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Modelis Dzinēja tips Pārnesumkārba / piedziņas veids Dzinēja jauda Cena Cena Reģistrācija
kW/ZS EUR bez PVN EUR ar PVN EUR ar PVN

4MB0G2 3.0TDI 8 / tiptronic / quattro 170 / 231 51 653 62 500 510

4MB0L2 3.0TDI 8 / tiptronic / quattro 210 / 286 53 719 65 000 510

Uzrādītās cenas, komplektācijas un papildaprīkojuma klāsts ir informatīva rakstura un var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma.  Cenas spēkā no 01.07.2018.

Cenas
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Tehniskie dati

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

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

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

Dzinēja 
tips

Pārnesumkārba, 
piedziņas veids Jauda

Maksimālais 
griezes moments Degvielas patēriņš l/100km*

CO2 izmešu 
daudzums Paātrinājums

Emisijas 
standarts

kW/ZS Nm pie apgr. min. pilsētā ārpus pilsētas kombinētais kombinētais g/km** 0-100 km/st sek.

3.0TDI 8 / tiptronic / quattro 170 / 231 500 / 1750-3250 7.6-7.1 6.6-6.2 7.0-6.5 181-172 7.1 EU6

3.0TDI 8 / tiptronic / quattro 210 / 286 600 / 2250-3250 7.7-7.2 6.5-6.2 6.9-6.6 180-172 6.3 EU6

dīzeļa dzinējs ar Common Rail iesmidzināšanas sistēmu un turbokompresoru

pastāvīgā visu riteņu piedziņa

automātiskā pārnesumkārba

TDI

quattro

tiptronic
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Kods 3.0TDI

Vieglmetāla diski, 5 spieķu dizains, 
8.0J x 18, riepas 255/60 R18

CJ6 -/s

Vieglmetāla diski, 10 spieķu dizains, 
8.0Jx18, riepas 235/65 R18 (tikai 3.0TDI 170kW)

C8S s/-

Riepu spiediena kontroles sistēma 7K1 s

Riepu remonta komplekts 1G8 s

Gaismas

Xenon plus priekšējie lukturi bez lukturu mazgāšanas sistēmas 8IH s

Aizmugurējie lukturi ar LED tehnoloģiju 8SK s

Lietus un gaismas sensors s

Interjera apgaismojums ar LED tehnoloģiju QQ0 s

Standarta aprīkojums

s = standartā – = nav pieejams o = papildu aprīkojums 

Riteņu diski / riepas
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Standarta aprīkojums

s = standartā – = nav pieejams o = papildu aprīkojums 

Kods 3.0TDI

Elektriski regulējami, nolokāmi un apsildāmi ārējie atpakaļskata spoguļi 6XE s

Salona atpakaļskata spogulis ar manuālo aptumšošanu 4L2 s

Slēgšanas sistēmas

Bagāžas nodalījuma vāka elektriskā vadība 4E7 s

Ražotāja pretaizdzīšanas signalizācija PG2 s

Stiklojums

Saulessargi ar apgaismotiem spogulīšiem priekšā sēdošajiem 5XC s

Siltumu aizturošs akustiskais vējstikls 4GF s

Siltumu aizturoši aizmugurējais un sānu stikli 4KC s

Ārējās apdares aprīkojums

Hromēti jumta reliņi 3S1 s

Hromētas dekoratīvās līstes ap logiem 4ZB s

Alumīnija dekoratīvā apdare virsbūvē QJ1 s

Spoguļi
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Standarta aprīkojums

s = standartā – = nav pieejams o = papildu aprīkojums 

Kods 3.0TDI

Initial auduma salona apdare N2T s

Standarta sēdekļi priekšā Q1A s

Mehāniskā priekšējo sēdekļu augstuma regulācija 3L3 s

Otrā sēdekļu rinda: mehāniski regulējamas atzveltnes, nolokāmas proporcijā 35:30:35 3NM s

ISOFIX bērnu sēdeklīšu stiprinājums aizmugurējiem sēdekļiem ar augšējās siksnas stiprinājuma punktu  
(iespējams nofiksēt 3 bērnu sēdeklīšus)

3B5 s

ISOFIX bērnu sēdeklīša stiprinājumi pasažiera sēdeklī ar priekšējā drošības spilvena deaktivizāciju       PIH s

Centrālais rokas balsts priekšā sēdošajiem 6E3 s

Salona apdares elementi

Multifunkcionāla "plus" 4 spieķu stūre ar ādas apdari un iespēju pārslēgt pārnesumus pie stūres 2ZQ s

Salona dekoratīvā apdare: augšējā daļa diamond finish sudraba pelēkā krāsā / apakšējā daļa anodised antracīta krāsā 5MJ s

Automātiska 2 zonu klimata kontrole priekšā sēdošajiem 9AD s

Auduma griestu apdare 6NJ s

Sliekšņi ar alumīnija apdari 7M1 s

Sēdekļu apdare / sēdēšanas komforts
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Kods 3.0TDI

Smēķētāju aprīkojums 9JD s

Priekšējie paklājiņi salonā 0TC s

Komunikāciju sistēmas / MMI un navigācijas sistēmas

Vadītāja informācijas sistēma ar krāsaino displeju, izmērs 7˝ 9S7 s

Audi virtuālā vadītāja informācijas sistēma ar 12.3˝ digitālo ekrānu un enerģijas rādījumiem 9S8 o

MMI radio ar 1 CD lasītaju, 1 USB ar uzlādes funkciju, AUX-IN, 1 SD karšu lasītāju, ekrāns 7 ,̋ 8 pasīvie skaļruņi I7Y s

Drošības un palīdzības sistēmas

Audi pre sense city drošības sistēma PCY s

Papildus stāvbremze braukšanas uzsākšanai UH2 s

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

Noparkošanās palīgs aizmugurē 7X1 s

Priekšējie sānu un galvas drošības spilveni 4X3 s

Standarta aprīkojums
Salona apdares elementi

s = standartā – = nav pieejams o = papildu aprīkojums 
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Kods 3.0TDI

Standarta balstiekārta un amortizācija 1BA s

Automātiskais diferenciālis 1Y6 s

Audi drive select (3.0TDI 170kW bez Efficiency režīma) 2H9 s

Servotronic stūres pastiprinātājs QZ7 s

Elektroniskā stabilitātes programma (ESC) s

75 litru degvielas tvertne, papildus tvertne AdBlue 24 litri 0M0 s

Standarta aprīkojums

s = standartā – = nav pieejams o = papildu aprīkojums 

Tehnoloģijas / piekare
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Komforta paka

• Salona atpakaļskata spogulis bez rāmja ar automātisku aptumšošanos

• Audi sound system - 10 skaļruņi

• Apgaismojuma paka

• MMI radio plus

• Optiskais noparkošanās palīgs priekšā un aizmugurē

• Priekšējo sēdekļu apsilde

• Bluetooth interfeiss

• Cricket ādas sēdekļu apdare

• Elektriski regulējami priekšējie sēdekļi ar muguras komforta regulēšanu

Cena EUR ar PVN 4 070  
Vērtība EUR ar PVN 5 810

Tehnoloģiju paka*

• MMI navigācijas sistēma Plus

• LED priekšējie lukturi ar dinamiskām mirgojošām pagriezienu gaismām aizmugurē

• BOSE premium 3D skaņas sistēma

• Audi virtuālā vadītāja informācijas sistēma ar 12.3˝ digitālo ekrānu

Cena EUR ar PVN 5 330  
Vērtība EUR ar PVN 7 110

* tikai kopā ar komforta paku

Papildu aprīkojuma pakas
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Kods 3.0TDI
Cena EUR ar PVN

