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Modelis Dzinēja tips Pārnesumkārba /  
piedziņas veids

Cilindri / motora tilpums Dzinēja jauda Cena Cena Reģistrācija
(cm3) kW/ZS EUR bez PVN EUR ar PVN EUR ar PVN

4MGSW1 4.0 TFSI 8 / tiptronic / quattro 8 / 3956 373 / 507 82 231 99 500 610

 Cenas spēkā no 06.04.2021.

Cenas

Detalizēta tehniskā informācija pieejama šeit.

Cenās ietilpst automašīnas piegāde, pirmspārdošanas serviss, brīdinājuma trīsstūris, ugunsdzēšamais aparāts un pirmās palīdzības komplekts.

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

Aktuālāko informāciju iespējams iegūt pie Audi pārstāvjiem Latvijā.
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Standarta aprīkojums

Riteņi / diski

Vieglemtāla diski, 5 spieķu "Turbine" dizains, 9J x 20, riepas 285/45 R20 45X

Riepu spiediena kontroles sistēma 7K1

Riepu remonta komplekts 1G8

Gaismas

Matrix LED priekšējie lukturi PXC

LED aizmugurējie lukturi ar dinamiskām mirgojošām pagriezienu gaismām 8VM

Lietus un gaismas sensors 

Ambient apgaismojuma paka QQ1

Spoguļi

Elektriski regulējami, nolokāmi un apsildāmi ārējie atpakaļskata spoguļi 6XE

Salona atpakaļskata spogulis bez rāmja ar automātisku aptumšošanos 4L6
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Standarta aprīkojums

Slēgšanas sistēmas

Bagāžas nodalījuma vāka elektriskā vadība 4E7

Ražotāja pretaizdzīšanas signalizācija PG2

Stiklojums

Saulessargi ar apgaismotiem spogulīšiem priekšā sēdošajiem 5XC

Siltumu aizturošs akustiskais vējstikls 4GF

Siltumu aizturoši aizmugurējais un sānu stikli 4KC

Ārējās apdares aprīkojums

Alumīnija jumta reliņi 3S1

Alumīnija apdares paka 4ZB

"S" bamperi virsbūves krāsā 2K3



6www.audi.lv

K
o

d
s

Standarta aprīkojums

Sēdekļu apdare / sēdēšanas komforts

Alcantara / perforētās ādas sēdekļu apdare N7K

Sporta sēdekļi priekšā Q1D

Elektriski regulējami priekšējie sēdekļi ar muguras komforta regulēšanu PV1

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

ISOFIX bērnu sēdeklīšu stiprinājums aizmugurējiem sēdekļiem ar augšējās siksnas stiprinājuma punktu (iespējams nofiksēt 3 bērnu sēdeklīšus) 3B5

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

Centrālais rokas balsts priekšā sēdošajiem 6E3

Salona apdares elementi

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

Dekoratīvā salona apdare, Matt brushed aluminium 5TG

Automātiska 2 zonu klimata kontrole priekšā sēdošajiem 9AD

Auduma griestu apdare melnā krāsā 6NQ

Vadības pogas melnas matētas GS0

Durvju sliekšņi ar alumīnija apdari priekšā un aizmugurē, izgaismoti, ar "S" emblēmu priekšā VT5

Priekšējie un aizmugurējie paklājiņi 0TD
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Standarta aprīkojums

Komunikāciju sistēmas / MMI un navigācijas sistēmas

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

MMI navigācijas sistēma Plus 7UG

Digitālo radio signālu uztveršana QV3

Audi connect attālinātie pakalpojumi "Emergency Call & Service" IW3

Audi connect pakalpojumi IT3

Drošības un palīdzības sistēmas

"Audi pre sense city" drošības sistēma 6K8

Papildus stāvbremze braukšanas uzsākšanai UH2

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

Noparkošanās palīgs aizmugurē 7X1

Priekšējie sānu un galvas drošības spilveni 4X3

Ceļa zīmju atpazinējs QR9



8www.audi.lv

K
o

d
s

Tehnoloģijas / piekare 

Adaptīvā pneimatiskā balstiekarta ar izteikti sportisku regulējumu 2MB

Aizmugurējās ass stūrēšana 0N5

Automātiskais diferenciālis 1Y6

Audi drive select 2H9

Servotronic stūres pastiprinātājs QZ7

Elektroniskā stabilitātes programma (ESC)

