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Jaudas 
apzīmējums

Dzinēja tips Pārnesumkārba / 
piedziņas veids

Dzinēja jauda 
A3 

EUR ar PVN
A3 advanced 
EUR ar PVN

A3 S line 
EUR ar PVN Reģistrācija

kW/ZS EUR bez PVN EUR bez PVN EUR bez PVN EUR ar PVN

30 TFSI 1.0TFSI 6 / manual 81 / 110
27 450 
22 686 

8YAAKC

29 050 
24 008 

8YABKC

30 650 
25 331 

8YACKC
410

30 TFSI 1.0TFSI 7 / S tronic 81 / 110
29 650 
24 504 

8YAAKG

31 300 
25 868 

8YABKG

32 900 
27 190 

8YACKG
410

35 TFSI 1.5TFSI 6 / manual 110 / 150
29 750 
24 587 

8YAAZC

31 350 
25 909 

8YABZC

33 000 
27 273 

8YACZC
410

35 TFSI 1.5TFSI 7 / S tronic 110 / 150
32 000 
26 446 

8YAAZG

33 600 
27 769 
8YABZG

35 200 
29 091 

8YACZG
410

40 TFSI e 1.4 TFSI e 6 / S tronic 110 / 150 (150 / 204)*
39 800 
32 893 

8YAAPX

41 450 
34 256 

8YABPX

43 050 
35 579 

8YACPX
410

30 TDI 2.0TDI 6 / manual 85 / 116
29 450 
24 339 
8YAADC

31 050 
25 661 
8YABDC

32 650 
26 983 

8YACDC
410

35 TDI 2.0TDI 7 / S tronic 110 / 150
34 300 
28 347 
8YAARG

35 900 
29 669 
8YABRG

37 500 
30 992 

8YACRG
410

30 g-tron 1.5TFSI CNG 7 / S tronic 96 / 131
33 450 
27 645 
8YAAAG

35 050 
28 967 
8YABAG

36 700 
30 331 
8YACAG

410

 Cenas spēkā no 20.05.2021.

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.

Audi A3 Sportback cenas
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Audi A3 Limousine cenas
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 Cenas spēkā no 20.05.2021.

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.

Audi A3 Limousine cenas

Jaudas 
apzīmējums

Dzinēja tips Pārnesumkārba / 
piedziņas veids

Dzinēja jauda 
A3 

EUR ar PVN
A3 advanced 
EUR ar PVN

A3 S line 
EUR ar PVN Reģistrācija

kW/ZS EUR bez PVN EUR bez PVN EUR bez PVN EUR ar PVN

30 TFSI 1.0TFSI 6 / manual 81 / 110
28 450 
23 512 

8YSAKC

30 050 
24 835 

8YSBKC

31 650 
26 157 

8YSCKC
410

30 TFSI 1.0TFSI 7 / S tronic 81 / 110
30 650 
25 331 
8YSAKG

32 300 
26 694 

8YSBKG

33 900 
28 017 
8YSCKG

410

35 TFSI 1.5TFSI 6 / manual 110 / 150
30 750 
25 413 

8YSAZC

32 350 
26 736 

8YSBZC

34 000 
28 099 

8YSCZC
410

35 TFSI 1.5TFSI 7 / S tronic 110 / 150
33 000 
27 273 
8YSAZG

34 600 
28 595 

8YSBZG

36 200 
29 917 
8YSCZG

410

30 TDI 2.0TDI 6 / manual 85 / 116
30 450 
25 165 
8YSADC

32 050 
26 488 

8YSBDC

33 700 
27 851 
8YSCDC

410

35 TDI 2.0TDI 7 / S tronic 110 / 150
35 300 
29 174 
8YSARG

36 900 
30 496 

8YSBRG

38 550 
31 860 

8YSCRG
410
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Standarta aprīkojums