Metallic vai pear effect krāsojums 1 132

Daytona grey pearl effect krāsojums 6Y6Y 3 521

Pilns krāsojums 
Ietver: apakšējās malas priekšējā un aizmugurējā buferī, durvju apdares moldingus, riteņu arku apdari  
un APS sensorus aizmugurē virsbūves krāsā

2K1 623

Riepas / riteņu diski

Vieglmetāla diski 5 spieķu V dizains,  
8,5Jx19, riepas 255/55 R19

CH6 1 076

Vieglmetāla diski, 5 spieķu “Star” dizains,  
8.5Jx19, riepas 255/55 R19

C5E 1 076

Audi Sport vieglmetāla diski, 7 dubultspieķu dizains,  
8.5Jx19, riepas 255/55 R19

42D 1 585

Papildu aprīkojums
Krāsojums
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Papildu aprīkojums
Kods 3.0TDI

Cena EUR ar PVN

Vieglmetāla diski, 10 spieķu “Star” dizains,  
kontrastējoši pelēki, daļēji pulēti, 9Jx20, riepas 285/45 R20

F06 2 151

kopā ar WQS 0

Audi Sport vieglmetāla diski, 10 spieķu Y dizains,  
9Jx20, riepas 285/45 R20

CS5 2 264

kopā ar WQS 397

Audi Sport vieglmetāla diski, 5-spieķu “Offroad” dizains,  
titāna krāsā, 9J x 20, riepas 255/45 R 20

CS6 2 604

kopā ar WQS 737

Audi Sport vieglmetāla diski, 5-spieķu “Turbine” dizains,  
magnija krāsā, 9 J x 20, riepas 285/45 R20

CY1 1 925

850kopā ar WQS

Audi Sport vieglmetāla diski 10 Y-veida spieķu dizains,  
spīdīgi melni, 9Jx20, riepas 285/45 R20 

CJ4 2 604

Riepas / riteņu diski
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Papildu aprīkojums
Kods 3.0TDI

Cena EUR ar PVN

Audi Sport vieglmetāla diski, 5 dubultspieķu dizains,  
9.5Jx21, riepas 285/40 R21 

tikai kopā ar 2K1 vai WQS

41K 3 170

kopā ar WQS 1 303

Vieglmetāla diski, 5 spieķu “Turbine” dizains,  
kontrastējoši pelēki, daļēji pulēti, 9.5J x 21, riepas 285/40 R21

tikai kopā ar 2K1 vai WQS

F48 3 385

kopā ar WQS 1 234

Vieglmetāla diski,5 dubultspieķu dizains,  
titāna krāsā, 9.5J x 21, riepas 285/40 R21 

tikai kopā ar 2K1 vai WQS

F62 3 510

kopā ar WQS 1 642

Audi Sport vieglmetāla diski,  5 spieķu "Blade" dizains, 9.5x21, 
riepas 285/40 R21

tikai kopā ar 2K1 vai WQS

V31 3 170

kopā ar WQS 1 303

Audi Sport vieglmetāla diski, 5 spieķu "Blade" dizains, pulēti melna antracīta krāsā, 
9.5Jx21, riepas 285/40 R21

tikai kopā ar 2K1 vai WQS

V32 3 510

kopā ar WQS 1 642

Riepas / riteņu diski
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Papildu aprīkojums
Kods 3.0TDI

Cena EUR ar PVN

Vieglmetāla diski, 10 spieķu Talea dizains,  
matēti melnā krāsā,  9.5J x 21, riepas 285/40 R21 

tikai kopā ar PKQ

F63 3 334

Audi Sport vieglmetāla diski, 5 dubultspieķu "Module" dizains, strukturēti matēti pelēki ielaidumi, 
9.5 J x 21, riepas 285/40 R21

47A 3 334

Audi Sport vieglmetāla diski, 5 spieķu “V-veida Star” dizains,  
matēti titāna krāsā, 10 J x 22, riepas 285/35 R22 

tikai kopā ar 2K1 vai WQS

C7P 4 302

kopā ar WQS 2 435

Vieglmetāla diski, 5 spieķu "Falx" dizains, melnā krāsā,  
10 J x 22, riepas 285/35 R22

tikai kopā ar 2K1 un 6FM un 1BK

48R 4 302

Riteņu skrūves ar slepeno atslēgu 1PD 33

Pagaidu rezerves ritenis 

nav pieejams kopā ar PE1

1G1 284

Riepu spiediena kontroles sistēma, paplašināta versija 7K3 340

Riepas / riteņu diski
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Papildu aprīkojums
Kods 3.0TDI

Cena EUR ar PVN

Adaptīvā pneimatiskā balstiekārta, sporta versija  
papildus iespēja automobili pazemināt par 15 mm zemakajā iestatījumā
iekļauts S line sporta pakā WQS

2MA 2 717

Adaptīvā pneimatiskā balstiekārta 1BK 2 322

Aizmugurējās ass stūrēšana 
kombinācijā ar sakabes ierīci ar piekabes manevrēšanas palīgsistēmu minimālais disku izmērs 19”

0N5 1 303

Advanced suspension balstiekārtas paka
Aizmugurējās ass stūrēšana (0N5)
Aktīvā šķērsstabilizācijas sistēma (1P7)

tikai kopā ar 2MA

PHZ 4926

Sēdekļi

Sporta sēdekļi 

tikai kopā ar PV1 vai PV3 vai PV6, un N5D vai N7U, un 5KA vai PE1

Q1D 1 811

Sporta sēdekļi plus 
ar pneimatisko muguras  komforta un sēdekļu sānu daļu regulāciju

tikai kopā ar PV1 vai PV3 vai PV6, un N5H, un 5KA vai PE1

PS2 2 830

kopā ar WQS 1 019

Individuāli pielāgojami priekšējie sēdekļi ar klimata funkciju un elektriski-pneimatisko muguras komforta regulāciju 

tikai kopā ar N5D, un 5KA vai PE1, un PV1 vai PV3 vai PV6, un 4A3 vai 4A4, un 4D3 vai 4D8

PS8 3 849

Aizmugurējais sēdeklis plus 
Mehāniski regulējamas atzveltnes, mehāniski pilnībā nolokāmas  atzveltnes proporcijā 35:30:35, mehāniski regulējami sēdekļi virzienā uz priekšu un atpa-
kaļ, ISOFIX un Top Tether bērnu sēdeklīšu stiprinājums (iespējams nofiksēt 3 bērnu sēdeklīšus); centralais rokas balsts 

nav pieejams ar auduma salona apdari

5KA 442

kopā ar PEX 0

Piekare / bremžu sistēma



16www.audi.lv

Papildu aprīkojums
Kods 3.0TDI

Cena EUR ar PVN

Trešā sēdekļu rinda 
2 individuāli sēdekļi trešajā rindā, elektriski nolokāmas un atverams sēdekļu atzveltnes, nolokāmas proporcijā 50:50, ISOFIX un Top Tether bērnu sēdeklīšu 
stiprinājums (iespējams nofiksēt 2 III grupas bērnu sēdeklīšus) 

nav pieejams ar auduma salona apdari

PE1 1 574

kopā ar PEX 1 132

Sēdēšanas komforts

Priekšējo sēdekļu apsilde 

nav pieejams ar auduma salona apdari

4A3 453

kopā ar PS8  vai PEX 0

Priekšējo sēdekļu dalīta apsildīšana, aizmugurējo malējo sēdekļu dalīta apsildīšana 

nav pieejams ar auduma salona apdari; tikai kopā ar 5KA vai PE1

4A4 906

kopā ar PS8  vai PEX 453

Priekšējo sēdekļu ventilācija

nav pieejams ar auduma salona apdari un sporta sēdekļiem; tikai ar 4A3 vai 4A4 un 5KA vai PE1 un PK2

