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 Cenas spēkā no 18.10.2019.

Audi e-tron cenas

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

Aktuālāko informāciju iespējams iegūt pie Audi pārstāvjiem Latvijā.

Modelis Aprīkojuma līnija Dzinēja jaudas 
apzīmējums

Akumulatora energoietilpība 
/ piedziņas veids

Dzinēja jauda 
max kW

EUR ar PVN Reģistrācija

(Boost režīms) EUR bez PVN EUR ar PVN

GENABE e-tron 50 71kWh / quattro 230
72 000

59 504
48

GENAAE e-tron 55 95 kWh / quattro 265 (300)
83 440

68 959
48

GENBBE e-tron advanced 50 71kWh / quattro 230
73 470

60 719
48

GENBAE e-tron advanced 55 95 kWh / quattro 265 (300)
84 940

70 198
48
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Audi e-tron tehniskie dati

*  Degvielas/enerģijas patēriņš un CO2 izmešu daudzums svārstās atkarībā no izvēlētā transportlīdzekļa aprīkojuma. 

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

Akumulatora 
energoietilpība/ 
piedziņas veids Jauda

Maksimālais 
griezes moments

Enerģijas patēriņš 
kombinētais kWh/100km*

Veicamais attālums 
kombinētajā WLTP 

braukšanas ciklā
Paātrinājums 

0-100 km
Max  

ātrums

kW/ZS (Boost režīms)
Nm pie apgr. min. 

(Boost režīms) WLTP NEDC km* sek. (Boost režīms) km/h

71kWh / quattro 230 540 - - līdz 300 7 190

95 kWh / quattro 265 (300) 561 (664) 26.2 - 22.6 24.6 - 23.7 līdz 411 6.6 (5.7) 200



5www.audi.lv

K
o

d
s

e
-t

ro
n

e
-t

ro
n

  
a

d
v
a

n
c
e

d

s = standartā – = nav pieejams o = papildu aprīkojums 

Standarta aprīkojums

Riteņi / diski

Vieglmetāla diski, 5-spieķu "Aero" dizains ar grafisku rakstu 
8.5 J x 19, riepas 255/55 R19"

40V s o

Vieglmetāla diski, 5-spieķu dizains, 
9 J x 20, riepas 255/50 R20"

42G o s

Riteņu skrūves ar slepeno atslēgu un skrūvju brīvkustības noteikšanu 1PR s s

Riepu remonta komplekts 1G8 s s

Riepu spiediena kontrole 7K1 s s
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Standarta aprīkojums

Gaismas

LED priekšējie lukturi 8IY s s

LED aizmugurējie lukturi s s

Gaismas un lietus sensors s s

Salona apgaismojuma paka QQ0 s s

Spoguļi

Elektriski regulējami un apsildāmi ārējie atpakaļskata spoguļi 6XD s s

Ārējo atpakaļskata spoguļu korpusi virsbūves krāsā 6FA s s

Salona atpakaļskata spogulis bez rāmja ar automātisku aptumšošanos 4L6 s s

Slēgšanas sistēmas

Ražotāja pretaizdzīšanas signalizācija PG2 s s

Elektriski atverams un aizverams bagāžas nodalījuma vāks 4E7 s s
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Standarta aprīkojums

Stiklojums

Siltumu aizturošs vējstikls 4GF s s

Siltumu aizturošs aizmugurējais un sānu stikli 4KC s s

Ārējās apdares aprīkojums

Hromētas dekoratīvās līstes ap logiem 4ZB s s

Bamperi nekrāsoti, ar antracīta pelēku virsmu 2K0 s -

Bamperi "advanced", ar kontrasta krāsas virsmu 2K5 - s

Priekšējo un aizmugurējo buferu apakšējā daļa mēness akmens sudraba krāsā - s

Sēdekļi / sēdekļu komforts

"Effect" auduma salona apdare N2M s s

Standarta sēdekļi priekšā Q1A s s

Priekšējo sēdekļu manuālā regulācija 3L3 s s

Trīs sēdvietas aizmugurē, atzveltnes nolokāmas proporcijā 40:20:40 ar centrālo rokas balstu s s

ISOFIX bērnu sēdeklīšu stiprinājums aizmugurējiem sēdekļiem ar "Top Tether" stiprinājumu 3B3 s s

Priekšējais centrālais rokas balsts 6E1 s s
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Standarta aprīkojums

Salona apdares aprīkojums

Multifunkcionāla 2-spieķu stūre ar ādas apdari, iespēja pārslēgt pārnesumus pie stūres 2ZQ s s

Dekoratīvā salona apdare: Graphite Grey pelēkā krāsā 5MA s s

Vadības pogas matēti melnā krāsā GS0 s s

Automātiska klimata kontroles sistēma divu zonu 9AK s s

Autonomā klimata kontroles sistēma GA1 s s

Auduma griestu apdare: Moon Silver pelēkā krāsā 6NJ s s

Auduma paklājiņi priekšā un aizmugurē 0TD s s

Bagāžas nodalījuma pārsegs 3U4 s s

Durvju sliekšņi ar alumīnija apdari 7M1 s s

MMI un navigācijas sistēmas

Audi virtuālā vadītāja informācijas sistēma ar 12.3 collu digitālo ekrānu 9S8 s s