85 litru degvielas tvertne 0M5

Standarta aprīkojums
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Cena EUR ar PVN

Papildu aprīkojums

Krāsojums

Pamatkrāsa - Deep Black A1A1 0

Metallic vai pear effect krāsojums 1 190

Daytona grey pearl effect krāsojums 6Y6Y 1 190

Audi ekskluzīvais krāsojums Q0Q0 4415

"S line" buferi kontrastējošā, Scandium gray pelēkā krāsā 2K9 397

Metallic krāsojums

Matador Red T7T7 x

Floret Silver L5L5 x

Navarra Blue 2D2D x

Glacier White 2Y2Y x
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Cena EUR ar PVN

Papildu aprīkojums

Metallic krāsojums

Barrique Brown Y8Y8 x

Pearl effect krāsojums

Daytona Grey 6Y6Y x
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Cena EUR ar PVN

Papildu aprīkojums

Riteņu diski / riepas

Audi Sport vieglmetāla diski, 10 spieķu Y dizains, 9J x 20, riepas 285/45 R20 45Z 1 245

Audi Sport, vieglmetāla diski, 10 spieķu Y dizains, spīdīgi melni, daļēji pulēti, 9J x 20, riepas 285/45 R20 45Y 1 585

Audi Sport vieglmetāla diski, 5 dubultspieķu dizains, 9.5J x 21, riepas 285/40 R21 41K 2 151

Vieglmetāla diski,5 dubultspieķu dizains, titāna krāsā, 9.5J x 21, riepas 285/40 R21 F62 2 491
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Cena EUR ar PVN

Papildu aprīkojums

Riteņu diski / riepas

Audi Sport vieglmetāla diski, 5 spieķu "Blade" dizains,  
9.5J x 21, riepas 285/40 R21

V31 2 151

Audi Sport vieglmetāla diski, 5 spieķu "Blade" dizains, pulēti melna antracīta krāsā,  
9.5J x 21, riepas 285/40 R21

V32 2 491

Audi Sport vieglmetāla diski, 10 spieķu "Star" dizains, melni, daļēji pulēti, 9.5J x 21, riepas 285/40 R21 V34 2 491

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

47A 2 491
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Cena EUR ar PVN

Papildu aprīkojums

Riteņu diski / riepas

Audi Sport vieglmetāla diski, 5 spieķu "Edge" dizains, matēti, platīna krāsā, 10J x 22, riepas 285/35 R22 F07 3 170

Audi Sport vieglmetāla diski, 5 spieķu "V-veida Star" dizains, matēti titāna krāsā, 10 J x 22, riepas 285/35 R22 C7P 3 283

Audi Sport vieglmetāla diski, 5 spieķu trapecveida dizains, anthracite melni, daļēji pulēti, 10J x 22, riepas 285/35 R22 C7W 3 283

Audi Sport vieglmetāla diski, 5 V-veida spieķu "Star" dizains, melni, daļēji pulēti, 10.0 J x 22, riepas 285/35 R22 54K 3 283
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Cena EUR ar PVN

Papildu aprīkojums

Riteņu diski / riepas

Riteņu skrūves ar slepeno atslēgu 1PR 40

Pagaidu rezerves ritenis

nav pieejams kopā ar PE1

1G1 255

Riepu spiediena kontroles sistēma 7K3 340

Piekare / bremžu sistēma

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

PHZ 6 737

Bremžu supporti krāsoti sarkani PC2 453

Keramiskās bremzes PC5 9 625

Sēdekļi

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

tikai kopā ar N0Q un 5KA vai PE1

Q4Q 1 245

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

5KA 442

Trešā sēdekļu rinda
otrā sēdekļu rinda: mehāniski regulējamas atzveltnes, mehāniski pilnībā nolokāmas atzveltnes proporcijā 35:30:35, mehāniski regulējami sēdekļi virzienā uz priekšu un atpakaļ, ISOFIX 
un Top Tether bērnu sēdeklīšu stiprinājums (iespējams nofiksēt 3 bērnu sēdeklīšus); centralais rokas balsts, 
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)