4D3 1 245

kopā ar PS8 vai PEX 0

Priekšējo sēdekļu ventilācijas un masāžas funkcija

nav pieejams ar auduma salona apdari; tikai ar 4A3 vai 4A4, un PS8, un PK2

4D8 1 756

kopā ar PS8 vai PEX 510

Sēdekļi
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Papildu aprīkojums
Kods 3.0TDI

Cena EUR ar PVN

Elektriski regulējami priekšējie sēdekļi ar muguras komforta regulēšanu

nav pieejams ar auduma salona apdari; iekļauts S line sporta pakā WQS

PV1 1 245

kopā ar PS8  vai PEX vai Q1D 0

Elektriski regulējami priekšējie sēdekļi ar muguras komforta regulēšanu,  
ar atmiņas funkciju vadītāja sēdeklim

nav pieejams ar auduma salona apdari; tikai kopā ar spoguļiem ar atmiņas funkciju 6XF vai 6XL

PV3 1 618

kopā ar PS8 vai PEX vai Q1D vai WQS 373

Elektriski regulējami priekšējie sēdekļi ar muguras komforta regulēšanu,  
ar atmiņas funkciju priekšējiem sēdekļiem

nav pieejams ar auduma salona apdari; tikai kopā ar spoguļiem ar atmiņas funkciju 6XF vai 6XL

PV6 1 856

kopā ar PS8 vai PEX vai Q1D vai WQS 611

Galvas balsti priekšējiem sēdekļiem (X regulēšana)
Mehāniski regulējams galvas balsta augstums, leņķis un garenvirziens

nav pieejams ar auduma salona apdari; iekļauts PS8

5ZC 171

Komforta centrālais rokas balsts priekšā regulējams, ar atveramu uzglabāšanas nodalījumu  
regulējams ar atveramu uzglabāšanas nodalījumu 

nav pieejams ar auduma salona apdari

6E6 136

Sēdēšanas komforts
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Papildu aprīkojums
Kods 3.0TDI

Cena EUR ar PVN

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; 2 sēdekļi 
trešajā sēdekļu rindā (ja pasūtīts), 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 centrālā daļa 2 sēdekļiem trešajā sēdekļu rindā (ja pasūtīts) ar ādas apdari; sēdekļu sānu daļa, galvas 
balsti, durvju apdare, centrālais rokas balsts balsts priekšā un vidējais aizmugurējais sēdeklis ar mākslīgās ādas apdari 

tikai ar kopā ar standarta sēdekļiem un PV1 vai PV3

N1F 1 359

Cricket ādas sēdekļu apdare 
Standarta sēdekļiem bez ventilācijas:
Sēdekļu centrālā daļa, sēdekļu sānu daļa, galvas balstu centrālā daļa, centrālais rokas balsts priekšā un aizmugurē, 2 sēdekļi trešajā sēdekļu rindā (ja 
pasūtīts) ar Cricket ādas apdari; durvju apdare ar mākslīgās ādas apdari 

Standarta sēdekļiem ar ventilāciju:
Sēdekļu centrālā daļa priekšējiem sēdekļiem, neventilējamā centrālā daļa diviem ārējiem aizmugurējiem sēdekļiem ar perforētās Cricket ādas apdari, 
sēdekļu sānu daļa, centrālais aizmugurējais sēdeklis, galvas balstu centrālā daļa, centrālais rokas balsts priekšā un aizmugurē, 2 sēdekļi trešajā sēdekļu 
rindā (ja pasūtīts) ar Cricket ādas apdari; durvju apdare ar Alcantara 

tikai ar kopā ar standarta sēdekļiem un PV1 vai PV3

N5A 2 378

Kombinētā ādas un Alcantara sēdekļu apdare 
Sporta sēdekļiem priekšā:
Sēdekļu centrālā daļa priekšējiem sēdekļiem, centrālā daļa diviem ārējiem aizmugurējiem sēdekļiem, 2 sēdekļi trešajā sēdekļu rindā (ja pasūtīts), centrālais 
rokas balsts aizmugurē un durvju apdare ar Alcantara; sēdekļu sānu daļa, galvas balstu centrālā daļa, centrālais rokas balsts priekšā ar ādas apdari

tikai kopā ar Q1D

N7U 1 756

Sēdekļu apdare / ādas apdares pakas
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Papildu aprīkojums
Kods 3.0TDI

Cena EUR ar PVN

Valcona ādas sēdekļu apdare 
Sporta sēdekļiem priekšā:
Sēdekļu centrālā daļa, sēdekļu sānu daļa, galvas balsti, centrālais rokas balsts priekšā un aizmugurē, 2 sēdekļi trešajā sēdekļu rindā (ja pasūtīts) ar Valcona 
ādas apdari, durvju apdare ar Alcantara

Individuāli pielāgojamiem priekšējiem sēdekļiem:
Sēdekļu centrālā daļa priekšējiem sēdekļiem, neventilējamā centrālā daļa diviem ārējiem aizmugurējiem sēdekļiem ar perforētās Valcona ādas apdari; 
sēdekļu sānu daļa, centrālais aizmugurējais sēdeklis, 2 sēdekļi trešajā sēdekļu rindā (ja pasūtīts), galvas balsti, centrālais rokas balsts priekšā un aizmugurē 
ar Valcona ādas apdari, durvju apdare ar Alcantara

tikai kopā ar Q1D vai PS8

N5D 2 888

Valcona ādas sēdekļu apdare ar rombotām šuvēm 
Sporta sēdekļiem plus priekšā: 
Sēdekļu centrālā daļa priekšējiem sēdekļiem un centrālā daļa diviem ārējiem aizmugurējiem sēdekļiem ar Valcona ādas apdari ar rombotām šuvēm; sēdekļu 
sānu daļa, centrālais aizmugurējais sēdeklis, 2 sēdekļi trešajā sēdekļu rindā (ja pasūtīts), galvas balsti, centrālais rokas balsts priekšā un aizmugurē ar 
Valcona ādas apdari, durvju apdare ar Alcantara 

tikai kopā ar PS2

N5H 2 888

Ādas apdares paka apakšējai daļai 
sekojoši elementi ar Fine Nappa ādas apdari ar dekoratīvajām šuvēm:
Durvju iekšējie rokturi, roku balsti durvīs, priekšējā centrālā konsole, instrumentu paneļa apakšējā daļa, durvju apakšējā daļa

tikai kopā ar 6E6

7HC 1 756

Ādas apdares paka augšējai daļai 
sekojoši elementi ar Fine Nappa ādas apdari ar dekoratīvajām šuvēm: 
Instumentu paneļa augšējās daļa, durvu augšējā daļa, mehāniski saules sargi aizmugurējam logam un aizmugurējo durvju logiem

tikai kopā ar 6E6, un 3Y3, nav pieejams ar N5A

7HF 4 517

Ādas apdares paka augšējai un apaksējai daļai  
sekojoši elementi ar Fine Nappa ādas apdari ar dekoratīvajām šuvēm:
Durvju iekšējie rokturi, priekšējā centrālā konsole, roku balsti durvīs, instumentu paneļa augšējā un apakšējās daļa, durvu apakšējā daļa, durvu augšējā daļa, 

mehāniski regulējami saules sargi aizmugurējiem stikliem

tikai kopā ar 6E6, un 3Y3, nav pieejams ar N5A

7HG 6 271

Sēdekļu apdare / ādas apdares pakas
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Papildu aprīkojums
Kods 3.0TDI