MMI radio plus ar MMI touch response:  
skārienjūtīgs krāsainais displejs (izmērs 10.1"), 1 SD karšu lasītājs, 2 USB ar uzlādes un datu pārraides funkciju

I8T+UF7 s s

MMI kontroles bloks ar MMI touch response:  
skārienjūtīgs krāsainais displejs (izmērs 8,6") ar gaisa kondicionēšanas funkciju kontroli un teksta ievades lauku

s s

MMI navigācijas sistēma Plus 7UG s s
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MMI un navigācijas sistēmas

Bluetooth interfeiss 9ZX s s

Audi skaņas sistēma 9VD s s

Audi connect pakalpojums Navigation & Infotainment EL3 s s

Audi connect e-tron attālinātie pakalpojumi IW5 s s

Palīdzības un drošības sistēmas

Pilna izmēra drošības spilveni, priekšējā pasažiera gaisa spilvena deaktivizācijas slēdzis 4UF s s

Priekšējie un aizmugurējie sānu un galvas drošības spilveni 4X3 s s

Braukšanas joslas uzturēšas brīdinājums "Line departure warning" 6I3 s s

Cruise control - automātiska ātruma uzturēšanas ierīce ar ātruma ierobežotāju 8T6 s s

Optiskais parkošanās palīgs priekšā un aizmugurē 7X2 s s

Vadītāja noguruma detektors s s

Audi pre sense bāzes versija 
Audi pre sense bāzes versijā sistēma iespēju robežās uzsāk profilakses aizsargpasākumus kritiskās braukšanas situācijās, piemēram: ārkārtas situācijās, vai bīstamās bremzēšanas situācijās. 
Tas ietver: priekšējo drošības jostu pievilkšanu, sēdekļa pozīcijas optimizāciju, logu un panorāmas stikla jumta (ja pasūtīts) aizvēršanu un avārijas gaismu aktivizēšanu, lai brīdinātu citus 
satiksmes dalībniekus.

7W1 s s

"Audi pre sense front" drošības sistēma 6K8 s s

Standarta aprīkojums
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Standarta aprīkojums

Tehnoloģijas / balstiekārta

Adaptīvā pneimatiskā balstiekārta 1BK s s

Audi drive select ar Efficiency režīmu s s

Elektromehāniskais stūres pastiprinātājs Servotronic QZ7 s s

Elektroniskā stabilizācijas kontroles sistēma (ESC) s s

Uzlādes iekārta "e-tron compact" - uzlādes jauda līdz 11kW, 4.5m garš kabelis uzlādei mājsaimniecībās un publiskajās uzlādes stacijās NW1 s s

Mode 3 uzlādes kabelis, 11kW uzlādei publiskajās maiņstrāvas uzlādes stacijās 76C s s

*Uzlādes kapacitāte ir atkarīga no izmantotā savienotāja tipa, pieejamā sprieguma valstī, pieejamā fāžu skaita elektrotīklā un klienta mājas instalācijas. Individuālos gadījumos tā var būt zemāka.

**Strāvas kabelis ar industriālā kontaktligzda un uzlādes sistēmas iekārta ir savstarpēji saderīgas. Izmantojot cita tipa kontaktligzdu, tas var novest pie uzlādes kapacitātes samazinājuma.
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Komforta paka

• Priekšējo sēdekļu apsilde
• Kombinētā ādas un mākslīgās ādas "mono.pur 550" sēdekļu apdare
• Priekšējais centrālais rokas balsts
•  Elektriski nolokāmi, apsildāmi ārējie atpakaļskata 

spoguļi ar automātisku aptumšošanos 
•  Elektriski regulējami priekšējie sēdekļi ar muguras komforta 

regulēšanu, ar atmiņas funkciju vadītāja sēdeklim 
•  Komforta atslēga ar sensoru bagāžas nodalījuma atvēršanai 

(zem aizmugurējā bampera ar kājas palīdzību) 
•  Kontūru/Ambient apgaismojuma paka (daudzkrāsainā ar vadību)  

6 definēti krāsu profili;  
papildus pieejams interaktīvais profils - izvēlne caur Audi drive select;  
pieejamas individuālas personalizēšanas iespējas

• Riteņu skrūves ar slepeno atslēgu un skrūvju brīvkustības noteikšanu 

Cena EUR ar PVN 3 600 
Vērtība EUR ar PVN 5 240

Tehnoloģiju paka*

• Atpakaļskata kamera
• Bang & Olufsen 3D Premium skaņas sistēma
•  Priekšējais Audi phone box ar bezvadu uzlādēšanas funkciju  

(Qi-Standard telefoniem), iespēja savienot 2 Bluetooth telefonus vienlaicīgi
• Apgaismoti durvju sliekšņi ar projekciju
• Vadītāja palīgsistēma Tour

Cena EUR ar PVN 3 140 
Vērtība EUR ar PVN 4 680

* tikai kopā ar Komforta paku

Audi e-tron papildu aprīkojuma pakas
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Cena EUR ar PVN

Papildu aprīkojums

Krāsojums

Pamatkrāsa - Brilliant Black A2A2 0 0

Metallic vai pearl effect krāsojums 1 132 1 132

Audi exclusive krāsojums Q0Q0 3 283 3 283

Pilns krāsojums 
ietver: apakšējās malas priekšējā un aizmugurējā buferī, riteņu arku apdari

