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Variklio tipas Pavarų dėžė /  
pavaros tipas

Cilindrai /  
tūris

Galia Q2  
EUR su PVM

Q2 Sport 
EUR su PVM

cm3 kW/AG EUR be PVM EUR be PVM

1.5TFSI 6 / manual 4 / 1498 110 / 150 25 500 
21 074 
GABAZC

27 670 
22 868 
GABBZC

1.5TFSI 7 / S tronic 4 / 1498 110 / 150 27 460 
22 694 
GABAZG

29 580 
24 446 
GABBZG

1.5TFSI 7 / S tronic / quattro 4 / 1498 110 / 150 29 680 
24 529 
GABAZY

31 810 
26 289 
GABBZY

2.0TFSI 7 / S tronic / quattro 4 / 1984 140 / 190 32 010 
26 455 
GABAGY

34 120 
28 198 
GABBGY

 Kainos galioja nuo 01.01.2019.

Modelio kainoraštis

Benzininiai varikliai

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.
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 Kainos galioja nuo 01.01.2019.

Modelio kainoraštis

Dyzeliniai varikliai

Variklio tipas Pavarų dėžė /  
pavaros tipas

Cilindrai /  
tūris

Galia Q2  
EUR su PVM

Q2 Sport 
EUR su PVM

cm3 kW/AG EUR be PVM EUR be PVM

1.6TDI 7 / S tronic 4 / 1598 85 / 116 28 310 
23 397 
GABAFG

30 430 
25 149 
GABBFG

2.0TDI 6 / manual 4 / 1968 110 / 150 28 170 
23 281 
GABARC 

30 290 
25 033 
GABBRC

2.0TDI 7 / S tronic 4 / 1968 110 / 150 30 080 
24 860 
GABARG

32 200 
26 612 
GABBRG

2.0TDI 7 / S tronic / quattro 4 / 1968 110 / 150 32 300 
26 694 
GABARY

34 430 
28 455 
GABBRY

2.0TDI 7 / S tronic / quattro 4 / 1968 140 / 190 35 550 
29 380 
GABATY

37 670 
31 132 
GABBTY

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.
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Bazinė įranga

Ratlankiai / padangos

Plieniniai ratlankiai su dideliais ratų gaubtais,  
6,5J x 16, su 205/60 R16 padangomis

CY0 s -

Lieti aliuminio lydinio 5 stipinų "Star" dizaino ratlankiai,  
7J x 17, su 215/55 R17 padangomis

U39/HI2 - s

Slėgio padangose kontrolės indikacija 7K1 s s

Padangų remonto komplektas 1G8 s s

Vagystę apsunkinantys ratų varžtai 1PE s s
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Bazinė įranga

Apšvietimas

Dvigubi halogeniniai priekiniai žibintai su atskiromis šviesos diodų dienos važiavimo šviesomis 8ID/8K4 s s

Galiniai žibintai su galinėmis rūko šviesomis 8SA/8TB s s

Šviesos ir lietaus sensorius 8N6 s s

Automobilio vidaus apšvietimas QQ0 s s

Galinio vaizdo veidrodžiai

Elektra nustatomi ir šildomi išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai su integruotais šviesos diodų posūkių rodikliais 6XD s s

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

Rankiniu būdu užtamsinamas vidinis galinio vaizdo veidrodis 4L2 s s

Rakinimo sistemos

Signalizacija PG2 s s

Stiklai

Šilumą izoliuojantis priekinis stiklas 4GF s s

Šoniniai langai ir galinis langas su šilumą izoliuojančiais stiklais 4KC s s
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Bazinė įranga