Cena EUR ar PVN

Ādas apdares paka pilnā  
sekojoši elementi ar Fine Nappa ādas apdari ar dekoratīvajām šuvēm:
Durvju iekšējie rokturi, priekšējā centrālā konsole, roku balsti durvīs, instumentu paneļa augšējā daļa, instumentu paneļa apakšējā daļa, durvu apakšējā 
daļa, durvu augšējā daļa, mehāniski regulējami saules sargi aimugurējiem stikliem, Alcantara griestu apdare, Alcantara saules sargu apdare

tikai kopā ar PL6, un 6E6, un 3Y3

7HE 7 133

Salona dekoratīvā apdare

Dekoratīvā salona apdare: augšējā daļa aluminium sono / apakšējā daļa antracite pelēkā krāsā, pulēts 5TE 408

Dekoratīvā salona apdare: augšējā daļa diamond finish sudraba pelēkā krāsā / apakšējā daļa koka dekoratīvā apdare walnut 
terra brown brūna krāsā

5MT 623

Dekoratīvā salona apdare: augšējā daļa diamond finish sudraba pelēkā krāsā / apakšējā daļa koka dekoratīvā apdare oak grey 
pelēkā krāsā

5MV 623

Dekoratīvā salona apdare: augšējā daļa high-gloss spīdīgi melnā krāsā / apakšējā daļa koka dekoratīvā apdare Beaufort 
walnut terracotta brūnā krāsā

7TN 793

Dekoratīvā salona apdare: augšējā daļa high-gloss spīdīgi melnā krāsā / apakšējā daļa koka dekoratīvā apdare oak gery pelēkā 
krāsā

5MC 793

Dekoratīvā salona apdare: augšējā daļa high-gloss spīdīgi melnā krāsā / apakšējā daļa koka dekoratīvā apdare Beaufort 
walnut tumši brūnā krāsā

5MR 1 132

Dekoratīvā salona apdare: augšējā daļa aluminium sono / apakšējā daļa koka dekoratīvā apdare walnut terra brown brūnā 
krāsā

5TB 1 019

Dekoratīvā salona apdare: augšējā daļa aluminium sono / apakšējā daļa koka dekoratīvā apdare oak grey pelēkā krāsā 5TT 1 019

Dekoratīvā salona apdare: augšējā daļa aluminium sono / apakšējā daļa koka dekoratīvā apdare Beaufort walnut tumši brūnā 
krāsā

5TV 1 359

Sēdekļu apdare / ādas apdares pakas
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Papildu aprīkojums
Kods 3.0TDI

Cena EUR ar PVN

Audi exclusive dekoratīvā salona apdare: augšējā daļa high-gloss spīdīgi melnā krāsā / apakšējā daļa koka dekoratīvā apdare 
Beaufort melnā krāsā

7TC 2 231

Audi exclusive dekoratīvā salona apdare: augšējā daļa aluminium sono / apakšējā daļa koka dekoratīvā apdare Aluminium/
Beaufort melnā krāsā

5MN 2 231

Stūres / citi vadības elementi

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

1XP 391

Multifunkcionāla 3 spieķu sporta stūre ar ādas apdari, iespēja pārslēgt pārnesumus pie stūres 1XW 142

Multifunkcionāla 4 spieķu stūre ar ādas apdari, apsildāma ar iespēju pārslēgt pārnesumus pie stūres 2ZM 249

Augstumā un dziļumā elektriski regulējama stūres kolonna easy-entry funkcija 2C7 453

Audi virtuālā vadītāja informācijas sistēma ar 12.3˝ digitālo ekrānu 

tikai kopā ar PNQ

9S8 679

Salona dekoratīvā apdare
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Papildu aprīkojums
Kods 3.0TDI

Cena EUR ar PVN

MMI navigācijas sistēma Plus
Ekrāna izmērs 8.3˝

Bluetooth interfeiss

Audi skaņas sistēma

2 SD karšu lasītāji, AUX-IN

Audi music interface: 2 USB uzlādēšanas funkciju (1 ar datu lasīšanu)

MMI touch

Balss vadības sistēma

3D navigācija ar karšu atjauninājumiem

DVD lasītājs, jukebox 10GB

Audi connect pakalpojumi 3 mēnešus

tikai kopā ar 9VD vai 9VS, un 9ZX vai 9ZE

PNQ 4 076

Radio un tv sistēmas

MMI radio plus
Ekrāna izmērs 7˝

Bluetooth interfeiss

Audi skaņas sistēma

1 SD kartes lasītajs, CD lasītājs, AUX-IN

Audi music interface: 2 USB uzlādēšanas funkciju (1 ar datu lasīšanu)

tikai kopā ar 9VD vai 9VS, un 9ZX vai 9ZE

I8E 781

DVD mainītājs un DVD atskaņotājs

tikai kopā ar PNQ

6G2 737

Audi sound system - 10 skaļruņi

nav pieejams kopā ar standarta MMI radio

9VD 0

MMI un navigācijas sistēmas
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Papildu aprīkojums
Kods 3.0TDI

Cena EUR ar PVN

BOSE premium 3D skaņas sistēma

nav pieejams kopā ar standarta MMI radio

PMA 1 303

Bang & Olufsen Advanced 3D skaņas sistēma

nav pieejams kopā ar standarta MMI radio

8RF 6 964

Digitālo radio signālu uztveršana

nav pieejams kopā ar standarta MMI radio

QV3 486

Izklaides centra aizmugurē (Rear Seat Entertainment) sagatave

nav pieejams kopā ar standarta MMI radio un standarta sēdekļu apdari

9WQ 215

Telefoni un komunikāciju sistēmas

Audi phone box

nav pieejams kopā ar standarta MMI radio

9ZE 566

Bluetooth interfeiss

nav pieejams kopā ar standarta MMI radio

9ZX 0

Audi connect

tikai kopā ar PNQ

IT1 351

Audi smartphone interfeiss

tikai kopā ar PNQ

7A7 313

Radio un tv sistēmas
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Papildu aprīkojums
Kods 3.0TDI

Cena EUR ar PVN

Audi pre sense bāzes versija 7W1 284

Optiskais parkošanās palīgs priekšā un aizmugurē 7X2 442

Auto novietošanas stāvvietā palīgs 7X5 883

Atpakaļskata kamera 

tikai kopā ar 7X2 vai 7X5

KA2 510

Auto novietošanas stāvvietā paka 
360° kameras (KA6)