VJ1 - 396

Metallic krāsojums

Catalunya Red 
Y6Y6

Navarra Blue 
2D2D

Myth Black
0E0E

x x

Floret Silver
L5L5

Glacier White
2Y2Y

Siam Beige 
7M7M

x x

Galaxy Blue
S1S1

Manhattan Gray
H1H1

Typhoon Gray 
2L2L

x x

Audi exclusive krāsojums

Audi exclusive Q0Q0 x x
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Papildu aprīkojums

Riteņu diski / riepas

Vieglmetāla diski, 5 spieķu dizains, 9 J x 20, riepas 255/50 R20 42G 906 s

Vieglmetāla diski, 5 spieķu " Dynamic" dizains, kontrastējoši pelēki, daļēji pulēti, 9 J x 20, riepas 255/50 R20 F08 1 076 170

Audi Sport vieglmetāla diski, 5 dubultspieķu dizains " Edge" dizains, matēta titanium krāsā, 9 J x 20, riepas 255/50 R20 CN7 1 811 906

Kalti vieglmetāla diski, 5 spieķu " Turbine" dizains, kontrastējoši pelēki, daļēji pulēti, 9.5J x 21, riepas 265/45 R21 F48 2 094 1 189
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Papildu aprīkojums

Riteņu diski / riepas

Kalti vieglmetāla diski, 15 spieķu dizains, kontrastējoši pelēki, daļēji pulēti, 9.5 J x 21, riepas 265/45 R21 F49 2 094 1 189

Audi Sport vieglmetāla diski, 5 spieķu V "Star" dizains, platinum krāsā, 9.5 J x 21, riepas 265/45 R21 F51 2 434 1 528

Riepu spiediena kontroles sistēma, paplašināta versija 7K3 340 340

Pagaidu rezerves ritenis 3F1 357 357
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Cena EUR ar PVN

Papildu aprīkojums

Balstiekārta / bremzes

Bremžu supporti krāsoti oranži

tikai e-tron 55

PC3 453 453

Bremžu supporti krāsoti oranži

tikai e-tron 50

PC2 453 453

Sēdekļi

Sporta sēdekļi priekšā 
augstumā mehāniski regulējumi priekšējie sēdekļi, 
manuāla muguras komforta regulācija priekšējiem sēdekļiem (4 veidu) 
sēdekļa sānu daļas forma lielākam atbalstam pagrieziena laikā 

tikai kopā ar N5D vai N7U, un 6E3

Q1D 719 719

S sporta sedekļi plus priekšā 
elektriska sēdekļu regulācija, uzlabots sānu daļas atbalsts pagriezienu veikšanai, pagarināms augšstilba balsts, muguras komforta regulācija 4 veidos, ietver integrētus galvas balstus, S logo 
uz priekšējo sēdekļu atzveltnēm 

tikai kopā ar PV3 vai PV6, un WQS

Q4Q 1 845 1 845

Individuāli pielāgojami priekšējie sēdekļi 
elektriska priekšējo sēdekļu regulācija, pneimatiskā muguras komforta un sēdekļu sānu daļu regulācija 

tikai kopā ar N5D un PV6, un 6XG vai 6XL, un 6E3

PS8 2 830 2 830

Sēdēšanas komforts

Elektriski regulējami priekšējie sēdekļi ar atmiņas funkciju vadītāja sēdeklim

tikai kopā ar 6XG vai 6XL

PV3 1 415 1 415

Elektriski regulējami priekšējie sēdekļi ar atmiņas funkciju priekšējiem sēdekļiem

tikai kopā ar PS8

PV6 0 0

Priekšējo sēdekļu apsilde 4A3 430 430

Priekšējo sēdekļu dalīta apsildīšana, aizmugurējo malējo sēdekļu dalīta apsildīšana

tikai kopā ar 9AQ; nav pieejams kopā ar standarta sēdekļu apdari

4A4 860 860
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Sēdēšanas komforts

Priekšējo sēdekļu ventilācija 3 intensitātēs

tikai kopā ar 4A3 vai 4A4, un 7P1; nav pieejama ar standarta sēdekļu apdari un sporta sēdekļiem

4D3 906 906

Priekšējo sēdekļu ventilācijas un masāžas funkcija
priekšējo sēdekļu masāžu nodrošina 10 pneimatiskie spilventiņi 3 dažādos intensitātes līmeņos, pieejamas 7 programmas

tikai kopā ar 4A3 vai 4A4, un N5D, un PS8, un 7P1

4D8 1 755 1 755

Galvas balsti priekšējiem sēdekļiem
Mehāniski regulējams galvas balsta augstums, leņķis un garenvirziens

5ZC 170 170

Komforta centrālais rokas balsts priekšā 

nav pieejams kopā ar standarta sēdekļu apdari

6E3 226 226

Drošības spilveni aizmugurē sēdošajiem 4X4 498 498

Pre sense paka aizmugurē sēdošajiem 
drošības paka ietver vairākas funkcijas, kas uzlabo pasažieru drošību un komfortu aizmugurējā sēdeklī