Kita eksterjero įranga

Juodos spalvos langų apvadai 4ZE s s

Kėbulo spalvos šoninės plokštės 6H0 s o

"Ice silver metallic" spalvos šoninės plokštės 6H5 - s

Antracito spalvos bamperiai su grūdėtu paviršiumi 2JB s -

Dažytos visos išorinės dalys 2JG - s

Sėdynės / komfortas

Medžiaginiai sėdynių apmušalai "Script" N5B s -

Medžiaginiai sėdynių apmušalai "Index" N5G - s

Bazinės priekinės sėdynės Q1A s -

Sportinės priekinės sėdynės Q4H o s

Vairuotojo sėdynė su rankiniu aukščio reguliavimu 3L1 s -

Priekinės sėdynės su rankiniu aukščio reguliavimu 3L3 o s

Priekinis vidurinis ranktūris 6E3 s s
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Bazinė įranga

Sėdynės / komfortas

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

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

ISOFIX vaikiškų kėdučių tvirtinimai ant priekinio keleivio sėdynės su keleivio oro pagalvės deaktyvavimu PID s s

Kita interjero įranga

Sportinis 3 stipinų dizaino vairas 1MT s -

Oda aptrauktas 3 stipinų dizaino vairas 2PV o s

Rankiniu būdu valdoma oro kondicionieriaus sistema 9AD s s

Sidabrinės pilkos spalvos dažais su deimantiniu spindesiu dažyta interjero apdaila 5MA s -

Anoduota raudona spalva dažyta interjero apdaila 5MB - s

Anoduota geltona spalva dažyta interjero apdaila (tik su interjeru, kurio kodas WG) 5MD - s

"Titanium Grey" spalvos medžiaginis lubų apmušimas 6NJ s s

Apsauginės slenksčių juostos iš aliuminio 7M3 - s

Kilimėliai priekyje ir gale 0TD s s

Kilimėlis bagažinėje 6SS s s
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Infotainment / MMI ir navigacijos sistemos

MMI radijo sistema su viengubu CD diskasukiu, AUX-IN lizdu, 1 SD kortelių skaitytuvu ir 5,8˝ dydžio ekranu I7Y s s

4 pasyvūs garsiakalbiai 8RE s s

Asistavimo sistemos / saugumas

Priekinė "Audi pre sense" sistema su pėsčiųjų atpažinimu 6K2 s s

Įkalnės asistentas UH2 s s

Programuojamas greičio ribotuvas 8T9 s s

Viso dydžio oro pagalvės su priekinio keleivio oro pagalvės deaktyvavimo jungikliu 4UF s s

Technologijos / važiuoklė 

Vairavimo sistema su progresyvia charakteristika 1N7 s s

Standartinė važiuoklė 1JA s s

Elektroninė stabilizavimo sistema (ESC) s s

50 litrų degalų bakas s s

Bazinė įranga
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Spalvos

"Vegas Yellow" spalva L1L1 379 379

"Metallic" ir "pearl effect" spalvos 704 704

"Ara (Macaw) Blue crystal effect" spalva K6K6 1 117 1 117

"Daytona Grey pearl effect" spalva

Pastaba: tik su WQS

6Y6Y - 693

"Audi exclusive" individualios spalvos Q0Q0 2 570 2 570

Kontrastinis dažymas
Šie elementai nudažyti "Manhattan Grey" spalva: apatinės priekinio ir galinio bamperių dalys, ratų arkų apdailos, durų uždangalai. 
Kontrastinės "Selenite Silver" spalvos priekinės dugno apsaugos dalys ir galinio difuzoriaus apdaila.

2JF - 168

Kėbulo spalvos šoninės plokštės 6H0 s 0

"Manhattan Grey metallic" spalvos šoninės plokštės

Pastaba: tik su 2JF

6H4 - 0

"Ibis White" spalvos šoninės plokštės 6H7 223 223

Matinės "Titanium Grey" spalvos šoninės plokštės 6H6 223 223
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Ratlankiai / padangos

Lieti aliuminio lydinio 5 stipinų dizaino ratlankiai, 
6,5J x 16, su 215/60 R16 padangomis

F32 504 -

Lieti aliuminio lydinio 5 stipinų "V" dizaino ratlankiai, 
7J x 17, su 215/55 R17 padangomis

U47 1 229 223

Lieti aliuminio lydinio 5 stipinų "Dynamic" dizaino, kontrastinės pilkos spalvos iš dalies poliruoti ratlankiai,  
7J x 18, su 215/50 R18 padangomis