PE1 1 721
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Cena EUR ar PVN

Papildu aprīkojums

Sēdēšanas komforts

Priekšējo sēdekļu apsilde 4A3 453

Priekšējo sēdekļu dalīta apsildīšana, aizmugurējo malējo sēdekļu dalīta apsildīšana

tikai kopā ar 5KA vai PE1 un 9AE

4A4 906

Priekšējo sēdekļu ventilācija

tikai kopā ar N0Q un Q4Q, un 4A3 vai 4A4, un 5KA vai PE1

4D3 1 019

Priekšējo sēdekļu ventilācijas un masāžas funkcija

tikai kopā ar N0Q un Q4Q, un 4A3 vai 4A4, un 5KA vai PE1

4D8 1 529

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

tikai kopā ar spoguļiem ar atmiņas funkciju 6XF vai 6XL

PV3 373

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

tikai kopā ar spoguļiem ar atmiņas funkciju 6XF vai 6XL

PV6 611

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

5ZC 171

Komforta centrālais rokas balsts priekšā 
regulējams, ar atveramu uzglabāšanas nodalījumu

6E6 215
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Papildu aprīkojums

Sēdekļu apdare / ādas apdares pakas

Valcona ādas salona apdare sporta sēdekļiem, ar S logo us priekšējo sēdekļu atzveltnēm 
Sēdekļu centrālā daļa, sēdekļu sānu daļa, galvas balsti, centrālais rokas balsts priekšā un aizmugurē ar melnu Valcona ādas apdari, kontrastējošas šuves,  
S logo uz priekšējo sēdekļu atzveltnēm 

tikai kopā ar 5KA vai PE1

N1V 0

Valcona ādas sēdekļu apdare ar S logo un diamond apšuvumu

tikai kopā ar Q4Q un 5KA vai PE1

N0Q 0

paplašinātā ādas apdares paka

tikai kopā ar 6E6 un 3Y3

7HL 3 046

Ādas apdares paka - augšējā salona apdares daļa 7HH 1 642

Ādas apdares paka salonā - apakšējā salona apdares daļa

tikai kopā ar 6E6 

7HJ 850

Ādas apdares paka - augšējā un apakšējā salona apdares daļa

nav pieejams ar auduma salona apdari, tikai kopā ar 6E6 

7HK 2 491

Salona dekoratīvā apdare

Dekoratīvā salona apdare Gray Oak, spīdīga 7TM 171

Salona dekoratīvā apdare Carbon Vector 7TS 453
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Cena EUR ar PVN

Papildu aprīkojums

Stūres / citi vadības elementi

Multifunkcionāla plus 3 spieķu sporta stūre ar ādas apdari, apsildāma ar iespēju pārslēgt pārnesumus pie stūres 1XP 249

S line multifunkcionāla 3 spieķu sporta stūre ar ādas apdari, iespēju pārslēgt ātrumus pie stūres un plakanu apakšējo malu un S line emblēmu 2PF 131

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

MMI un navigācijas sistēmas

Audi virtuālā vadītāja informācijas sistēma plus 9S9 453

Radio un tv sistēmas

B&O premium 3D skaņas sistēma 9VS 1303

Bang & Olufsen Advanced 3D skaņas sistēma 8RF 6 964

Izklaides centra aizmugurē (Rear Seat Entertainment) sagatave

tikai kopā ar 5ZC

9WQ 249

DVD atskaņotājs 7D5 171

Telefoni un komunikāciju sistēmas

Audi music interfeiss aizmugurē

tikai kopā ar 9AE

UF8 171

Audi smartphone interfeiss IU1 311

Audi phone box 9ZE 566
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Cena EUR ar PVN