4X9 815 815

Elektriska muguras komforta regulācija priekšējiem sēdekļiem 7P1 317 317
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Papildu aprīkojums

Sēdekļu apdare / ādas apdares pakas

Kombinētā ādas un mākslīgās ādas sēdekļu apdare 
standarta sēdekļiem bez ventilācijas: 
sēdekļu centrālā daļa priekšējiem sēdekļiem, diviem ārējiem aizmugurējiem sēdekļiem, sēdekļa sānu daļa vadītāja iekāpšanas pusē ar ādas apdari; 
sēdekļu sānu daļa, galvas balsti, durvju apdare, centrālais rokas balsts priekšā un vidējais aizmugurējais sēdeklis ar mākslīgās ādas apdari 

standarta sēdekļiem ar ventilāciju:
sēdekļu centrālā daļa priekšējiem sēdekļiem, neventilējamā centrālā daļa diviem ārējiem aizmugurējiem sēdekļiem ar perforētās ādas apdari,  
sēdekļa sānu daļa vadītāja iekāpšanas pusē ar ādas apdari; 
sēdekļu sānu daļa, galvas balsti, durvju apdare, centrālais rokas balsts balsts priekšā un vidējais aizmugurējais sēdeklis ar mākslīgās ādas apdari 

tikai kopā ar standarta sēdekļiem 

N4M 1 189 1 189

Milano ādas sēdekļu apdare 
standarta sēdekļiem bez ventilācijas:
sēdekļu centrālā daļa sēdekļu sānu daļa, galvas balsti un centrālais roku balsts ar Milano ādas apdari,
durvju apdare ar mākslīgo ādu

standarta sēdekļiem ar ventilāciju: 
priekšējo sēdekļu centrālā daļa un neventilējamā centrālā daļa diviem ārējiem aizmugurējiem sēdekļiem ar perforētās Milano ādas apdari,
sēdekļu sānu daļa, centrālais aizmugurējais sēdeklis, galvas balsti un centrālais roku balsts ar Milano ādas apdari,
durvju apdare ar mākslīgo ādu

tikai kopā ar standarta sēdekļiem un 6E3

N5W 2 208 2 208

Kombinētā Alcantara un ādas sēdekļu apdare
sporta sēdekļiem:
priekšējo sēdekļu centrālā daļa, divi ārējie aizmugurējie sēdekļi un durvju apdare ar Alcantara,
sēdekļu sānu daļa, centrālais aizmugurējais sēdeklis, galvas balsti un centrālais roku balsts ar ādas apdari

tikai kopā ar Q1D

N7U 1 585 1 585
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Papildu aprīkojums

Sēdekļu apdare / ādas apdares pakas

Valcona ādas sēdekļu apdare 
sporta sēdekļiem priekšā: 
sēdekļu centrālā daļa, sēdekļu sānu daļa, galvas balsti un centrālais roku balsts ar Valcona ādas apdari melnā, okapi brown vai metropolis grey krāsā, durvju apdare ar Alcantara 

individuāli pielāgojamiem priekšējiem sēdekļiem bez ventilācijas:  
sēdekļu centrālā daļa, sēdekļu sānu daļa, galvas balsti un centrālais roku balsts ar Valcona ādas apdari melnā, okapi brown vai pearl beige krāsā, durvju apdare ar Alcantara 

individuāli pielāgojamiem sēdekļiem ar ventilāciju: 
sēdekļu centrālā daļa, neventilējamā centrālā daļa diviem ārējiem aizmugurējiem sēdekļiem ar perforētās Valcona ādas apdari melnā, okapi brown vai pearl beige krāsā 
sēdekļu sānu daļa, centrālais aizmugurējais sēdeklis, galvas balsti un centrālais roku balsts ar Valcona ādas apdari melnā, okapi brown vai pearl beige krāsā, durvju apdare ar Alcantara

nav pieejams kopā ar standarta sēdekļiem

N5D 2 661 2 661

Ādas apdares paka - augšējā salona apdares daļa
augšējā instrumentu paneļa apdare ar ādu, arī ap Head-up displeju (ja pasūtīts)

7HC 521 521

Ādas apdares paka salonā - augšējā un apakšējā salona apdares daļa
augšējā intrumentu paneļa daļa, rokas balsti durvīs un centrālā konsole ar ādas apdari

7HD 1 189 1 189

Ādas apdares paka - augšējā un apakšējā salona apdares daļa
augšējā instrumenta paneļa apdare ar ādu, arī ap Head-up displeju (ja pasūtīts), rokas balsti durvīs un centrālā konsole ar ādas apdari

7HF 917 917

Paplašinātā mākslīgās ādas apdares paka 
augšējā instrumenta paneļa daļa, rokas balsti durvīs un centrālā konsole ar mākslīgās ādas apdari

7HM 396 396

Salona dekoratīvā apdare

Dekoratīvā salona apdare, grain ash, natural volcano krāsā 5MB 623 623

Dekoratīvā salona apdare, natural walnut krāsā 5MG 623 623
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Cena EUR ar PVN

Papildu aprīkojums

Salona dekoratīvā apdare

Dekoratīvā salona apdare, sycamore, natural dark brown krāsā

tikai kopā ar WK8

5MI 623 623

Dekoratīvā salona apdare, matt brushed aluminium dark krāsā 5TG 453 453

Vadības pogas melnas pulētas, ar pieskāriena atbildes reakciju, iekļaujot paplašinato alumīnija apdari salonā GS5 284 284

