skaņas sistēma (8RY)

PA2 Dinamiskā paka RS 6 5434 5434
quattro® pilnpiedziņa ar sporta diferenciāli (GH2)
kamera pie spoguļa (QK1)
Dinamiskā stūre (1N8)
Sporta balstiekārta ar Dynamic Ride Control (2MC)
Salona atpakaļskata spogulis ar automātisku aptumšošanos (4L6)
Elektroniski ierobežots ātrums max 280 km/h (6Y4)
Matrix LED priekšējie lukturi  (8G4)

PA3 Dinamiskā paka plus RS 6 14491 14491
Keramiskās bremzes (PC5)
quattro® pilnpiedziņa ar sporta diferenciāli (GH2)
kamera pie spoguļa (QK1)
Dinamiskā stūre (1N8)
Sporta balstiekārta ar Dynamic Ride Control (2MC)
Salona atpakaļskata spogulis ar automātisku aptumšošanos (4L6)
Elektroniski ierobežots ātrums max 305 km/h (6Y7)
Matrix LED priekšējie lukturi  (8G4)

PA7 Spīdīgi melna dizaina paka 906 0
Melni jumta reliņi  (3S2)
Audi ekskluzīvā melnās apdares pakete(4ZD)
Melns spoileris priekšā (5L8)

PQA Karbona dizaina paka 5095 4189
Melni jumta reliņi  (3S2)
Melni moldingi (4ZD)
Karbona spoileris priekšā (5L4)

PQZ Matēta alumīnija dizaina paka 906 0
Matēta alumīnija jumta reliņi  (3S3)
Matēta alumīnija dizaina paka (4ZL)
Matēta alumīnija spoileris priekšā (5L2)

s = standartā    - = nav pieejams    o = papildaprīkojums



Cenas EUR ar PVN 21% spēkā no 01.01.2016

KRĀSOJUMS

Q0Q0 Audi exclusive krāsojums 3114
O0O0 Audi exclusive matēts krāsojums 5945

SALONA DEKORATĪVĀ APDARE

YTA Audi exclusive koka dekoratīvā salona apdare 1325
Fine grain ash nougat, Oak sepia, Fine grain myrtle nutmeg, Vavona wood bronze, Modrone wood gold, Tamo 
ash natural dark brown

STŪRES / VADĪBAS ELEMENTI

YRB Vadības elementi ar Audi exclusive ādas apdari 849
ādas apdares stūre un pārnesumkārbas sviras rokturis. Krāsas ādas apdarei var izvēlēties no Audi ekskluzīvo 
krāsu kataloga
nav pieejams kopā ar YRH

YUC Vadības elementi ar Audi exclusive melnās zamšādas apdari 849
melnās zamšādas apdares stūre un pārnesumkārbas sviras rokturis. Krāsas dekoratīvām šuvēm var izvēlēties 
no Audi ekskluzīvo krāsu kataloga
nav pieejams kopā ar YRB 

PAPILDUS SALONA APDARES APRĪKOJUMS

YUR Audi exclusive griestu apdare Alcantara melnā krāsā ar kontrastējošām šuvēm; krāsu šuvēm var izvēlēties no 
Audi ekskluzīvo krāsu kataloga

509

Griestu apdare, augšējās statnes apdare, saules aizsargi un aizmugures plaukts Alcantara melnā krāsā
tikai kopā ar 6NA

YSR Audi exclusive paklājiņi ar apšuvumu (4 paklājiņi) 486
nav pieejams kopā ar YSQ

YTZ Audi exclusive paklājiņi ar RS logo 555
melnā krāsā ar izšuvumu uz priekšējiem paklājiņiem: kontrastējošās šuves un melns apšuvums
nav pieejams ar YSR

YTU Audi exclusive paklājiņi ar krāsaino ādas apšuvumu un RS 4 logo 781
melnā krāsā ar izšuvumu uz priekšējiem paklājiņiem: Krāsas ādas apšuvumam un šuvēm var izvēlēties no Audi 
ekskluzīvo krāsu kataloga
nav pieejams ar YSR

YSQ Audi exclusive paklājs un papildus 4 paklājiņi 2140
nav pieejams kopā ar YSR

YTO Audi ekskluzīvās drošības jostas 1698

Audi 

exclusive
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SĒDEKĻU APDARE / ĀDAS APDARES PAKAS

YQN Audi exclusive ādas sēdekļu apdare 1076
Individuāli pielāgojamiem priekšējiem sēdekļiem ar atmiņas funkciju: sēdekļu sānu daļas un centrālā daļa ar 
Fine Nappa ādas apdari;
Sporta sēdekļiem un S sporta sēdekļiem: sēdekļu sānu daļas un pagarināmais augšstilba atbalsts ar Fine 
Nappa ādas apdari; sēdekļu sānu daļas ar dekoratīvam šuvēm; sēdekļu regulācijas slēdži melnā krāsā (bez ādas 
apdares). Krāsas ādas apdarei un šuvēm var izvēlēties no Audi ekskluzīvo krāsu kataloga

kopā ar Audi Exclusive ādas salona apdares pakām 668
YUH Audi ekskluzīvās ādas apdares pakete, iekļaujot gaisa spilvena apvalku uz stūres 1359