Papildu aprīkojums

Palīdzības un drošības sistēmas

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

tikai kopā ar 7W1 vai PCH, vai PCM

6I5 226

Audi pre sense bāzes versija 7W1 340

Optiskais parkošanās palīgs priekšā un aizmugurē 7X2 442

Auto novietošanas stāvvietā palīgs 7X5 883

Atpakaļskata kamera

tikai kopā ar 7X2 vai 7X5

KA2 537

Audi active lane assist 
Attāluma sensors (vadītaja palīgsistēma) (QK1)
Ceļa zīmju atpazinējs (QR9)
Audi active lane assist (6I1)

tikai kopā ar 7W1

PCB 226

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)

tikai kopā ar 7X2 vai 7X5

PCH 1 019

Vadītāja palīgsistēma City
Audi side Assist (7Y1)
Audi pre sense rear iekļaujot Audi pre sense basic (7W3)
Palīgsistēma izbraukšanai atpakaļgaitā no stāvvietas 
Brīdinājums pie izkāpšanas

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

PCM 1 585
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Papildu aprīkojums

Palīdzības un drošības sistēmas

Vadītāja palīgsistēma Tour
Adaptīvā automātiska ātruma uzturēšanas ierīce ar distances indikatoru un ātruma ierobežotāju
Ceļa zīmju atpazinējs (QR9)
Sadursmes novēršanas palīgsistēma
Pagriezienu manevra palīgsistēma

tikai kopā ar 7X2 vai 7X5, un 7W1 vai PCM

PCC 1 461

Asistentu paka ar auto novietošanas stāvvietā palīgu
360° kameras (KA6)
Auto novietošanas stāvvietā palīgs (7X5)

tikai kopā ar 6XF un 6XL

PCV 2 129

Nakts redzamības palīgs 9R1 2 435

Head-up displejs - informācijas projekcija uz auto priekšējā stikla KS1 1 585

Drošības spilveni aizmugurē šedošajiem 4X4 453

Gaismas

HD Matrix LED priekšējie lukturi ar dinamiskām mirgojošām pagriezienu gaismām aizmugurē PXB 1 190

Kontūru/Ambient apgaismojuma paka (daudzkrāsainā ar vadību) 
papildus apgaismojuma pakai: 
centrālās konsoles ambient apgaismojums; kontūras apgaismojums ap centālo konsoli; apgaismoti priekšējo un aizmugurējo durvju sliekšņi

QQ2 271

Apgaismoti durvju sliekšņi ar projekciju 9TF 271
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Cena EUR ar PVN

Papildu aprīkojums

Jumta sistēmas

Panorāmas jumta lūka 3FU 1 982

Kondicionēšanas sistēmas

Automātiskā klimata kontroles sistēma 4-zonu 9AE 906

Autonomā apsildīšanas/ventilēšanas sistēma ar tālvadību PK6 1 891

Bagāžas nostiprināšanas un glabāšanas sistēmas

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

Stiprinājuma josta un pārvietojams turētājs bagāžas nodalījumā 3GN 317

Tīkls bagāžas nodalījuma sadalīšanai 3CX 102

Slēgšanas sistēmas

Audi connect atslēga - viedtālruņa izmantošana kā digitālā atslēga

konkrētiem Android viedtālruņiem

tikai kopā ar PG3

2F1 182

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 1 394

Durvju pneimatiska aizvēršanās GZ2 724

Garāžas vārtu atvēršanas funkcija (HomeLink) VC2 284
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Cena EUR ar PVN

Papildu aprīkojums

Spoguļi

Ārējo atpakaļskata spoguļu korpusi melnā krāsā

tikai kopā ar 4ZD

6FJ 120

Ārējo atpakaļskata spoguļu korpusi virsbūves krāsā 6FA 0

Elektriski nolokāmi, regulējami un apsildāmi ārējie spoguļi ar atmiņas funkciju

tikai kopā ar PV3 vai PV6

6XF 0

Elektriski nolokāmi, regulējami un apsildāmi ārējie spoguļi ar automātisku aptumšošanos 6XK 226