Riteņi / diski

Tērauda diski ar nosegu, 6.5J x 16, riepas 205/55 R16 CH3 s - -

Vieglmetāla diski, 5 spieķu "Aero" dizains, 7.5J x 16, riepas 205/55 R16

tikai TFSI e modeļiem

C5V s s s

Vieglmetāla diski, daudzspieķu dizains, 8.0Jx17, riepas 225/45 R17 CA6 - s -

Viegmetāla diski, 5 dizains, 8.0Jx17, riepas 225/45 R17 41R - - s
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Riteņi / diski

Riepu spiediena kontrole 7K1 s s s

Remonta komplekts 1G8 s s s

Gaismas

Priekšējie lukturi ar LED tehnoloģiju, kvēlspuldžu pagrieziena gaismas 8EX s s s

Aizmugurējie lukturi, numura zīmes apgaismojums ar LED tehnoloģiju 8VA s s s

Apgaismojums salonā QQ0 s s s

Spoguļi

Elektriski regulējami un apsildāmi ārējie sānu atpakaļskata spoguļi 6XN s s s

Ārējo atpakaļskata spoguļu korpusi virsbūves krāsā 6FA s s s

Salona atpakaļskata spogulis ar rāmi 4L2 s s s

Slēgšanas sistēmas

Ražotāja pretaizdzīšanas signalizācija PG2 s s s

Stiklojums

Siltumu aizturošs vējstikls 4GF s s s

Standarta aprīkojums
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Ārējās apdares aprīkojums

Melnas dekoratīvās līstes ap logiem 4ZE s s s

Jumta spoileris 

	L tikai Sportback modeļiem

5J3 s s -

S jumta spoileris 

	L tikai Sportback modeļiem

5J1 - - s

Standarta buferi 2JB s - -

Buferi "advanced" 2JG - s -

Buferi "S line" 
Buferi ar sportisku dizainu. Rāmji sānu ventilācijas atverēm priekšā un aizmugurē platīna pelēkā krāsā, matēti, radot kontrastu ar virsbūves krāsas buferiem. 
Priekšējā spoilera lūpa virsbūves krāsā. Aizmugurējais difuzors platīna pelēkā krāsā, matēts ar virsbūves krāsas akcentu.

2JD - - s

Bez dzinēja apzīmējumiem 2Z7 s s s

Sēdekļu apdare

Index auduma salona apdare N5G s s s

Standarta sēdekļi priekšā Q1A s s s

Mehāniski regulējams sēdekļu augstums priekšā sēdošajiem 3L3 s s s

Priekšējais centrālais rokas balsts 6E3 s s s

Standarta aprīkojums
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Sēdekļu apdare

Nolokāma un dalīta aizmugurējā sēdekļa atzveltne 40:60 3NZ s s s

ISOFIX bērnu sēdeklīšu stiprinājums aizmugurējiem sēdekļiem ar augšējās siksnas stiprinājuma punktu 3B4 s s s

"i-Size" un augšējās siksnas stiprinājuma punkts aizmugurējiem ārējiem sēdekļiem 3A0 s s s

Salona apdares elementi

Multifunkcionāla 3 spieķu stūre ar ādas apdari 

	L tikai manuālai ātrumkārbai

1XP s/- s/- s/-

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

	L tikai modeļiem ar S tronic

2PD s/- s/- s/-

Dekoratīvā salona apdare, "Micrometallic silver" 5MA s s s

Auduma griestu apdare 6NJ s s s

Mehāniski regulējama gaisa kondicionēšanas sistēma KH6 s s s

Divu zonu luksusa automātiskā gaisa kondicionēšana

tikai TFSI e modeļiem

9AK s s s

Priekšējie un aizmugurējie salona paklājiņi 0TD s s s

Durvju sliekšņi ar alumīnija apdari, priekšā 7M3 - s -

Apgaismoti durvju sliekšņi ar alumīnija apdari un S logo, priekšā VT5 o o s

Standarta aprīkojums
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Glabāšanas sistēmas