V68 2 123 1 117

kartu su WQS - 168

"Audi Sport" lieti aliuminio lydinio 5 stipinų "Offroad" dizaino, matinio titano optikos, iki blizgesio pratekinti ratlankiai, 
7J x 18, su 215/50 R18 padangomis

40N 2 739 1 733

kartu su WQS - 782
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Ratlankiai / padangos

"Audi Sport" lieti aliuminio lydinio 10 stipinų "Y" dizaino ratlankiai,  
8J x 19, su 235/40 R19 padangomis

U40 2 905 1 900

kartu su WQS - 951

"Audi Sport" lieti aliuminio lydinio 5 stipinų "Rotor" dizaino, blizgios juodos antracito spalvos  
iki blizgesio pratekinti ratlankiai, 8J x 19, su 235/40 R19 padangomis

U80 3 352 2 347

kartu su WQS - 1 398

"Audi Sport" lieti aliuminio lydinio 10 stipinų "Y" dizaino blizgūs juodos spalvos ratlankiai,  
8J x 19, su 235/40 R19 padangomis

C8R 3 241 2 236

kartu su WQS - 1 286

Audi Sport lietis aliuminio lydinio  5 dvigubų stipinų modulinio dizaino ratlankiai, blizgi balta spalva  
su platinum pilkos spalvos intarpais, 8J x 19, su 235/40 R19 padangomis

F05 3 576 2 570

Vietą taupantis atsarginis ratas 1G5 140 140
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Važiuoklė / stabdžiai

"Audi drive select" sistema 2H6 223 223

Sportinė važiuoklė: 10 mm mažesnė prošvaisa palyginus su bazine važiuokle 1JC 246 246

Važiuoklė su amortizatorių reguliavimu, įskaitant "Audi drive select" sistemą PDE 894 894

Dinamikos paketas
Sportinė važiuoklė, Audi drive select® sistema

Pastaba: modeliams su varikliais nuo 110 kW

PA2 469 469

Raudona spalva nudažyti stabdžių suportai

Pastaba: tik su PA2

PC2 357 357

Sėdėjimo komfortas

Sportinės priekinės sėdynės
su rankiniu sėdynės aukščio, išilginės padėties, sėdynės polinkio, atlošo polinkio, galvos atramos reguliavimu

Pastaba: tik su 3L3 ir N1S arba N5W

Q4H 263 s

Priekinių sėdynių 4 krypčių juosmens atramos reguliavimas

Pastaba: tik su 3L3

7P1 274 274

Rankiniu būdu nustatomos priekinės sėdynės 3L3 90 s

Priekinių sėdynių šildymas 4A3 368 368

Nepadalinta vientisa galinė sėdynė, dalimis (40:20:40) arba visas nulenkiamas sėdynės atlošas su viduriniu ranktūriu ir gėrimų laikikliais 3NT 280 280
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Sėdynių apmušalai / odos paketai

Odos ir dirbtinės odos kombinacijos paketas
Standartinės ir sportinės sėdynės: 
oda aptrauktos vidurinės priekinių sėdynių dalys ir vidurinės dviejų šoninių galinių sėdynių dalys bei vairuotojo sėdynės šonas slenksčio pusėje. Dirbtine oda aptraukti sėdynių šonai, 
galvos atramos, vidurinis ranktūris ir vidurinė galinė sėdynė, įskaitant akcentines "mono.pur" juostas ant sėdynių.