Stūres / vadības elementi

Multifunkcionāla 3 spieķu sporta stūre ar ādas apdari, apsildāma ar iespēju pārslēgt pārnesumus pie stūres

nav pieejams ar PCC

1XP 346 346

Multifunkcionāla 3 spieķu sporta stūre ar ādas apdari, iespēja pārslēgt pārnesumus pie stūres

nav pieejams ar PCC

1XW 130 130

Multifunkcionālā 3 spieķu sporta stūre ar ādas apdari, iespēja pārslēgt pārnesumus pie stūres, taisna apakšējā mala

nav pieejams ar PCC

2PF 261 261

Multifunkcionāla 2 spieķu stūre ar ādas apdari, apsildāma ar iespēju pārslēgt pārnesumus pie stūres

nav pieejams ar PCC

2ZM 215 215

Augstumā un dziļumā elektriski regulējama stūres kolonna easy-entry funkcija

tikai kopā ar PV3 vai PV6

2C7 453 453
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Cena EUR ar PVN

Papildu aprīkojums

MMI un navigācijas sistēmas

Audi virtuālā vadītāja informācijas sistēma plus 
pilnībā digitāls 12.3" instrumentu panelis ar pielāgojamu informācijas attēlošanu
papildu "klasiskajam" displejam opcija "sports

9S9 170 170

Radio un TV sistēmas

Bang & Olufsen 3D Premium skaņas sistēma
16 skaļruņi, 3D skaļruņi, 705 w

tikai kopā ar QQ1 vai QQ2

9VS 873 873

DVD atskaņotājs cimdu nodalījumā 7D5 170 170

Digitālo radio signālu uztveršana (DAB) QV3 487 487

Telefoni / komunikāciju sistēmas

Audi music interfeiss aizmugurē 
2 USB aizmugurē ar uzlādes un datu pārraides funkciju 

UF8 170 170

Audi smartphone interfeiss
Audi music interfeiss 
Google Android Auto; Apple CarPlay

IU1 311 311

Priekšējais Audi phone box ar bezvadu uzlādēšanas funkciju (Qi-Standard telefoniem), 
iespēja savienot 2 Bluetooth telefonus vienlaicīgi

9ZE 566 566
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Cena EUR ar PVN

Papildu aprīkojums

Palīdzības un drošības sistēmas

Vadītāja palīgsistēma City
palīgsistēma krustojumu šķērsošanai
braukšanas joslas maiņas asistents "Line change warning"
brīdinājums pie izkāpšanas
palīgsistēma izbraukšanai atpakaļgaitā no stāvvietas
Audi pre sense priekšējās&aizmugurējās daļas uzraudzība

tikai kopā ar 7X2 vai 7X5, un 6XK vai 6XL

PCM 1 189 1 189

Vadītāja palīgsistēma Tour 
adaptīvā vadītāja palīgsistēma, iekļaujot palīgsistēmu efektīvai braukšanai, ātruma ierobežotāju, sadursmes novēršanas un pagriezienu manevra palīgsistēmas 
palīgsistēma braukšanai sastrēgumos 
ceļa zīmju atpazīšana 
ārkārtas sistuāciju asistents 

tikai kopā ar 2ZQ

PCC 2 009 2 009

Auto novietošanas stāvvietā palīgs 7X5 396 396

Atpakaļskata kamera KA2 532 532

360° kameras
360° kameras (KA6)
Parking system plus, iekļaujot apkārtnes attēlošanu displejā (9X0)

tikai kopā ar 6XK vai 6XL, nav pieejams ar 7X5

PCZ 1 302 1 302
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Cena EUR ar PVN

Papildu aprīkojums

Palīdzības un drošības sistēmas

Ceļa zīmju atpazinējs QR9 226 226

Braukšanas joslas uzturēšanas brīdinājums "Line departure warning" ar ārkārtas sistuāciju asistentu 6I5 226 226

Braukšanas joslas maiņas asistents "Line change warning", iekļaujot "Audi pre sense rear" aizmugurējās daļas uzraudzību,  
brīdinājumu pie izkāpšanas un palīgsistēmu izbraukšanai atpakaļgaitā no stāvvietas 

PCH 679 679

Braukšanas joslas uzturēšanas brīdinājums "Line departure warning" ar ārkārtas sistuāciju asistentu un ceļa zīmju atpazinēju

tikai kopā ar 8G1 vai PX6

PCB 453 453

Head-up displejs - informācijas projekcija uz auto priekšējā stikla KS1 1 574 1 574

Nakts redzamības palīgs 9R1 2 434 2 434

Tehnoloģija un drošības sistēmas

Lādētāja sienas stiprinājums
ētrs, pie sienas piestiprināts uzlādes iekārtas "e-tron compact" un uzlādes iekārtas "e-tron connect" turētājs

NJ2 136 136

Otrs maiņstrāvas (AC) lādētājs 11kW (pasažiera pusē)
Papildus maiņstrāvas (AC) uzlādes ligzda dod iespēju uzlādēt automobīli izmantojot pēc iespējas īsāko ceļu.
Tā ļauj izmantot tādu pašu uzlādes jaudu kā maiņstrāvas (AC) uzlādes ligzda vadītāja pusē.