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

tikai kopā ar PV3 vai PV6

6XL 226
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Cena EUR ar PVN

Papildu aprīkojums

Stiklojums

Apsildāms priekšējais vējstikls, kas nodrošina klimata un akustisko komfortu

tikai kopā ar 9ZE

4GR 668

Akustiskais stiklojums sānu logiem VW0 566

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

Siltumu aizturošs akustiskais vējstikls

tikai kopā ar 9ZE

4GL 362

Mehāniski saules sargi aizmugurējam logam un aizmugurējo durvju logiem

nav pieejams kopā ar PE1

3Y3 340

Adaptīvais vējstikla tīrītājs ar integrētām mazgāšanas sprauslām 9PF 475

Papildus ārējās apdares aprīkojums

Sakabes ierīce 1D3 1 121

Melni jumta reliņi

tikai kopā ar 4ZD

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 737

Bez automašīnas modeļa un dzinēja apzīmējumiem 2Z0 0
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Cena EUR ar PVN

Papildu aprīkojums

Pārējie salona apdares elementi

Vadības pogas melnas pulētas, ar pieskāriena atbildes reakciju, iekļaujot paplašinato alumīnija apdari salonā GS5 249

Alcantara griestu apdare melnā krāsā un papildus saules sargu apdare PL2 1 427

Divi papildus saules sargi 5XL 102

Smēķētāju aprīkojums 9JD 69
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Cena EUR ar PVN

Papildu aprīkojums

Pagarinātā garantija

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
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Kods
Audi  

exclusive
Cena EUR ar PVN

Audi exclusive

Salona dekoratīvā apdare

Audi exclusive koka dekoratīvā salona apdare 
instrumentu panelim, durvju apdarei un centralai konsolei; iekļaujot alumīnija apdari salonā. 
Pieejams: Fine grain ash natural nougat, Fine grain ash natural noble grey, izņemot Eucalyptus natural amber

YTA 1 925

Papildus salona apdares aprīkojums

Drošības jostas Audi exclusive krāsā
Krāsas drošības jostām var izvēlēties no Audi exclusive galvenajām krāsām: alabaster white, cognac, Havana brown, jet grey, crimson red. 
7-vietīgājā versijā drošības jostas trešajā sēdekļu rindā ir standarta krāsā, tās nevar tikt izvēlētas ekskluzīvajās krāsās

YTO 1 698

Audi exclusive paklājiņi 
Krāsas paklājiņiem, šuvēm un apšuvumiem var izvēlēties no Audi exclusive galvenajām krāsām: alabaster white, cognac, diamond silver, Havana brown, jet grey, crimson red,  
ocean blue, black. 
Papildus krāsas šuvēm un apšuvumiem var izvēlēties no Audi exclusive akcenta krāsām: Alaska blue, calendula yellow, iguana green.

YSR 487

Audi exclusive paklājs un paklājiņi 
Krāsas paklājiņiem, paklājiem, šuvēm un apšuvumiem var izvēlēties no Audi exclusive galvenajām krāsām: alabaster white, cognac, diamond silver, Havana brown, jet grey,  
crimson red, ocean blue, black. 
Papildus krāsas šuvēm un apšuvumiem var izvēlēties no Audi exclusive akcenta krāsām: Alaska blue, calendula yellow, iguana green.

YSQ 2 264
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Cena EUR ar PVNSēdekļu apdare / ādas apdares pakas

Audi exclusive Fine Nappa ādas apdares paka sēdekļiem un augšējai daļai
Instrumentu paneļa augšējā daļa, iekļaujot Head-up displeja pārsegu (ja pasūtīts), roku balsti durvīs, centrālās konsoles sānu daļa un durvju augšējā daļa ar Nappa ādas apdari.  
Krāsas instrumentu paneļa augšējai daļai un durvju augšējai daļai var izvēlēties no Audi exclusive ādas krāsām: Baikal blue, granite grey, habano brown, jet grey, crimson red, ocean 
blue and black. 
Krāsas roku balstiem durvīs un centrālās konsoles apdarei var izvēlēties no Audi exclusive galvenajām krāsām: alabaster white, cognac, diamond silver, Havana brown, jet grey, 
crimson red, ocean blue, black. 
Krāsas šuvēm var izvēlēties no Audi Exclusive akcenta krāsām: Alaska blue, calendula yellow, iguana green. 
Krāsas šuvēm instrumentu paneļa augšējā daļā un durvju augšējā daļā var izvēlēties no Audi exclusive galvenajām, papildus un akcenta krāsām: alabaster white, cognac, diamond 
silver, Havana brown, jet grey, crimson red, ocean blue, black, Baikal blue, granite grey, habano brown, Alaska blue, calendula yellow, iguana green. 
Krāsas šuvēm instrumentu paneļa augšējā daļā pie vējstikla ir saskaņotas ar izvēlēto ādas krāsu. 