Paklājs bagāžas nodalījumā 6SS s s s

Komunikāciju sistēmas / MMI un navigācijas sistēmas

Digitāla vadītāja informācijas sistēma 10.25˝ 7J2 s s s

MMI radio plus ar MMI touch 10.1˝ I8Y s s s

Bluetooth interfeiss 9ZX s s s

6 pasīvie skaļruņi 8RL s s s

Audi connect attālinātie pakalpojumi "Emergency Call & Service" IW3 s s s

Drošības un palīdzības sistēmas

Pilna izmēra drošības spilveni priekšā sēdošajiem, ceļu drošības spilvens vadītāja pusē, priekšējā pasažiera gaisa spilvena deaktivizācijas slēdzis 4UF s s s

Priekšējie sānu un galvas drošības spilveni, centrāls gaisa spilvens, priekšā 6C2 s s s

Audi pre sense front priekšējās daļas uzraudzība 8J3 s s s

Brīdinājums par joslu maiņu 6I3 s s s

Parkošanās palīgs aizmugurē 7X1 o o s

Akustisks transportlīdzekņa pārvietošanās signāls

tikai TFSI e modeļiem

GM4 s s s

Standarta aprīkojums
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Tehnoloģijas / piekare 

Elektromehānisks stūres pastiprinātājs 1N3 s s s

Elektromehāniskā stāvbremze UH1 s s s

Standarta balstiekārta 1JA s s s

Audi drive select

tikai TFSI e modeļiem

2H6 s s s

Uzlādes iekārta "e-tron compact"*
uzlādes iekārta maksimālai iespējamai uzlādes kapacitātei līdz 2,9 kW 
savienojuma kabeļi ar mājas un publiskai uzlādei 
manuāls iespējamās uzlādes kapacitātes samazinājums no 100% uz 50%

tikai TFSI e modeļiem

NW1 s s s

Mode 3 uzlādes kabelis, 2.9kW uzlādei publiskajās maiņstrāvas uzlādes stacijās*

tikai TFSI e modeļiem

76C s s s

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

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

Standarta aprīkojums
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Komforta paka

• Apsildāmi priekšējie sēdekļi

• Divu zonu luksusa automātiskā gaisa kondicionēšana

• Salona atpakaļskata spogulis bez rāmja ar automātisku aptumšošanos

• Parkošanās palīgs aizmugurē

• Alumīnija apdares paka

• Cruise control - automātiska ātruma uzturēšanas ierīce

nav pieejams TFSI e modeļiem

Cena EUR ar PVN 1 200 

S line cena EUR ar PVN 950
Vērtība EUR ar PVN 2 300

S line vērtība EUR ar PVN 1 800

Tehnoloģiju paka*

• Audi smartphone interfeiss
• Ambient apgaismojuma paka
• Audi skaņas sistēma
• Tālo gaismu palīgs
• "Audi phone box light"

• LED priekšējie lukturi ar dinamiskiem pagriezienu rādītājiem aizmugurē

* tikai kopā ar komforta paku

nav pieejams TFSI e modeļiem

Cena EUR ar PVN 1 200 

Vērtība EUR ar PVN 2 250

Papildu aprīkojuma pakas
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Papildu aprīkojums

Krāsojums

Brilliant Black  
A2A2

Ibis White  
T9T9

0 0 0

Turbo Blue  
N6N6

- - 392

Metallic krāsojums

Navarra Blue  
2D2D

Glacier White  
2Y2Y

Python Yellow  
R1R1

782 782 782

Tango Red  
Y1Y1

Mythos Black  
0E0E

782 782 782

Atoll Blue  
3F3F

Florett Silver  
L5L5

Manhattan Grey  
H1H1

- - 782

Pearl effect krāsojums

Daytona Grey
6Y6Y - - 782

Audi exclusive krāsojums

Audi exclusive
Q0Q0 2 570 2 570 2 570

Virsbūves krāsojums ar kontrastējošas krāsas jumtu
nav pieejams ar melnas krāsas virsbūves krāsojumu; tikai Limousine modeļiem