uzlādes jauda līdz 22kW tikai kopā ar NW2 (pieejams 2020.gada nogalē)

JS1 509 509
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Cena EUR ar PVN

Papildu aprīkojums

Gaismas

Tālo gaismu palīgs 8G1 171 171

LED priekšējie lukturi ar sagatavi papildus apgaismojuma iespējām 8G9 0 0

HD Matrix LED priekšējie lukturi 
ar dinamiskām mirgojošām pagriezienu gaismām priekšā un aizmugurē, dinamisko apgaismojumu

PX6 1 642 1 642

Apgaismoti durvju sliekšņi ar projekciju 9TF 272 272

Ambient apgaismojuma paka papildus standarta apgaismojuma pakai:
apgaismojums ap instrumentu paneli un centrālo konsoli; 
priekšējo un aizmugurējo durvju ambient apgaismojums; 
apgaismojums durvju rokturos

QQ1 340 340

Kontūru/Ambient apgaismojuma paka (daudzkrāsainā ar vadību) 
6 definēti krāsu profili; 
papildus pieejams interaktīvais profils - izvēlne caur Audi drive select; 
pieejamas individuālas personalizēšanas iespējas

QQ2 651 651

Jumta sistēmas

Panorāmas stikla jumts
elektriski atverams un regulējams, elektriski regulējams saules sargs

3FU 1 687 1 687

Alumīnija apdares jumta reliņi 3S1 453 453

Melni jumta reliņi 3S2 453 453
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Cena EUR ar PVN

Papildu aprīkojums

Kondicionēšanas sistēmas

Automātiskā klimata kontroles sistēma 4-zonu 9AQ 906 906

Gaisa kvalitātes uzlabošanas paka
iekļauj gaisa jonizētāju, atsvaidzinātaju un gaisa kvalitates atspoguļošanu MMI displejā

tikai kopā ar 9AQ

2V9 453 453

Autonomā klimata kontrole

tikai kopā ar 4A3 vai 4A4

GA2 91 91

Bagāžas nostiprināšanas un glabāšanas sistēmas

Papildnodalījumu paka
divi glāžu turētāji roku balstā aizmugurē
rezerves riteņa glabātuves apdare
sānu tīkli bagāžas nodalījumā
bagāžas nodalījuma tīkls mantu pārvadāšanai

QE1 136 136

Bagāžas nodalījuma paklājs melns (gumija/audums) 6SJ 142 142

Bagāžas nodalījuma tīkls 3CX 120 120

Slēgšanas sistēmas

Komforta atslēga ar sensoru bagāžas nodalījuma atvēršanai (zem aizmugurējā bampera ar kājas palīdzību) PG3 928 928

Durvju pneimatiska aizvēršanās

tikai kopā ar QQ1 vai QQ2

GZ2 725 725

Garāžas vārtu atvēršanas funkcija (HomeLink) VC2 283 283
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Cena EUR ar PVN

Papildu aprīkojums

Spoguļi

Elektriski nolokāmi, apsildāmi ārējie atpakaļskata spoguļi ar atmiņas funkciju

tikai kopā ar PV3 vai PV6

6XG 0 0

Elektriski nolokāmi, apsildāmi ārējie atpakaļskata spoguļi ar automātisku aptumšošanos, pasažiera puses atpakaļskata spogulis ietver automātisku 
apmales skata funkciju

6XK 396 396

Elektriski nolokāmi, apsildāmi ārējie atpakaļskata spoguļi ar automātisku aptumšošanos un atmiņas funkciju, pasažiera puses atpakaļskata spogulis 
ietver automātisku apmales skata funkciju

tikai kopā ar PV3 vai PV6

6XL 396 396

Virtuālie ārējie atpakaļskata spoguļi

tikai kopā ar PCH vai PCM un KA2 vai PCZ

PAF 1 744 1 744

Stiklojums

Mehāniski regulējami saules sargi aizmugurējo durvju logiem 3Y4 226 226

Tonēti aizmugurējo durvju un sānu stikli, un aizmugurējais stikls QL5 509 509

Akustiskais stiklojums sānu logiem VW0 566 566

Adaptīvais vējstikla tīrītājs ar integrētām mazgāšanas sprauslām 9PF 408 408
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Cena EUR ar PVN

Papildu aprīkojums

Papildu ārējās apdares aprīkojums

Melnā apdares paka 
melna radiatora restes apdare, melnas apdares logu līstes, melni apdares elementi priekšejā un aizmugurējā bamperī

tikai kopā ar 6XK vai 6XL

4ZD - 679

Ārējo atpakaļskata spoguļu korpusi melnā krāsā 6FJ - 119

Sagatave sakabes ierīces uzstādīšanai 1D8 226 226

Elektriski nolokāma sakabes ierīce 1D2 894 894

Bez automašīnas modeļa un dzinēja apzīmējumiem 2Z0 0 0

Papildu salona apdares aprīkojums

Melna auduma griestu apdare 6NQ 362 362

Durvju sliekšņi ar alumīnija apdari, apgaismoti VT3 204 204

Smēķētāju aprīkojums 9JC 57 57
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Cena EUR ar PVN