tikai kopā ar 7HL

YSJ 3 227

Audi exclusive Fine Nappa ādas apdare apakšējai daļai
Rokas balsti durvīs un centrālā konsole ar Nappa ādas apdari.  
Krāsas ādai un šuvēm var izvēlēties no Audi exclusive galvenajām krāsām: Alabaster white, cognac, diamond silver, Havana brown, jet grey, crimson red, ocean blue, black. 
Krāsas šuvēm var izvēlēties arī no Audi exclusive akcenta krāsām: Alaska blue, calendula yellow, iguana green. 

tikai kopā ar 7HJ vai 7HK, vai 7HL

YSI 1 076

Audi exclusive ādas apdare augšējai un apakšējai daļai
Instrumentu paneļa augšējā daļa, iekļaujot Head-up displeja pārsegu (ja pasūtīts) ar Nappa ādas apdari.  
Krāsas instrumentu paneļa augšējai daļai no Audi exclusive ādas krāsām: Baikal blue, granite grey, Havana brown, jet grey, crimson red, ocean blue and black. 
Krāsas šuvēm instrumentu paneļa augšējā daļā un durvju augšējā daļā var izvēlēties no Audi exclusive galvenajām, papildus un akcenta krāsām: alabaster white, cognac, diamond 
silver, Havana brown, jet grey, crimson red, ocean blue, black, Baikal blue, granite grey, habano brown, Alaska blue, calendula yellow, iguana green. 
Krāsas šuvēm instrumentu paneļa augšējā daļā pie vējstikla ir saskaņotas ar izvēlēto ādas krāsu. 
Roku balsti durvīs un centrālās konsoles apdare no Nappa ādas. Krāsu ādas apdarei un šuvēm var izvēlēties no Audi exclusive galvenajām krāsām: alabaster white, cognac, diamond 
silver, Havana brown, jet grey, crimson red, ocean blue, black. 
Krāsas šuvēm var izvēlēties arī no Audi Exclusive akcenta krāsām: Alaska blue, calendula yellow, iguana green. 

tikai kopā ar 7HK vai 7HL

YVK 2 604

Audi exclusive



27www.audi.lv

Kods

Audi  
exclusive
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Audi exclusive
Sēdekļu apdare / ādas apdares pakas

Audi exclusive Valcona ādas salona apdare
Priekšējo sēdekļu centrālā daļa, sēdekļu sānu balsti, galvas balsti un centrālais roku balsts ar Valcona ādas apdari. 
Ar individuāli pielāgojamiem priekšējiem sēdekļiem, ar sēdekļu ventilāciju priekšā: 
priekšējo sēdekļu centrālā daļa un aizmugurējo ārējo sēdekļu centrālā daļa (bez sēdekļu ventilācijas) ar perforētu Cricket ādas apdari; 
durvju apdare ar Alcantara; 
pārējās sēdekļu detaļas ir pieskaņotas interjera krāsām un nav individualizējamas. 
Krāsas ādas apdarei un šuvēm var izvēlēties no Audi exclusive galvenajām un akcenta krāsām: alabaster white, cognac, diamond silver, Havana brown, jet grey, crimson red, ocean blue, 
black, Alaska blue, calendula yellow, iguana green. 
Alcantara var izvēlēties no Audi exclusive krāsām: alabaster white, cognac, diamond silver, Havana brown, jet grey, ocean blue, black.