N1S 951 951

"Milano" odos paketas
Sportinės sėdynės: 
"Milano" oda aptrauktos vidurinės sėdynių dalys, sėdynių šonai ir vidurinės galvos atramų dalys; kontrastinės spalvos akcentinės "mono.pur" juostos ant sėdynių su kontrastinėmis 
siūlėmis; dirbtine oda aptraukti durų apmušimų intarpai ir vidurinis ranktūris

Pastaba: tik su Q4H

N5W 1 733 1 733

Papildomi interjero elementai "mono.pur"
Dirbtine oda aptrauktos atramos rankai duryse su kontrastinėmis siūlėmis, kurių spalva suderinta su kontrastinėmis siūlėmis ant sėdynių; juodos arba "Petrol Grey" dirbtine oda 
aptrauktos atramos keliams su siūlėmis

7HB 324 324

Interjero apdaila

Matinio pašiaušto aliuminio interjero apdaila 5TG 223 156

Anoduota geltona spalva dažyta interjero apdaila 5MD - 0

"Light graphic format" interjero apdaila su aplinką sudarančiu apšvietimo paketu
Spalvotai apšviesta apdailos juosta prietaisų panelyje, spalvotai apšviesti apdailos intarpai atramose keliams, aplinką sudarantis nukreiptas apšvietimas priekinėse duryse

PLA 504 436

kartu su WQS - 280

Vairai / pavarų perjungimo svirtys / valdymo elementai

Oda aptrauktas 3 stipinų sportinis vairas 2PV 179 s

Oda aptrauktas 3 stipinų daugiafunkcis sportinis vairas 1XW 368 189

Oda aptrauktas 3 stipinų daugiafunkcis sportinis vairas su pavarų perjungimo svirtelėmis

Pastaba: tik su "S tronic"; ne su 9S8

1XX 491 312
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Vairai / pavarų perjungimo svirtys / valdymo elementai

Oda aptrauktas 3 stipinų daugiafunkcis sportinis vairas, tiesi apatinė dalis 2PF - 318

Oda aptrauktas 3 stipinų daugiafunkcis sportinis vairas su pavarų perjungimo svirtelėmis, tiesi apatinė dalis

Pastaba: tik su "S tronic"

2PK - 441

Infotainment / MMI and navigation systems

Vairuotojo informacinė sistema su 3,5˝ dydžio vienspalviu ekranu

Pastaba: ne su bazine radijo sistema; tik su daugiafunkciu vairu

9S5 212 212

Vairuotojo informacinė sistema su 3,5˝ spalvotu ekranu

Pastaba: ne su bazine radijo sistema; tik su daugiafunkciu vairu

9S6 379 379

"Audi virtual cockpit" prietaisų skydelis, 12,3˝ LCD ekranas

Pastaba: tik su daugiafunkciu vairu ir PNQ

9S8 727 727

MMI® navigacija
7˝ spalvotas ekranas
3D navigacija
"Audi connect" paslaugos 3 mėnesiams
Valdymo žodinėmis komandomis sistema
2 SD kortelių skaitytuvai, CD diskasukis, AUX-IN lizdas, USB jungtis su įkrovimo funkcija
"Bluetooth" sąsaja

Pastaba: tik su daugiafunkciu vairu, ir 9S5 arba 9S6, ir 9VD arba 9VS, ir UE4 arba UI2

PNU 1 586 1 586

MMI® navigacija "plus"
8,3˝ spalvotas ekranas
MMI touch®
3D navigacija su žemėlapio atnaujinimu
"Audi connect" paslaugos 3 metams
Valdymo žodinėmis komandomis sistema
2 SD kortelių skaitytuvai, AUX-IN lizdas, USB jungtis su įkrovimo funkcija
"Bluetooth" sąsaja
DVD diskasukis, 10 GB vidinė atmintis

Pastaba: tik su daugiafunkciu vairu, ir 9S5 arba 9S6, ir 9VD arba 9VS, ir IT1

PNQ 3 006 3 006
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Infotainment / radijo ir garso sistemos

MMI radijo sistema "plus"
7˝ spalvotas ekranas
"Bluetooth" sąsaja
Valdymo žodinėmis komandomis sistema (tik su daugiafunkciu vairu)
4 pasyvūs garsiakalbiai
CD diskasukis, 1 SD kortelių skaitytuvas, 1 AUX-IN lizdas