Papildu aprīkojums

Pagarinātā garantija

Audi pagarinātā garantija, 2 + 1, maksimālais nobraukums 30 000 km EA1 206 206

Audi pagarinātā garantija, 2 + 1, maksimālais nobraukums 60 000 km EA2 285 285

Audi pagarinātā garantija, 2 + 1, maksimālais nobraukums 90 000 km EA3 381 381

Audi pagarinātā garantija, 2 + 1, maksimālais nobraukums 120 000 km EB4 445 445

Audi pagarinātā garantija, 2 + 1, maksimālais nobraukums 150 000 km EB3 525 525

Audi pagarinātā garantija, 2 + 2, maksimālais nobraukums 40 000 km EA4 413 413

Audi pagarinātā garantija, 2 + 2, maksimālais nobraukums 80 000 km EA5 620 620

Audi pagarinātā garantija, 2 + 2, maksimālais nobraukums 120 000 km EA6 891 891

Audi pagarinātā garantija, 2 + 3, maksimālais nobraukums 50 000 km EA7 844 844

Audi pagarinātā garantija, 2 + 3, maksimālais nobraukums 100 000 km EA8 1 386 1 386

Audi pagarinātā garantija, 2 + 3, maksimālais nobraukums 150 000 km EA9 2 326 2 326
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Cena EUR ar PVN

Papildu aprīkojums

Aprīkojuma / dizaina pakas

S line salona apdares paka  
durvju sliekšņi ar alumīnija apdari, apgaismoti, ar S logo priekšā, 
griestu apdare melnā krāsā, 
auduma paklājiņi priekšā un aizmugurē ar kontrastējošām šuvēm

tikai kopā ar N7K,6E3, Q1D, 5TG, 1XP un 7HD

WQS 1 563 1 563

Alcantara / perforētās ādas sēdekļu apdare ar S line logo uz priekšējo sēdekļu atzveltnēm 
sporta sēdekļiem priekšā: 
Sēdekļu centrālā daļa priekšējiem sēdekļiem un divi ārējie aizmugurējie sēdekļi ar Alcantara, melnā vai rotor grey krāsā, durvju apdare ar Alcantara, melnā vai rotor grey krāsā, sēdekļu 
sānu daļa, galvas balsti, centrālais aizmugurējais sēdeklis un centrālais roku balsts ar ādas apdari, melnā vai rotor grey krāsā, ar S line logo uz priekšējo sēdekļu atzveltnēm

N7K 0 0

Komforta centrālais rokas balsts priekšā 6E3 226 226

Sporta sēdekļi priekšā 
augstumā mehāniski regulējumi priekšējie sēdekļi, 
manuāla muguras komforta regulācija priekšējiem sēdekļiem (4 veidu) 
sēdekļa sānu daļas forma lielākam atbalstam pagrieziena laikā

Q1D 719 719

Dekoratīvā salona apdare, matt burshed aluminium dark krāsā 5TG 453 453

Multifunkcionāla 3 spieķu sporta stūre ar ādas apdari, apsildāma ar iespēju pārslēgt pārnesumus pie stūres

nav pieejams ar PCN

1XP 345 345

Ādas apdares paka salonā - augšējā un apakšējā salona apdares daļa 
augšējā intrumentu paneļa daļa, rokas balsti durvīs un centrālā konsole ar ādas apdari

7HD 1 189 1 189
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Cena EUR ar PVN

Papildu aprīkojums

Aprīkojuma / dizaina pakas

Pieejami sekojoši papildus aprīkojuma elementi:

Valcona ādas apdare 
priekšējiem sporta sēdekļiem: 
sēdekļu centrālā daļa, sēdekļu sānu daļa, galvas balsti un centrālais roku balsts ar Valcona ādas apdari, melnā vai rotor grey krāsā ar kontrastējošām šuvēm,  
durvju apdare ar Alcantara, melnā krāsā, S line logo uz priekšējo sēdekļu atzveltnēm. 

Kontrastējošās šuves: 
Melnai ādas apdarei - rock grey krāsā. Rotor grey pelēkai ādas apdarei - antrachite krāsā. 
S sporta sēdekļiem: 
sēdekļu centrālā daļa, sēdekļu sānu daļa, galvas balsti un centrālais roku balsts ar Valcona ādas apdari, melnā vai rotor grey krāsā ar rombu rakstu un kontrastējošām šuvēm, 
durvju apdare ar Alcantara, melnā krāsā. S line logo uz priekšējo sēdekļu atzveltnēm. Melnai ādas apdarei - rock grey krāsā. Rotor grey pelēkai ādas apdarei - antrachite krāsā

N2R 1 076 1 076

Valcona ādas apdare 
ar S line salona apdares paku 
individuāli pielāgojamiem priekšējiem sēdekļiem: 
priekšējo sēdekļu centrālā daļa un divi aizmugurējie ārējie sēdekļi ar perforētu Valcona ādas apdari, melnā krāsā, 
sēdekļu sānu daļa, centrālais aizmugurējais sēdeklis, galvas balsti un centrālais roku balsts ar Valcona ādas apdari,  
melnā krāsā, kontrastējošas šuves rock grey krāsā, durvju apdare ar Alcantara, melnā krāsā