Auto novietošanas stāvvietā palīgs (7X5)

tikai kopā ar PNQ, un 6XF avi 6XL, un 4L6

PCF 1 596

Audi active lane assist 
Attāluma sensors (vadītaja palīgsistēma) (QK1)

Ceļa zīmju atpazinējs (QR9)

Audi active lane assist (6I1)

tikai kopā ar 8G1 vai PXC, un PNQ

PCB 566

Audi side assist ietverot Audi pre sense rear - aizmugurējās daļas uzraudzību
Audi pre sense rear iekļaujot Audi pre sense basic (7W3)

Audi side Assist (7Y1)

PCH 963

Palīdzības un drošības sistēmas
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Papildu aprīkojums
Kods 3.0TDI

Cena EUR ar PVN

Vadītāja palīgsistēma City
Optiskais parkošanās palīgs priekšā un aizmugurē (7X2)

Atpakaļskata kamera (KA2)

Audi side Assist (7Y1)

Audi pre sense rear iekļaujot Audi pre sense basic (7W3)

Palīgsistēma izbraukšanai atpakaļgaitā no stāvvietas 

Brīdinājums pie izkāpšanas

PCM 1 585

Vadītāja palīgsistēma Tour
Adaptīvā automātiska ātruma uzturēšanas ierīce ar distances indikatoru un ātruma ierobežotāju

Adaptīvā automātiska ātruma uzturēšanas ierīce ar Stop&Go funckiju, braukšanas palīgsistēmu sastregumos 

Audi active lane assist (6I1)

Ceļa zīmju atpazinējs (QR9)

“Predictive efficiency” palīgsistēma efektīvai braukšanai (tikai kopā ar PNQ)

Audi pre sense front - priekšējās daļas uzraudzība

Sadursmes novēršanas palīgsistēma

Pagriezienu manevra palīgsistēma

Tālo gaismu palīgs

Adaptīvā automātiskā ātruma kontrole ar “Predictive efficiency” datiem pieejama tikai kombinācija ar Head-up displeju

tikai kopā ar 8G1 vai PXC, un PNQ, un 6XF vai 6XL, un 7X2 vai 7X5

PCN 1 969

Vadītāja palīgsistēma City ietverot auto novietošanas stāvvietā paku
360° kameras (KA6)

Audi pre sense rear iekļaujot Audi pre sense basic (7W3)

Auto novietošanas stāvvietā palīgs (7X5)

Audi side Assist (7Y1)

tikai kopā ar PNQ, un 6XF avi 6XL, un 4L6

PCZ 2 422

Palīdzības un drošības sistēmas
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Papildu aprīkojums
Kods 3.0TDI

Cena EUR ar PVN

Nakts redzamības palīgs

tikai kopā ar 8X1

9R1 2 378

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

pārklātas ar ādu kopā ar ādas paku 7HD vai 7HE 1 676

Uz kameras datiem balstīts ceļa zīmju atpazinējs

tikai kopā ar PNQ

QR9 340

Drošības spilveni aizmugurē šedošajiem 4X4 453

Gaismas

Tālo gaismu palīgs

tikai kopā ar 4L6

8G1 171

Priekšējo lukturu mazgāšanas sistēma

ietverta PX2 un PXC

8X1 351

LED priekšējie lukturi ar dinamiskām mirgojošām pagriezienu gaismām aizmugurē PX2 1 834

Matrix LED priekšējie lukturi PXC 2 921

Apgaismojuma paka
kontūras apgaismojums ap instrumentu paneli, priekšējo un aizmugurējo durvju apdari; apgaismojums priekšējo un aizmugurējo durvju uzglabāšanas 
kabatās; priekšējo un aizmugurējo durvju ambient apgaismojums; apgaismojums durvju rokturos

QQ1 340

Apgaismojuma paka - Ambient lighting
papildus apgaismojuma pakai: centrālās konsoles ambient apgaismojums; kontūras apgaismojums ap centālo konsoli; apgaismoti priekšējo un aizmugurējo 
durvju sliekšņi

QQ2 646

Palīdzības un drošības sistēmas
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Papildu aprīkojums
Kods 3.0TDI

Cena EUR ar PVN

Panorāmas jumta lūka

nav pieejams kopā ar standarta MMI radio

3FU 1 982

Kondicionēšanas sistēmas

Automātiskā klimata kontroles sistēma 4-zonu PK2 895

Gaisa jonizētājs priekšā un aizmugurē 

tikai kopā ar PK2

2V4 226

Autonomā apsildīšanas/ventilēšanas sistēma ar tālvadību

modeļiem ar TDI dzinēju tikai kopā ar PTT

PK6 1 692

Bagāžas nostiprināšanas un glabāšanas sistēmas

Elektriski vadāms bagāžas nodalījuma pārsegs

nav pieejams kopā ar PG3

PKC 295

Bagāžas nodalījuma paklājs melns (gumija/audums) 6SJ 120

Stiprinājuma josta un pārvietojams turētājs bagāžas nodalījumā 3GN 317

Tīkls bagāžas nodalījuma sadalīšanai 3CX 102

Jumta sistēmas
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Papildu aprīkojums
Kods 3.0TDI

Cena EUR ar PVN

Komforta atslēga ar elektiski vadāmu bagāžas nodalījuma pārsegu
ar sensoru bagāžas nodalījuma atvēršanai (zem aizmugurējā bampera ar kājas palīdzību),  
elektriski atverams un aizverams bagāžas nodalījuma vāks

PG3 1 099

Durvju pneimatiska aizvēršanās GZ2 724

Garāžas vārtu atvēršanas funkcija (HomeLink) VC2 271

Spoguļi

Ārējo atpakaļskata spoguļu korpusi melnā krāsā

tikai kopā ar 4ZD

6FJ 120

Ārējo atpakaļskata spoguļu korpusi ar karbona apdari 6FQ 668

Elektriski nolokāmi, regulējami un apsildāmi ārējie spoguļi ar atmiņas funkciju

tikai kopā ar 4L6 un PV3 vai PV6

6XF 0

Elektriski nolokāmi, regulējami un apsildāmi ārējie spoguļi ar automātisku aptumšošanos

tikai kopā ar 4L6

6XK 220

Elektriski nolokāmi, regulējami un apsildāmi ārējie spoguļi, ar atmiņas funkciju un automātisku aptumšošanos

tikai kopā ar 4L6 un PV3 vai PV6

6XL 220

Salona spogulis ar automātisku aptumšošanos 4L6 187

Slēgšanas sistēmas
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Papildu aprīkojums
Kods 3.0TDI