Pastaba: tik su 9ZX arba 9ZE

I8E 491 491

Audi garso sistema

Pastaba: ne su bazine radijo sistema

9VD 285 285

"Bang & Olufsen" garso sistema
14 garsiakalbių, išvesties galia 705 W

Pastaba: ne su bazine radijo sistema

9VS 883 883

Skaitmeninio radijo transliacijos priėmimas

Pastaba: ne su bazine radijo sistema

QV3 335 335

Infotainment / telefonas ir komunikacija

"Bluetooth" sąsaja

Pastaba: tik su I8E; PNU ir PNQ paketų dalis

9ZX 0 0

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

Pastaba: tik su daugiafunkciu vairu; ne su bazine radijo sistema

9ZE 379 379

Audi muzikos sąsaja
2 USB sąsajos su įkrovimo ir duomenų perdavimo funkcijomis

Pastaba: ne su PNU arba PNQ

UE7 171 171



17www.audi.lt

K
o

d
a

s

Q
2

Q
2

 S
p

o
rt

Kaina EUR su PVM

Papildoma įranga

Infotainment / telefonas ir komunikacija

Audi sąsaja išmaniajam telefonui
Audi muzikos sąsaja: 2 USB sąsajos su įkrovimo ir duomenų perdavimo funkcijomis
Palaiko "Google Android Auto", "Apple CarPlay"

Pastaba: tik su PNU arba PNQ

UI2 397 397

Prisijungimo galimybių paketas
Audi sąsaja išmaniajam telefonui: palaiko "Google Android Auto", "Apple CarPlay"
Audi muzikos sąsaja: 2 USB sąsajos su įkrovimo ir duomenų perdavimo funkcijomis
Paruošimas navigacijos sistemai, papildomas SDXC kortelių skaitytuvas

Pastaba: ne su PNU arba PNQ; tik su 9S5 arba 9S6 ir daugiafunkciu vairu

PNV 1 330 1 330

"Audi connect" paslaugos 3 metams IT1 397 397

kartu su PNQ 0 0

Asistavimo sistemos / saugumas

"Audi pre sense basic" sistema 7W1 223 223

"Audi side assist" (persirikiavimo į kitą eismo juostą asistentas)

Pastaba: įskaitant skersinio eismo stebėjimo asistentą gale tik su 7X2 arba 7X5

7Y1 592 592

"Audi active lane assist" (aktyvus eismo juostos išlaikymo asistentas)
įskaitant tolimųjų šviesų valdymą bei šviesos ir lietaus sensorių

Pastaba: tik su PCG

PCB 670 670

"Audi active lane assist" (aktyvus eismo juostos išlaikymo asistentas) ir "Audi side assist" (persirikiavimo į kitą eismo juostą asistentas) 7Y5 1 262 1 262

kartu su PCE

Pastaba: tik su PCE arba PCB

559 559
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Asistavimo sistemos / saugumas

"Adaptive cruise control" (automatinis atstumo reguliavimas) su "Stop & Go" funkcija įskaitant priekinę "Audi pre sense" sistemą

Pastaba: tik su 9S6 arba 9S8

PCG 771 771

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

Pastaba: tik su daugiafunkciu vairu ir 9S6 arba 9S8

PCE 1 777 1 777

Asistavimo sistemų paketas, įskaitant važiavimo spūstyje asistentą ir kritinių situacijų asistentą "Emergency Assist"

Pastaba: tik modeliams su "S tronic"

79C 0 0

Asistavimo sistemų paketas, įskaitant važiavimo spūstyje asistentą ir kritinių situacijų asistentą "Emergency Assist" ir "Audi side assist" sistemą

Pastaba: tik modeliams su "S tronic"

79D 592 592

Pastovaus greičio palaikymo sistema 8T6 313 313

Projekcinis ekranas

Pastaba: ne su bazine radijo sistema, tik su PX2

KS2 670 670

Parkavimo pagalbos sistema gale 7X1 436 436

Parkavimo sistema "plus" su pasirinktine indikacija

Pastaba: ne su bazine radijo sistema

7X2 815 815

Parkavimo asistentas su pasirinktine indikacija

Pastaba: ne su bazine radijo sistema

7X5 951 951

Galinio vaizdo kamera

Pastaba: ne su bazine radijo sistema, tik su 7X2 arba 7X5

KA2 425 425
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Kaina EUR su PVM