N5D 1 076 1 076

S sporta sedekļi plus priekšā 
elektriska sēdekļu regulācija, uzlabots sānu daļas atbalsts pagriezienu veikšanai, pagarināms augšstilba balsts,  
muguras komforta regulācija 4 veidos, ietver integrētus galvas balstus, S logo uz priekšējo sēdekļu atzveltnēm

tikai kopā ar PV3 vai PV6

Q4Q 1 845 1 845

Individuāli pielāgojami priekšējie sēdekļi 
elektriska priekšējo sēdekļu regulācija, pneimatiskā muguras komforta un sēdekļu sānu daļu regulācija

PS8 2 830 2 830

Dekoratīvā salona apdare, grain ash, natural volcano krāsā 5MB 623 623

Multifunkcionālā 3 spieķu sporta stūre ar ādas apdari, iespēja pārslēgt pārnesumus pie stūres 1XW 266 266

Multifunkcionālā 3 spieķu sporta stūre ar ādas apdari, iespēja pārslēgt pārnesumus pie stūres, taisna apakšējā mala 2PF 397 397
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Cena EUR ar PVN

Papildu aprīkojums

Aprīkojuma / dizaina pakas

Design selection salona apdares dizaina paka  
standarta sēdekļi ar kombinēto ādas un mākslīgās ādas "mono.pur 550" apdari, kontrastējošas šuves, multifunkcionāla 2 spieķu stūre ar ādas apdari, iespēja pārslēgt pārnesumus pie stūres, 
ietver hromētu apdari un kontrastējošas šuves, kontūru/Ambient apgaismojuma paka (daudzkrāsainā ar vadību), dekoratīvā salona apdare, sycamore, natural dark brown krāsā, vadības pogas 
melnas pulētas, durvju sliekšņi izgaismoti ar alumīnija elementiem, bez logo 
augšējā instrumentu paneļa daļa ar ādas apdari un apakšējās salona daļa ar mākslīgās ādas apdari un kontrastējošām šuvēm, auduma paklājiņi priekšā un aizmugurē ar kontrastējošām šuvēm

tikai kopā ar N4M, 7HF un 5TG

WK8 346 346

Kombinētā ādas un mākslīgās ādas sēdekļu apdare  
standarta sēdekļiem bez ventilācijas:  
sēdekļu centrālā daļa priekšējiem sēdekļiem, diviem ārējiem aizmugurējiem sēdekļiem, sēdekļa sānu daļa vadītāja iekāpšanas pusē ar ādas apdari;  
sēdekļu sānu daļa, galvas balsti, durvju apdare, centrālais rokas balsts priekšā un vidējais aizmugurējais sēdeklis ar mākslīgās ādas apdari  

standarta sēdekļiem ar ventilāciju:  
sēdekļu centrālā daļa priekšējiem sēdekļiem, neventilējamā centrālā daļa diviem ārējiem aizmugurējiem sēdekļiem ar perforētās ādas apdari,  
sēdekļa sānu daļa vadītāja iekāpšanas pusē ar ādas apdari;  
sēdekļu sānu daļa, galvas balsti, durvju apdare, centrālais rokas balsts balsts priekšā un vidējais aizmugurējais sēdeklis ar mākslīgās ādas apdari

tikai kopā ar standarta sēdekļiem

N4M 1 189 1 189

Ādas apdares paka - augšējā un apakšējā salona apdares daļa 
augšējā instrumenta paneļa apdare ar ādu, arī ap Head-up displeju (ja pasūtīts), rokas balsti durvīs un centrālā konsole ar ādas apdari

7HF 917 917

Dekoratīvā salona apdare, matt burshed aluminium dark krāsā 5TG 453 453

Pieejami sekojoši papildus aprīkojuma elementi:

Perforēta Valcona ādas apdare ar šuvēm 
individuāli pielāgojamiem priekšējiem sēdekļim: 
sēdekļu centrālā daļa, sēdekļu sānu daļa priekšējiem sēdekļiem un aizmugurējiem ārējiem sēdekļiem perforētās Valcona ādas apdare, flint grey vai Monaco grey krāsā, sēdekļu centrālās daļas 
sānu malas, centrālais aizmugurējais sēdeklis, galvas balsti un centrālais roku balsts ar Valcona ādas apdari, flint grey vai Monaco grey krāsā ar kontrastējošām šuvēm, sēdekļi flint grey pelēkā 
krāsā ar kontrastējošām šuvēm un salaiduma vietām signal orange krāsā, augšējā instrumentu paneļa daļa ar ādas apdari mlenā krāsā un kontrastējošām šuvēm antracite krāsā, apaksējā 
salona apdares daļa metropolis grey krāsā, durvju apdare ar Alcantara, metropolis grey krāsā, auduma paklājiņi priekšā un aizmugurē ar kontrastējošām šuvēm signal orange krāsā

N0Q 1 472 1 472

Ādas apdares paka salonā - augšējā un apakšējā salona apdares daļa 
augšējā intrumentu paneļa daļa, rokas balsti durvīs un centrālā konsole ar ādas apdari

7HD 1 189 1 189

Dekoratīvā salona apdare, sycamore, natural dark brown krāsā 5MI 623 623
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