Cena EUR ar PVN

Priekšējais vējstikls, kas nodrošina klimata un akustisko komfortu

tikai kopā ar 9ZE

4GR 826

kopā ar PDJ vai PDG 464

Akustiskais stiklojums sānu logiem VW0 566

Tonēti aizmugurējo durvju un sānu stikli, un aizmugurējais stikls QL5 510

Mehāniski saules sargi aizmugurējam logam un aizmugurējo durvju logiem 3Y3 317

kopā ar 7HD vai 7HE 0

Papildus ārējās apdares aprīkojums

Sakabes ierīce 1D3 1 234

Sakabes ierīce ar piekabes manevrēšanas palīgsistēmu

tikai kopā ar 7X2 vai 7X5

1D9 1 574

85 litru degvielas tvertne 0M5 124

Melni jumta reliņi 3S2 0

Audi exclusive melnās apdares paka
Melnie dizaina akcenti ap Audi Singleframe un priekšējo buferi, melnas līstes ap sānu logiem

tikai kopā ar jumta reliņiem melnā krāsā 3S2 un 2K1

4ZD 793

Stiklojums
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Papildu aprīkojums
Kods 3.0TDI

Cena EUR ar PVN

Papildus sliekšņi  
nerūsējošā tērauda ar kravnesību 200 kg

nav pieejami ar 0N5 un PQD

QT7 1 132

Bez automašīnas modeļa un dzinēja apzīmējumiem 2Z0 0

Bez dzinēja apzīmējumiem 2Z7 0

Pārējie salona apdares elementi

Melna auduma apdares griesti 6NQ 351

Alcantara griestu un papildus saules sargu apdare lunar silver sudraba krāsā vai bēšā krāsā PL6 1 687

kopā ar 7HD vai 7HE 0

Alcantara griestu apdare melnā krāsā un papildus saules sargu apdare PL2 1 687

kopā ar 7HD vai 7HE 0

Priekšējie un aizmugurējie paklājiņi 0TD 45

Divi papildus saules sargi 5XL 102

Papildus ārējās apdares aprīkojums
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Papildu aprīkojums
Kods 3.0TDI

Cena EUR ar PVN

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

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

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

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

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

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

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

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

Audi pagarinātā garantija, 2 + 3, maksimālais nobraukums 50 000 km EA7 684

Audi pagarinātā garantija, 2 + 3, maksimālais nobraukums 100 000 km EA8 1 067

Audi pagarinātā garantija, 2 + 3, maksimālais nobraukums 150 000 km EA9 1 609

Pagarinātā garantija
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Papildu aprīkojums
Kods 3.0TDI

Cena EUR ar PVN

Karbona stila paka
sekojoši elementi ar karbona apdari:
Radiatora restes dekoratīvais ielaidums
Durvju apdares dekoratīvās līstes
Ārējo atpakaļskata spoguļu korpusi

tikai kopā ar 2K1 vai PKQ

6FM 2 491

Dynamic Style ārējās apdares paka  
sekojoši elementi stone grey metallic pelēkā krāsā:
Priekšējā bufera apakšējā mala

Aizmugurējā bufera nosegs

Ŗiteņu arku apdare

tikai ar 21” vai 22” izmēru diskiem; nav pieejams ar PQD

PKQ 1 347

S line ārējās apdares paka
Sporta dizaina priekšējais un aizmugurējais buferi, sānu ventilācijas atveres un difuzora elementi

Priekšējo un aizmugurējo buferu apakšējā daļa, durvju moldingi un riteņu arkas virsbūves krāsā

Difuzora elementi Platinium pelēkā krāsā, difuzors melns

Priekšējo lukturu mazgāšanas sistēma

S line jumts spoileris

Durvju sliekšņi ar S line logo

Bagāžas nodalījuma malas aizsargs no nerūsējošā tērauda

S line logo uz priekšējiem spārniem

PQD 2 095

kopā ar WQS 1 869

Aprīkojuma / dizaina pakas
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Papildu aprīkojums
Kods 3.0TDI

Cena EUR ar PVN

S line sporta paka
Alumīnija vieglmetāla diski, 5 paralēlo spieķu dizains, 9Jx20, riepas 285/45 R20

Adaptīvā pneimatiskā sporta piekare

Elektriski regulējami priekšējie sporta sēdekļi ar elektriski muguras komforta regulēšanu

S line multifunkcionāla 3 spieķu ādas apdares sporta stūre, iespēja pārslēgt pārnesumus pie stūres melnā krāsā ar S line logo

Pārnesumkārbas svira ar perforētas ādas apdari

Alcantara / perforētās ādas sēdekļu apdare, melnā krāsā ar S line logo uz priekšējo sēdekļu atzveltnēm

Priekšējā paneļa, salona un griestu apdare melnā krāsā; sēdekļu apdare ar kontrastējošām šuvēm, ādas apdares sporta 
stūre, centrālais rokas balsts, paklājiņi un roku balsti durvīs (ja pasūtīti) ar melnās ādas apdari

Dekoratīvā salona apdare: augšējā daļa aluminium sono / apakšējā daļa chrome paint finish pelēkā krāsā

Durvju sliekšņi ar alumīnija elementiem un S line logo, bagāžas nodalījuma malas aizsargs no nerūsējošā tērauda

Pedāļi no nerūsējošā tērauda

S line logo uz priekšējiem spārniem

WQS 7 292

S line sporta paka Tikai kopā ar:

Alcantara / perforētās ādas sēdekļu apdare ar S line logo uz priekšējo sēdekļu atzveltnēm N7K 0

Valcona ādas sēdekļu apdare ar S line logo uz priekšējo sēdekļu atzveltnēm N1V 1 303

Valcona ādas sēdekļu apdare ar S line logo uz priekšējo sēdekļu atzveltnēm Sporta sēdekļiem plus
Pieejami sekojoši papildus aprīkojuma elementi: 
Vieglmetala diski ar izmēru 20” vai lielāki

N0Q 1 303

Dekoratīvā salona apdare: augšējā daļa aluminium sono / apakšējā daļa koka dekoratīvā apdare oak grey pelēkā krāsā 5TT 611
Dekoratīvā salona apdare: augšējā daļa aluminium sono / apakšējā daļa koka dekoratīvā apdare Beaufort walnut tumši brūnā krāsā 5TV 950
Audi exclusive dekoratīvā salona apdare: augšējā daļa aluminium sono / apakšējā daļa koka dekoratīvā apdare  
Aluminium/Beaufort melnā krāsā

5MN 1 823

S line multifunkcionāla 3 spieķu sporta stūre ar ādas apdari melnā krāsā, apsildāma ar iespēju pārslēgt pārnesumus pie stūres  
un S line logo

1XP 249

S line multifunkcionāla 3 spieķu sporta stūre ar ādas apdari melnā krāsā, iespēju pārslēgt ātrumus pie stūres un plakanu apakšējo malu un S line 
logo 
Pieejams visās virsbūves krāsās un papildus Daytona grey pearl effect krāsojums

tikai kopā ar 1XW vai 1XP vai 2PF, un N7K vai N1V

2PF 131

kopā ar 6Y6Y 4 846

Aprīkojuma / dizaina pakas
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Papildu aprīkojums
Kods 3.0TDI

Cena EUR ar PVN

Audi design selection murillo brown brūnā krāsā
Valcona ādas sēdekļu apdare murillo brown brūnā krāsā ar kontrastējošām šuvēm  
granite grey pelēkā krāsā

Individuāli pielāgojami priekšējie sēdekļi ar klimata funkciju un elektriski-pneimatisko  
muguras komforta regulāciju

Aizmugurējais sēdeklis plus

Durvju iekšējo elementu apdare ar Alcantara murillo brown brūnā krāsā

Instumentu paneļa un durvju apdares augšējās daļas ar granite grey pelēkās ādas apdari un murillo brown 
brūnām šuvēm; instrumentu paneļa apakšejā daļa ar murillo brown brūnās ādas apdari