6H4 447 447 447
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Cena EUR ar PVNRiteņi / diski

Tērauda diski ar nosegu, 6.5J x 16, riepas 205/55 R16  CH3 s - -

Vieglmetāla diski, daudzspieķu dizains, 8.0Jx17, riepas 225/45 R17 CA6 - s -

Vieglmetāla diski, 5 spieķu dizains, 8.0Jx17, riepas 225/45 R17 41R - - s

Vieglmetāla diski, 5 spieķu ""Aero"" dizains, 7.5J x 16, riepas 205/55 R16

tikai TFSI e modeļiem

C5V s s s

Papildu aprīkojums
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Cena EUR ar PVNRiteņi / diski

Vieglmetāla diski, 5 paralēlspieķu dizains, 8.0Jx17, riepas 225/45 R17 CL9 1 341 223 223

TFSI e 782 782 782

Vieglmetāla diski, 5 "W" spieķu dizains, 8.0Jx17,  
riepas 225/45 R17

CG0 1 341 223 223

TFSI e 782 782 782

Vieglmetāla diski, 5 "V" dubultspieķu S dizains, grafīta pelēki, 8.0Jx18,  
riepas 225/40 R18

U52 - - 1 117

TFSI e - - 1 676

Vieglmetāla diski, 5 spieķu "dynamic" dizains, 8.0Jx18,  
riepas 225/40 R18

U72 1 564 1 006 1 006

TFSI e 1 564 1 564 1 564

Papildu aprīkojums



17www.audi.lv

K
o

d
s

A
3

 

A
3

 a
d

v
a

n
c
e

d

A
3

 S
 l

in
e

Cena EUR ar PVNRiteņi / diski

Vieglmetāla diski, 5 "Y" spieķu dizains, grafīta pelēki, daļēji pulēti, 8.0Jx18,  
riepas 225/40 R18

U53 2 292 1 174 1 174

TFSI e 1 733 1 733 1 733

Audi Sport vieglmetāla diski, 10 spieķu "star" dizains, 8.0Jx18,  
riepas 225/40 R18

V29 2 682 1 564 1 564

TFSI e 2 123 2 123 2 123

Audi Sport vieglmetāla diski, 5 spieķu "blade" dizains, antracīta melni, daļēji pulēti, 8.0Jx18,  
riepas 225/40 R18

U92 3 017 1 900 1 900

TFSI e 2 458 2 458 2 458

Audi Sport vieglmetāla diski, 5 spieķu trapecveida dizains, titāna pelēki, matēti, daļēji pulēti, 8.0Jx19,  
riepas 235/35 R19

tikai ar 1JF, nav pieejams dzinējiem zem 110kW

C1I 3 576 3 576 3 576

Papildu aprīkojums
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Cena EUR ar PVNRiteņi / diski

Audi Sport vieglmetāla diski, 5 "Y" spieķu dizains, titāna pelēki, matēti, daļēji pulēti, 8.0Jx19,  
riepas 235/35 R19

tikai ar 1JF, nav pieejams dzinējiem zem 110kW

C6H 3 576 3 576 3 576

Audi Sport vieglmetāla diski, 5 tubultspieķu "edge" dizains, antracīta melni, daļēji pulēti, 8.0Jx19,  
riepas 235/35 R19

tikai ar 1JF, nav pieejams dzinējiem zem 110kW

C2T 3 620 3 620 3 620

Kompaktais rezerves ritenis

nav pieejams TFSI e un g-tron modeļiem

1G9 140 140 140

Riteņu skrūves ar slepeno atslēgu 1PE 28 28 28

Papildu aprīkojums
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Cena EUR ar PVN