Papildoma įranga

Apšvietimas

Priekinių žibintų apiplovimo sistema 8X1 285 285

Tolimųjų šviesų valdymas

Pastaba: tik su PU7

8G1 151 151

Priekiniai šviesos diodų žibintai su dinaminėmis posūkių šviesomis gale PX2 1 391 1 391

Stogo sistemos

Panoraminis stiklinis stoglangis

Pastaba: tik su PLA

3FB 1 106 1 106

Oro kondicionierius

Prabangi automatinė oro kondicionieriaus sistema su saulės sensoriumi 9AK 615 615

Autonominis šildymas su nuotoliniu valdymu 9M9 1 398 1 398

Bagažo tvirtinimo ir daiktadėžių sistemos

Daiktadėžių paketas ir bagažinės įrangos paketas
Tinklinės kišenės daiktams priekinių sėdynių atlošuose, daiktadėžė po priekinio keleivio sėdyne, įtemptas tinklas bagažinėje, bagažo tinklas, tinklas daiktams priekinio keleivio kojų 
srityje, užrakinama daiktadėžė priekinio keleivio pusėje

QE1 201 201

2 USB įkrovimo sąsajos keleiviams gale QE4 57 57

Su daiktadėžių paketu bei 12 voltų kištukiniu lizdu ir USB įkrovimo sąsaja gale
Visa daiktadėžių paketo ir bagažinės įrangos paketo apimtis, papildomai 2 USB įkrovimo jungtys keleiviams gale galinėje vidurinės konsolės dalyje

QE7 257 257
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Kaina EUR su PVM

Papildoma įranga

Rakinimo sistemos

"Comfort key" sistema PG3 436 436

Elektra atidaromas ir uždaromas bagažinės dangtis 4E7 548 548

Galinio vaizdo veidrodžiai

Elektra nustatomi, prilenkiami ir šildomi išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai 6XE 212 212

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

Pastaba: tik su PU7

6XK 318 318

Automatiškai tamsėjantis vidinis galinio vaizdo veidrodis su šviesos ir lietaus sensoriumi PU7 145 145

Stiklai

Tamsinti stiklai - tamsintas galinis stiklas, galinių durų stiklai ir galiniai šoniniai stiklai VW1 447 447

Kita eksterjero įranga

Paruošimas priekabos tempimo įrangai 1M5 179 179

Priekabos prikabinimo įranga 1D2 883 883

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

Modelio identifikavimo užrašas be variklio identifikavimo užrašo 2Z7 0 0

"Audi exclusive" "Titanium Black" spalvos stiliaus paketas
Prideda juodos spalvos akcentų eksterjerui "Audi Singleframe" ir priekinio bamperio zonose. Dizainas skiriasi priklausomai nuo modelio ir įrangos.

4ZD 504 504
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Kaina EUR su PVM

Papildoma įranga

Kita interjero įranga

Juodos spalvos medžiaginis lubų apmušimas 6NQ 263 263

Interjero apšvietimo paketas QQ1 168 168

Aliuminio optikos interjero elementai
Aliuminio stiliaus apdailos elementai ventiliacinėse angose, galinio vaizdo veidrodžių nustatymo jungiklyje, vidinėse durų rankenose, langų kėliklių mygtukuose, stovėjimo stabdžio 
jungiklyje, monetų laikiklyje, pasukamajame šviesų jungiklyje bei 12 voltų kištukinio lizdo cilindrinio įdėklo apvadas ir vidinių durų atidarymo rankenėlių apvadai

QJ1 79 79

Peleninė ir cigarečių uždegiklis priekyje 9JD 33 33

Pratęsta 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
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Kaina EUR su PVM

Papildoma įranga

Įrangos paketai / dizaino paketai

"S line" sportinis paketas WQS - 2 123

Lieti aliuminio lydinio 5 stipinų "Y" dizaino ratlankiai ("S" dizainas),  
7J x 18, su 215/50 R18 padangomis (U42)