Centrālā konsole, roku balsti durvīs un komforta centrālas rokas balsts ar ādas apdari 
murillo brown brūnā krāsā ar granite grey pelēkām šuvēm

Centrālā konsoles dekoratīva koka apdare sycamore ar brushed aluminium sono

Multifunkcionāla 3 spieķu sporta stūre, apsildāma ar iespēju pārslēgt pārnesumus pie stūres,  
ar ādas apdari granite grey pelēkā krāsā ar kontrastējošām šuvēm murillo brown brūna krāsā

Bagāžas nodalījuma malas aizsargs no nerūsējošā tērauda

Mehāniski saules sargi aizmugurējam logam un aizmugurējo durvju logiem

Dekoratīvā salona apdare: augšējā daļa brushed aluminium sono / apakšējā daļa koka dekoratīvā  
apdare sycamore natural brown brūnā krāsā

Alcantara griestu un papildus saules sargu apdare lunar silver sudbara krāsā

Galvas balsti priekšējiem sēdekļiem (X regulēšana)

Komforta centrālais rokas balsts priekšā

Ādas apdare paka pilnā

Luksus velūra grīdas paklājiņi

Alumīnija logo “Design selection” uz durvīm

tikai kopā ar 5KA vai PE1, un PV1 vai PV3 vai PV6, un 4A3 vai 4A4, un 4D3 vai 4D8

PEX 14 718

Aprīkojuma / dizaina pakas
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Papildu aprīkojums
Kods 3.0TDI

Cena EUR ar PVN

Audi design selection kodiak brown brūnā krāsā
Valcona ādas sēdekļu apdare kodiak brown brūnā krāsā ar kontrastējošām šuvēm anthracite pelēkā krāsā

Sporta sēdekļi plus

Durvju iekšējo elementu apdare ar Alcantara melnā krāsā

Multifunkcionāla 3 spieķu sporta stūre, apsildāma ar iespēju pārslēgt pārnesumus pie stūres, 
ar ādas apdari melnā krāsā ar kontrastējošām šuvēm kodiak brown brūna krāsā

Bagāžas nodalījuma malas aizsargs no nerūsējošā tērauda

Mehāniski saules sargi aizmugurējam logam un aizmugurējo durvju logiem

Dekoratīvā salona apdare: augšējā daļa brushed aluminium sono / apakšējā daļa pulēta dekoratīvā apdare anthracite pelēkā krāsā

Alcantara griestu un papildus saules sargu apdare melnā krāsā

Galvas balsti priekšējiem sēdekļiem (X regulēšana)

Komforta centrālas rokas balsts ar ādas apdari kodiak brown brūnā krāsā ar anthracite pelēkām šuvēm

Ādas apdare paka pilnā: roku balsti durvīs ar ādas apdari kodiak brown brūnā krāsā ar kontrastējošām 
šuvēm anthracite pelēkā krāsā; instumentu paneļa un durvju apdares augšējās un apaksējās daļas, 
ieskaitot cimdu nodalījuma vāka un centrālā konsoles apdari ar ādu melnā krāsā

Luksus velūra grīdas paklājiņi melnā krāsā ar apšuvumu kodiak brown brūnā krāsā

Alumīnija logo “Design selection” uz durvīm

tikai kopā ar 0TD, 1XP, 5KA vai PE1, un PV1 vai PV3 vai PV6

PEZ 14 718

Aprīkojuma / dizaina pakas
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Audi exclusive

Kods
Audi  

exclusive
Cena EUR ar PVN

Audi ekskluzīvais krāsojums Q0Q0 3 963

Salona dekoratīvā apdare

Dekoratīvā salona apdare Audi exclusive

Audi exclusive koka dekoratīvā salona apdare apakšējā daļā fine grain myrtle, netmeg
Audi exclusive koka dekoratīvā salona apdare apakšējā daļā fine grain ash, nougat
Audi exclusive koka dekoratīvā salona apdare apakšējā daļā vavona, bronzas krāsā
Audi exclusive koka dekoratīvā salona apdare apakšējā daļā oak, sepia
Audi exclusive koka dekoratīvā salona apdare apakšējā daļā modrone, zeltainā krāsā
Audi exclusive koka dekoratīvā salona apdare apakšējā daļā black piano finish, melnā krāsā

tikai kopā ar Audi exclusive apdari augšējā daļā

YTH
YTI
YTJ
YTL
YTM
YTN

1 325

Audi exclusive apdare augšējā daļā high-gloss melnā krāsā YTC 396

Audi exclusive apdare augšējā daļā brushed aluminium sono YTB 0

Krāsojums
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Kods
Audi  

exclusive
Cena EUR ar PVN

Vadības elementi ar Audi exclusive ādas / alcantara apdari 
stūre un pārnesumkārbas sviras rokturis ar alcantara melnā krāsā; pārnesumkārbas sviras nosegs ar ādas apdari
Krāsas ādas apdarei un šuvēm var izvēlēties no Audi ekskluzīvo krāsu kataloga

YVL 1 076

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

YRB 781

Papildus salona apdares aprīkojums

Drošības jostas Audi exclusive krāsā 
7-vietīgājā versijā drošības jostas trešajā sēdekļu rindā ir interjera krasā, tās nevar tikt izvēlēts ekskluzīvajās krāsās

nav pieejamas Audi exclusive krāsā Night blue

YTO 1 698

Audi exclusive paklājiņi ar ādas apšuvumu (4 paklājiņi) 
Krāsas paklājiņiem un ādas apšuvumam var izvēlēties no Audi ekskluzīvo krāsu kataloga

YSR 487

Audi exclusive paklājs un paklājiņi ar ādas apšuvumu 
Krāsas paklājiņiem, paklājam  un ādas apšuvumam var izvēlēties no Audi ekskluzīvo krāsu kataloga

YSQ 2 264

Sēdekļu apdare / ādas apdares pakas

Audi exclusive Fine Nappa ādas apdares paka (paka 2) augšējai daļai 
Instrumentu paneļa augšējā daļa, instrumentu paneļa pārsegs un durvju apdare ar Fine Nappa ādas apdari šādās Audi exclusive ādas krāsās: saddle brown, chestnut brown, crimson 
red, classic red, jet grey, smoky blue, night blue, Iceland green  saules sargi standarta krāsā
Individuāla krāsu izvēle instrumentu paneļa augšdaļai, kas vērsta uz salona iekšpusi, no Audi ekskluzīvo krāsu kataloga

tikai kopā ar 7HE, vai 7HG, vai 7HF

YSJ 2 264

Audi exclusive Fine Nappa ādas apdares paka (paka 3) apaksējai daļai 
Instrumentu paneļa apakšējā daļa, apakšējā durvju apdare, roku balsti durvīs, ieskaitot durvju rokturus un priekšējo centrālo konsoliar Fine Nappa ādas apdari 
Krāsas ādas apdarei un šuvēm var izvēlēties no Audi ekskluzīvo krāsu kataloga

tikai kopā ar 7HE, vai 7HG, vai 7HC

YSI 2 830

Audi exclusive Fine Nappa ādas apdares paka (paka 4) augšējai and apakšējai daļai 
iekļauj visus elementus no pakām 2 un 3