Papildu aprīkojums

Balstiekārta / bremzes

Standarta balstiekārta 1JA s s s

Sporta balstiekārta 
Papildus aprīkojuma sporta balstiekārta ar dinamiskākiem amortizatoru iestatījumiem un transportlīdzekļa pazemināšana par 15mm nodrošina ciešāku saķeri  
ar ceļu un sportiskāku vadāmību.

nav pieejams TFSI e un g-tron modeļiem

1JC 246 246 0

Sporta balstiekārta

tikai kopā ar C1I vai C6H, vai C2T, nav pieejams dzinējiem zem 110kW

1JF 246 246 0

Adaptīvā balstiekārta ar Audi drive select 
Adaptīvās balstiekārtas amortizācijas iestatījumi tiek elektroniski pielāgoti dažādām braukšanas situācijām. Tie var tikt pielāgoti caur Audi drive select dažādajiem režīmiem 
- auto, comfort vai dynamic, ar izvēli dinamiskākam vai vairāk komforta orientētiem bāzes iestatījumiem. Adaptīvā balstiekārta ir par 10mm zemāka nekā standarta 
balstiekārta.

nav pieejams dzinējiem zem 110kW

PDE 1 264 1 264 1 264

Audi drive select®

standarts TFSI e modeļiem

2H6 168 168 168

Progresīva stūres iekārta
Stūres vadība ar mainīgu stūres pakāpi, kas atkarīga no stūrēšanas leņķa un ātruma jutīgu stūrēšanas asistēšanu.

1N7 280 280 280

Dinamiskā paka
Audi drive select (2H6) 
Progresīva stūres iekārta (1N7) 
Skaņa salonā (GN1) 
Sarkani bremžu suporti, 16" priekšā, 15" aizmugurē

pieejams tikai 35 TFSI S tronic un 35 TDI S tronic dzinējiem

PA2 1 090 1 090 1 090
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Cena EUR ar PVNSēdekļi / sēdekļu komforts

Standarta sēdekļi priekšā Q1A s s s

Mehāniski regulējams sēdekļu augstums priekšā sēdošajiem 3L5 s s s

Nolokāma un dalīta aizmugurējā sēdekļa atzveltne 40:60 3NZ s s s

Sporta sēdekļi, priekšā
Priekšējiem sporta sēdekļiem ir plaša izvēle manuāliem iestatījumiem, kas pieejami sēdekļu augstuma, pozīcijas uz priekšu/aizmuguri, sēdekļa leņķa, atzveltnes leņķa un 
drošības jostas augstuma regulēšanai. Papildus sporta sēdekļi piedāvā integrētus galvas balstus un sēdekļa sānu daļas formu.

nav pieejams ar standarta sēdekļu apdari

Q1D 403 403 403

Jostasvietas atbalsts, pneimatiski regulējams ar masāžas funkciju priekšējiem sēdekļiem

tikai kopā ar PV3 vai 3L5, nav pieejams 1,5TFSI S tronic modeļiem

8I6 504 504 504

Atmiņas funkcija vadītāja sēdeklim
Elektriski regulējami priekšējie sēdekļi ar atmiņas funkciju vadītāja sēdeklim. 
Elektriski regulējami, apsildāmi un nolokāmi ārējie atpakaļskata spoguļi ar automātisku aptumšošanos abās pusēs, ar atmiņas funkciju.

tikai kopā ar 4L6 un 7P1

PV3 1 341 1 341 1 341

Elektriska muguras komforta regulācija priekšējiem sēdekļiem 7P1 302 302 302

Papildu aprīkojums



21www.audi.lv

K
o

d
s

A
3

 