Krāsas ādas apdarei un šuvēm var izvēlēties no Audi ekskluzīvo krāsu kataloga
kopā ar YRT 340

kopā ar YRT un YRB 0
tikai kopā ar ādas apdares paketi 7HC

YRT Audi Exclusive paplašinātā ādas apdares pakete 5378
Priekšējā paneļa apakšējā mala ar cimdu nodalījuma vāku, ieskaitot uzglabāšanas nodalījumus vadītāja pusē, 
rokas balsti durvīs, centrālās konsole un tās apakšējā daļa ar ādas apdari; krāsas ādas apdarei un šuvēm var 
izvēlēties no Audi ekskluzīvo krāsu kataloga
Gaisa spilvenu apvalks uz stūres - melnā ādā
Kopā ar Audi exclusive ādas apdares pakām, gaisa spilvena apvalka ādas apdares un šuvju krāsu var izvēlēties 
no Audi ekskluzīvo krāsu kataloga

kopā ar YZ2 4246
kopā ar WQK 4246

tikai kopā ar  PAC, un 9AQ un ādas apdares paketi 7HC
YN1 Audi exclusive Valcona ādas / Alcantara salona apdare (pakete 1) 3680

Sēdekļu sānu daļas, galvas balsti, centrālās konsoles apakšējā daļa un centrālais rokas balsts ar Valcona ādas 
apdari, sēdekļu centrālā daļa un durvju apdares elementi ar Alcantara apdari. Krāsas ādas apdarei un šuvēm 
var izvēlēties no Audi ekskluzīvo krāsu kataloga
tikai kopā ar N7U, un PS1, un 3NZ, un 6E3

YZ1 Audi exclusive Valcona ādas salona apdare (pakete 1) 3680
Sēdekļu apdare, durvju apdares elementi, galvas balsti, centrālās konsoles apakšējā daļa un priekšējais 
centrālais rokas balsts ar ādas apdari. Krāsas ādas apdarei un šuvēm var izvēlēties no Audi ekskluzīvo krāsu 
kataloga
tikai kopā ar ādas salona apdari un 6E3 un 7P1

YZ2 Audi ekskluzīvā Valcona ādas salona apdare (pakete 2) 6680
Papildus paketei 1: roku balsti durvīs, durvju rokturi un sēdekļu atzveltņu aizmugurējās daļas ar ādas apdari. 
Krāsas ādas apdarei un šuvēm var izvēlēties no Audi ekskluzīvo krāsu kataloga
tikai kopā ar ādas salona apdari, ādas apdares paku (7HB vai 7HC vai 7HC) un 7P1

YY1 Audi ekskluzīvā dizaina paka Valcona ādas salona apdare ar rombotām šuvēm 7472
sēdekļu apdare, galvas balsti, durvju apdares elementi, priekšējais centrālais rokas balsts, roku balsti durvīs un 
centrālā konsole ar melno ādas apdari un konstrastējošām šuvēm crimson red sarkanā krāsā; priekšējo sēdekļu 
centrālā daļa un ārējie aizmugurējie sēdekļi ar rombotām šuvēm crimson red sarkanā krāsā; RS 6 logo uz 
priekšējo sēdekļu atzveltnēm;  iekļaujot melnus paklājiņus ar crimson red sarkano ādas apšuvumu; vadības 
elementi ar kontrastējošām šuvēm crimson red sarkanā krāsā un drošības jostas crimson red sarkanā krāsā 

tikai kopā ar N5M, un YRB, un YSR, un YTO; nav pieejams ar PS8
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YZ5 Audi ekskluzīvā Valcona ādas salona apdare ar rombotām šuvēm (paka 1) 4473
Pieejams priekšējiem RS sporta sēdekļiem:  sēdekļu apdare, galvas balsti, durvju apdares elementi, centrālās 
konsoles apakšējā daļa un centrālais rokas balsts ar Valcona ādas apdari, priekšējo sēdekļu centrālā daļa un 
ārējie aizmugurējie sēdekļi ar rombotām šuvēm. RS 6 logo uz priekšējo sēdekļu atzveltnēm; Krāsas ādas 
apdarei un šuvēm var izvēlēties no Audi ekskluzīvo krāsu kataloga
tikai kopā ar N5M

YZ6 Audi ekskluzīvā Valcona ādas salona apdare ar rombotām šuvēm (paka 2) 7472
Pieejams priekšējiem RS sporta sēdekļiem. Papildus pakai 1:  roku balsti durvīs, durvju rokturi un sēdekļu 
atzveltņu aizmugurējās daļas ar ādas apdari. Krāsas ādas apdarei un šuvēm var izvēlēties no Audi ekskluzīvo 
krāsu kataloga
tikai kopā ar N5M

YYA Kontrastējošās šuves Audi exclusive ādas sēdekļu apdarei individuāli pielāgojamiem priekšējiem sēdekļiem 0

tikai kopā ar YZ1 vai YZ2 un PS8



Audi RS 6 Avant izmēri