Sportinė važiuoklė (1JC)

Apšviečiamos apsauginės slenksčių juostos su aliuminio apdaila ir "S" logotipais (VT5)

"S line" logotipai ant priekinių sparnų (0NB)

Juodos spalvos oda aptrauktas "S line" sportinis 3 stipinų dizaino daugiafunkcis vairas su "S line" logotipu (perforuota oda aptrauktos vairo laikymo zonos) 1XW - 0

"Pulse" medžiagos ir odos kombinacijos sėdynių apmušalai su "S" logotipo įspaudu priekinių sėdynių atlošuose N3U - 0

Matinio pašiaušto aliuminio interjero apdaila (5TG)

Juodos spalvos interjeras, prietaisų panelis ir medžiaginis lubų apmušimas (6NQ)

Pedalų antdėklai ir pakoja iš nerūdijančio plieno (VF1)

Juodos spalvos perforuota oda aptraukta pavarų perjungimo svirties arba važiavimo pakopų pasirinkimo svirties rankena

Sėdynių apmušalai, sportinis oda aptrauktas vairas, pavarų perjungimo svirties arba važiavimo pakopų pasirinkimo svirties užvalkalas  
bei kilimėliai su kontrastinėmis siūlėmis

Pasirinktinai:

Oda aptrauktas 3 stipinų daugiafunkcis sportinis vairas su pavarų perjungimo svirtelėmis 1XX - 123

Oda aptrauktas 3 stipinų daugiafunkcis sportinis vairas, tiesi apatinė dalis 2PF - 129

Oda aptrauktas 3 stipinų daugiafunkcis sportinis vairas su pavarų perjungimo svirtelėmis, tiesi apatinė dalis 2PK - 252

"Alcantara Frequency" ir odos kombinacijos sėdynių apmušalai su "S" logotipo įspaudu priekinių sėdynių atlošuose N7K - 782

"Fine Nappa" odos apmušalai su "S" logotipo įspaudu priekinių sėdynių atlošuose

Pastaba: tik su N3U, arba N7K, arba N2R ir 1XW, arba 1XX, arba 2PF, arba 2PK

N2R - 1 509
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Kaina EUR su PVM

Papildoma įranga

Įrangos paketai / dizaino paketai

"S line" eksterjero paketas PQD 1 856 1 632

kartu su WQS - 1 520

Įspūdingo sportinio dizaino priekinis ir galinis bamperiai, šoninės slenksčių juostos bei difuzoriaus įdėklas 
Matinės "Platinum Grey" spalvos radiatoriaus grotelės 
"Platinum Grey" spalva dažytas difuzoriaus įdėklas 
"S line" stogo aptakas 
Chromuota galinių dujų išmetimo vamzdžių apdaila (priklausomai nuo variklio, viengubas arba dvigubas dujų išmetimo vamzdis) 
Apšviečiamos apsauginės slenksčių juostos su aliuminio intarpais ir "S" logotipais 
"S line" logotipai ant priekinių sparnų

Pastaba: neužsakoma kartu su išorės spalva Brilliant juoda (A2A2)

"Edition #2" paketas
Eksterjeras:
Kontrastine spalva nudažyti "S line" bamperiai
"Platinum grey" spalvos šoninės plokštės
Kėbulo spalva dažyti išorinių galinio vaizdo veidrodžių korpusai
Audi Sport lietis aliuminio lydinio  5 dvigubų stipinų modulinio dizaino ratlankiai, blizgi balta spalva su platinum pilkos spalvos intarpais, 8J x 19, su 235/40 R19 padangomis 
LED Audi žiedai prieduryje

Interjeras:
"S line" interjero paketas
Sėdynės šonai ir atramos galvai juoda oda, kontrastinės siūlės pilkos arba raudonos spalvos
Центральный подлокотник спереди из кожзаменителя
S logotipo įspaudai priekinių sėdynių atlošuose

Pastaba:  tik su PLA, ir WQS, ir kėbulo spalva Glacier White (2Y2Y)

PFF - 2 761
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