YZ1 4 529

kopā ar PE1

tikai kopā ar 6E6 un 5KA vai PE1, un N1V vai N0Q

5 434

Audi exclusive ādas apdare augšējai daļai
Instrumentu paneļa augšējā daļa, iekļaujot head-up displeja pārsegu (ja pasūtīts), ar Nappa ādas apdari. 
Krāsas instrumentu paneļa augšējai daļai var izvēlēties no Audi exclusive ādas krāsām: Baikal blue, granite grey, habano brown, jet grey, crimson red, ocean blue and black; 
Krāsas instrumentu paneļa augšējās daļas šuvēm var izvēlēties no Audi exclusive galvenajām, papildus un akcenta krāsām: alabaster white, cognac, diamond silver, Havana brown,  
jet grey, crimson red, ocean blue, black, Baikal blue, granite grey, habano brown, Alaska blue, calendula yellow, iguana green; 
Krāsas šuvēm instrumentu paneļa augšējā daļā pie vējstikla ir saskaņotas ar izvēlēto ādas krāsu. 

tikai kopā ar 7HH vai 7HK, vai 7HL

YSN 1 528

Audi exclusive dizaina paka black/crimson red melnā un sarkanā krāsā
Sporta sēdekļi plus ar Valcona ādas apdari, melns rombu raksts un kontrastējošas šuves crimson red sarkanā krāsā; 
centrālais roku balsts, stūre, instrumentu paneļa augšējā daļa, centrālās konsoles sānu daļa un roku balsti durvīs ar melnu ādas apdari  
un kontrastējošām šuvēm crimson red sarkanā krāsā,  
šuves instrumentu paneļa augšējai daļai pie vējstikla ir saskaņotas ar ādas krāsu; 
pārnesumkārbas sviras rokturis melnā krāsā, durvju apdare ar Alcantara melnā krāsā,  
drošības jostas crimson red sarkanā krāsā,  
paklājiņi melnā krāsā ar šuvēm un apšuvumiem kontrastējošā crimson red sarkanā krāsā 

tikai kopā ar N1V vai N0Q

YVP 10 212
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Audi SQ7 tehniskie dati
Modelis SQ7

Dzinēja tips TFSI quattro

Cilindri / motora tilpums (cm3) 8 / 3996

Pārnesumkārba, piedziņas veids 8 / tiptronic / quattro

Maksimālā jauda, kW/ZS 373 / 507

Maksimālais griezes moments, Nm pie apgr./min 770 / 2000 - 4000 

Svari / tilpumi

Pašmasa, kg (septiņvietīgs) 2275 (2340)

Pilna masa, kg 2925 (3095)

Pieļaujamā slodze uz jumtu/pieļaujamais svars uz slodzes punktu, kg 100 / 140

Piekabes masa, kg, bez bremzēm 750

Degvielas tvertnes ietilpība, aptuveni, l 85

Bagāžas nodalījuma ietilpība, l (septiņvietīgs) 803 (705)

Pagrieziena diametrs, aptuveni, m 12.5

Veiktspēja / patēriņš

Maksimālais ātrums, km/h 250

Paātrinājums 0-100 km/st sek. (septiņvietīgs) 4.1

Degvielas patēriņš pēc NEDC metodes, l/100 km

pilsētā 16.5-16.4

ārpus pilsētas 9.6-9.5

kombinētajā ciklā 12.1-12.0

CO₂ izmeši kombinētajā ciklā pēc NEDC metodes, g/km 278-276

Degvielas patēriņš pēc WLTP metodes, l/100 km

kombinētajā ciklā 12.7-11.8

CO₂ izmeši kombinētajā ciklā pēc WLTP metodes, g/km 288-269

Emisijas standarts Euro 6d-ISC-FCM 

    * 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

 TFSI benzīna dzinējs ar tiešo degvielas iesmidzināšanu, turbokompresoru

quattro pastāvīgā visu riteņu piedziņa

 tiptronic automātiskā pārnesumkārba
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Kontakti

Møller Auto Lidosta

Rīgā, Kalnciema ielā 170a

+371 67 097 188

lidosta@moller.lv

www.mollerautolidosta.audi.lv

Møller Auto Rīga 
Audi Sport dīleris 

Rīgā, S. Eizenšteina ielā 10

+371 67 097 107

riga@moller.lv

www.mollerautoriga.audi.lv