A
3

 a
d

v
a

n
c
e

d

A
3

 S
 l

in
e

Cena EUR ar PVNSēdekļi / sēdekļu komforts

Elektriski regulējams vadītāja sēdeklis 

tikai kopā ar 7P1

3PB 430 430 430

Elektriski regulējami sēdekļi priekšā

tikai kopā ar 7P1

3L5 782 782 782

Apsildāmi priekšējie sēdekļi 4A3 379 379 379

Nolokāma un dalīta aizmugurējā sēdekļa atzveltne (40:20:40) ar centrālo rokas balstu                              

nav pieejams ar standarta sēdekļu apdari

3NT 223 223 223

Sēdekļu apdare / ādas pakas

Index auduma salona apdare N5G s s s

"Debut" auduma salona apdare
standarta sēdekļiem, priekšā:
sēdekļu centrālā daļa ar "Debut" auduma apdari, melnā/sudarbotā vai melnā/zilā krāsā; 
sēdekļu sānu balsti, galvas balsti un centrālāis priekšējais roku balsts ar vienkrāsaina auduma apdari, melnā krāsā

N7B 90 90 90

"Dynamic" auduma salona apdare 
sporta sēdekļiem, priekšā:
sēdekļu centrālā daļa ar "Dynamic" auduma apdari, melnā/sudarbotā vai melnā/zilā krāsā; 
sēdekļu sānu balsti, galvas balsti un centrālāis priekšējais roku balsts ar vienkrāsaina auduma apdari, melnā krāsā

tikai kopā ar Q1D

N5B 0 0 0

Papildu aprīkojums
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Cena EUR ar PVN

Papildu aprīkojums

Sēdekļu apdare / ādas pakas

Kombinētā "Pulse" auduma un mākslīgās ādas "mono.pur 550˝ sēdekļu apdare ar S emblēmām
sporta sēdekļiem, priekšā:
priekšējo sēdekļu centrālā daļa un aizmugurējo ārējo sēdekļu centrālā daļa ar "Pulse" auduma apdari, melnā sudraba krāsā;
sēdekļu sānu balsti, galvas balsti, centrālāis aizmugurējais sēdeklis un  centrālais roku balsts priekšā ar mākslīgās ādas "mono.pur 550˝ apdari, melnā krāsā;
kontrastējošas šuves akmens pelēkā krāsā;
S emblēmas uz priekšējo sēdekļu atzveltnēm

tikai kopā ar WQS, nav pieejams 1.0TFSI manual modeļiem

N2Y 0 0 0

Kombinētā ādas un mākslīgās ādas "mono.pur 550˝ sēdekļu apdare ar S emblēmām
sporta sēdekļiem, priekšā:
priekšējo sēdekļu centrālā daļa un aizmugurējo ārējo sēdekļu centrālā daļa ar ādas apdari, melnā vai tērauda pelēkā krāsā;
sēdekļu sānu balsti, galvas balsti, centrālāis aizmugurējais sēdeklis un  centrālais roku balsts priekšā ar mākslīgās ādas "mono.pur 550˝ apdari, melnā vai tērauda pelēkā 
krāsā;
kontrastējošas šuves;
S emblēmas uz priekšējo sēdekļu atzveltnēm

tikai kopā ar WQS

N4L 280 280 280

Kombinētā Microfibre Dinamica un mākslīgās ādas "mono.pur 550" sēdekļu apdare ar S emblēmām
sporta sēdekļiem, priekšā ar šūnu rakstu:
priekšējo sēdekļu centrālā daļa un aizmugurējo ārējo sēdekļu centrālā daļa ar Microfibre Dinamica apdari, melnā vai tērauda pelēkā krāsā; 
sēdekļu sānu balsti, galvas balsti, centrālāis aizmugurējais sēdeklis un  centrālais roku balsts priekšā ar mākslīgās ādas "mono.pur 550" apdari,  
melnā vai tērauda pelēkā krāsā; 
kontrastējošas šuves un šūnu raksts; 
S emblēmas uz priekšējo sēdekļu atzveltnēm

tikai kopā ar WQS, nav pieejams 1.0TFSI manual modeļiem

N5J 615 615 615
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Cena EUR ar PVNSēdekļu apdare / ādas pakas