tikai kopā ar 7HE, vai 7HG

YVK 5 095

Stūres / vadības elementi

Audi exclusive



38www.audi.lv

Kods
Audi  

exclusive
Cena EUR ar PVN

Audi exclusive Valcona ādas salona apdare paka (paka 1) 
Sēdekļi un centrālais rokas balsts ar Valcona ādas apdari, sēdekļu regulēšanas ierīces standarta krāsā. Durvju adares elementi ar “Alcantara”
Krāsas ādas apdarei un šuvēm var izvēlēties no Audi ekskluzīvo krāsu kataloga 

tikai kopā ar N5D; 6E6; PS8 vai PS2 vai Q1D, 5KA; PV1 vai PV3 vai PV6

YZ1 4 529

kopā ar PE1 5 434

Audi exclusive Valcona ādas salona apdare paka (paka 4) 
Papildus pakai 3: instumentu paneļa apakšējās daļas, apakšējā durvju un sēdekļu apdare ar ādu. Instumentu paneļa augšējā daļa un nosegs ir pieejami sekojošās Audi exclusive ādas 
krāsās: Havana brown, saddle brown, chestnut brown, crimson red, classic red, jet grey, smoky blue, night blue, Iceland green. Visas regulēšanas ierīces saskaņotā krāsā. 

tikai kopā ar N5D, PS8 vai PS2 vai Q1D, 7HE, 6E6, 5KA, PV1 vai PV3 vai PV6; PL2 vai PL6

YZ4 13 020

kopā ar PE1 13 925

Audi exclusive dizaina paka black/crimson red melnā un sarkanā krāsā 
Sporta sēdekļi plus ar ādas apdari melnā krāsā ar kontrastējošām šuvēm crimson red sarkanā krāsā; 
centrālais rokas balsts ar ādas apdari melnā krāsā ar kontrastējošām šuvēm crimson red sarkanā krāsā;  
durvju apdare Alcantara melnā krāsā ar Audi exclusive logo  
Vadības elementi melni (labā un kreisā stūres daļa un pārnesumkārbas sviras rokturis ar perforētās ādas apdari) , šuves crimson red sarkanā krāsā 
paklājiņi melni, ar dubultām nošuvēm (1 x crimson red sarkanā krāsā / 1 x melnā krāsā), šuves crimson red sarkana krāsā 

tikai kopā ar sporta sēdekļiem plus

YVJ 5 208

kopā ar PE1 6 000

Audi exclusive dizaina paka cognack/black brūnā un melnā krāsā 
Individuāli pielāgojami priekšējie sēdekļi ar ādas apdari cognac brūnā krāsā ar sporta ielaidumiem, galvas balstu sānu daļas un ārējo aizmugurējo sēdekļu sānu daļas melnā krāsā;   
šuves melnā krāsā 
centrālais rokas balsts ar ādas apdari cognac brūnā krāsā, šuves melnā krāsā;  
durvju apdare Alcantara cognac brūnā krāsā ar Audi exclusive logo  
Vadības elementi melni labā un kreisā stūres daļa un pārnesumkārbas sviras rokturis ar perforētās ādas apdari), šuves cognac brūnā krāsā 
paklājiņi melni, ar dubultām nošuvēm (1 x cognac brūnā krāsā/ 1 x melnā krāsā), šuves cognac brūnā krāsā 

tikai kopā ar individuāli pielāgojamiem priekšējiem sēdekļiem

YVI 5 208

kopā ar PE1 6 000

Sēdekļu apdare / ādas apdares pakas

Audi exclusive
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Audi Q7 oriģinālie aksesuāri

Audi oriģinālie  
gumijas paklājiņi

Izturīgi gumijas paklājiņi ar grīdai precīzi pielāgotu formu aiz-
sardzībai pret visa veida netīrumiem. Piestiprināmi, izmantojot 
standarta stiprinājuma punktus.

Priekšējie (komplekts 2 gab.) 
66 EUR 
Aizmugurējie (komplekts 2 gab.) 
52 EUR

Audi bērnu sēdeklītis ar uzlabotu 
sānu trieciena aizsardzību

Paredzēts bērniem, kas sver 15 lidz 36 kg, vai vecumā no 4 līdz 
12 gadiem. Tiek piestiprināts ar transportlidzekļa trīspunktu 
drošības jostu un ISOFIX stiprinājuma punktiem.

Krāsa: Misano sarkans / melns. 
438 EUR

Bagāžas  
nodalījuma paklājs

Pielāgotas formas paklājs aizsargā grīdu no netīrumiem, maz-
gājams  un izturīgs. Paaugstinātā apmale pasargā bagāžas no-
dalījuma grīdu no netīrumiem

121 EUR

Ventiļu vāciņi  
ar Audi logotipu

30 EUR

Cena EUR ar PVN
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Drēbju pakaramais

Nodrošina ērtu uzvalka vai citu apģērbu novietošanu brauciena laikā un tas ir 
viegli montējams uz galvas balstu stieņiem. 

Piezīme: Nevar uzstādīt elektriskajiem galvas balstiem, kā arī kvadrātveida 
galvas balstu stieņiem.

34 EUR

Audi Q7 oriģinālie aksesuāri

Jumta šķērsstieņi

Audi oriģinālie jumta šķērsstieņi ir pamatne dažādiem jumta bagāžnieku mo-
duļiem, lai transportētu velosipēdus, jumta kastes, laivas utt. Tos var vienkārši 
uzstādīt, un tie ir aprīkoti ar bloķēšanas ierīci pret nozagšanu. 

317 EUR

Audi slēpju  
un bagāžas kaste

Plānojat atvaļinājumā doties slēpot, bet ir pārāk daudz bagāžas?  
Nekādu problēmu ar Audi slēpju un bagāžas kasti. 

Briljanta melna Audi dizaina slēpju un bagāžas kaste ar uzlabotu aerodinamiku.  
Maksimālais pieļaujamā kravas svars 75 kg. Izmēri 2130x860x380mm

998 EUR

Cena EUR ar PVN
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LED Audi gredzeni  
iekāpšanas zonai

Iekāpšanas zonā projicē Audi logo un palielina iekāpšanas zonas 
apgaismojumu

145 EUR

Datorsoma

Klēpjdatoru (līdz 15˝) un dažādus citus materiālus var ievietot 
atbilstošos somas nodalījumos, kā arī datorsomu var droši no-
stiprināt automobilī.

151 EUR

USB adaptera vads

USB adapteris izmantošanai kopā ar Audi Phone box un / vai uni-
versālo mobilā tālruņa turētāju. Telefoniem ar Apple Lightning 
uzlādes ligzdu.

43 EUR

Apple iPhone 7 bezvadu 
uzlādēšanas vāciņš

Izmantojams visas Qi-bezvadu uzlādes stacijās - Izmantojams 
modeļos ar “Audi phone box” (9ZE/9ZV), Apple sertificēts (MFi) 
- Qi sertificēts

Piezīme: nav izmantojams ar bezvadu lādēšanas platformu 
4G0051435B

61 EUR

Audi Q7 oriģinālie aksesuāri
Espreso kafijas automāts

Baudiet kafiju, neizkāpjot no sava auto. Kompakts, funkcionāls 
un viegli lietojams.

277 EUR

Cena EUR ar PVN
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