Nappa" ādas sēdekļu apdare ar S emblēmām
sporta sēdekļi, priekšā:
sēdekļu centrālā daļa, sēdekļu sānu balsti, galvas balsti un centrālais roku balsts priekšā ar "Nappa" ādas apdari, melnā krāsā ar kontrastējošām šuvēm akmens pelēkā krāsā 
vai tērauda pelēkā krāsā ar kontrastējošām šuvēm antracīta melnā krāsā;
šūnu raksts;
S emblēmas uz priekšējo sēdekļu atzveltnēm

tikai kopā ar WQS

N4X 1 453 1 453 1 453

Kombinētā "Torsion" auduma un mākslīgās ādas "mono.pur 550˝ sēdekļu apdare
standarta sēdekļiem, priekšā:
priekšējo sēdekļu centrālā daļa un aizmugurējo ārējo sēdekļu centrālā daļa ar "Torsion" auduma apdari, tērauda pelēkā krāsā;
ārējo sēdekļu sānu balsti, galvas balsti, centrālāis aizmugurējais sēdeklis un  centrālais roku balsts priekšā ar mākslīgās ādas "mono.pur 550˝ apdari, tērauda pelēkā krāsā;
kontrastējošas šuves dzeltenā krāsā

sporta sēdekļiem, priekšā:
priekšējo sēdekļu centrālā daļa un aizmugurējo ārējo sēdekļu centrālā daļa ar "Torsion" auduma apdari, tērauda pelēkā krāsā;
ārējo sēdekļu sānu balsti, galvas balsti, centrālāis aizmugurējais sēdeklis un  centrālais roku balsts priekšā ar mākslīgās ādas "mono.pur 550˝ apdari, tērauda pelēkā krāsā;
kontrastējošas šuves dzeltenā krāsā;
apšuvumi kontrastējošā krāsā

tikai kopā ar WK8, nav pieejams 1.0TFSI manual modeļiem

N2U 0 0 0

Kombinētā ādas un māksīgās ādas "mono.pur 550˝sēdekļu apdare
standarta sēdekļiem, priekšā:
priekšējo sēdekļu centrālā daļa un aizmugurējo ārējo sēdekļu centrālā daļa ar ādas apdari, melnā, pergamenta bēša vai "Santos" brūnā krāsā;
sēdeļu sānu balsti, galvas balsti, aizmugurējais centrālais sēdeklis un centrālais roku balsts priekšā ar mākslīgās ādas "mono.pur 55o" apdari, melnā, pergamenta bēša vai 
"Santos" brūnā krāsā;
akcentu strīpas uz sēdekļiem ar Alcantara apdari, tērauda pelēkā krāsā;
mākslīgajai ādai "mono.pur 550˝ melnā krāsā kontrastējošas šuves akmens pelēkā krāsā, pergamenta bēša krāsā kontrastējošas šuves tērauda pelēkā krāsā, "Santos" brūnā 
krāsā kontrastējošas šuves tērauda pelēkā krāsā

tikai kopā ar WK8 un 3NT

N1D 280 280 280

Papildu aprīkojums
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Cena EUR ar PVNSēdekļu apdare / ādas pakas

Kombinētā ādas un māksīgās ādas "mono.pur 550˝sēdekļu apdare
standarta sēdekļiem, priekšā:
priekšējo sēdekļu centrālā daļa un aizmugurējo ārējo sēdekļu centrālā daļa ar ādas apdari, melnā, pergamenta bēša vai tērauda pelēkā krāsā;
sēdeļu sānu balsti, galvas balsti, aizmugurējais centrālais sēdeklis un centrālais roku balsts priekšā ar mākslīgās ādas "mono.pur 55o" apdari, melnā, pergamenta bēša vai 
tērauda pelēkā krāsā;

sporta sēdekļiem, priekšā:
priekšējo sēdekļu centrālā daļa un aizmugurējo ārējo sēdekļu centrālā daļa ar ādas apdari, melnā krāsā;
sēdeļu sānu balsti, galvas balsti, aizmugurējais centrālais sēdeklis un centrālais roku balsts priekšā ar mākslīgās ādas "mono.pur 55o" apdari, melnā krāsā;
kontrastējošas šuves akmens pelēkā krāsā

tikai kopā ar WK8 un 3NT, nav pieejams 1.0TFSI manual modeļiem

N4F 1 062 1 062 1 062

Salona papildus apdares elementi ar mākslīgās ādas apdari
Roku balsti durvīs un ceļgalu balsti ar mākslīgās ādas apdari, krāsā, kas atbilst izvēlētam interjeram

7HE 324 324 324

Salona dekoratīvā apdare

Dekoratīvā salona apdare, "Micrometallic silver" 5MA s s s

Dekoratīvā salona apdare, tumšs "Aluminium Spectrum" 5TD 223 223 223

Dekoratīvā salona apdare, "Turbo blue" 5MY 168 168 168

Dekoratīvā salona apdare "Carbon Atlas"

tikai kopā ar WQS un QQ2

7TN 503 503 503

Papildu aprīkojums
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Cena EUR ar PVNStūres / citi vadības elementi

Multifunkcionāla 3 spieķu stūre ar ādas apdari 

	L tikai manuālai ātrumkārbai

1XP s/- s/- s/-

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

	L tikai modeļiem ar S tronic

2PD s/- s/- s/-

Trīs spieķu ādas stūre ar daudzfunkciju slēdžiem plus

	L tikai ar manuālo pārnesumkārbu

1XW 134 134 134

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

	L tikai modeļiem ar S tronic

1XX 134 134 134

Multifunkcionālā 3 spieķu sporta stūre ar ādas apdari, taisna apakšējā mala

	L tikai ar manuālo pārnesumkārbu

2PF 263 263 263

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

	L tikai modeļiem ar S tronic

2PK 263 263 263

Papildu aprīkojums
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Cena EUR ar PVNMMI un navigācijas sistēmas

Digitāla vadītāja informācijas sistēma 10.25˝
Pilnībā digitālā vadītāja informācijas sistēma ar augstas izšķirtspējas 10.25 collu krāsaino ekrānu attēlo daudzveidīgu informāciju par izklaides un transportlīdzekļa 
funkcijām vadītāja tiešās redzamības laukā.

7J2 s s s

MMI radio plus ar MMI touch 10.1˝
iekļauj Audi music interfeisu ar USB-A un USB-C ligzdām, abas ar datu pārraides un uzlādes funkcijām, ar skaļuma pielāgošanu ātrumam, ar dabiskās balss vadību izklaides 
un transportlīdzekļa funkcijām

I8Y s s s

Audi virtuālā vadītāja informācijas sistēma 
iekļauj:
2 ekrāna dizainus "classic" un "sport";
vadību caur multifunkcionālo stūri;
brauciena datu pielāgošana apgriezienu skaitītājā;
navigācijas kartes attēlošana 3D reljiefā augstas izšķirtspējas 10.25 collu krāsu ekrānā;
nepārtraukta navigācijas informācija blakus spidometram, kad ir aktivizēta maršruta vadība;
uzmanības asistents

tikai kopā ar 7UG, nav pieejams kopā ar standarta stūri

9S1 0 0 0

Audi virtuālā vadītāja informācijas sistēma plus
iekļauj:
3 individuālus ekrāna dizainus "dynamic", "sport", un "classic";
vadību caur multifunkcionālo stūri;
brauciena datu pielāgošana apgriezienu skaitītājā;
navigācijas kartes attēlošana 3D reljiefā augstas izšķirtspējas 10.25 collu krāsu ekrānā;
nepārtraukta navigācijas informācija blakus spidometram, kad ir aktivizēta maršruta vadība;
uzmanības asistents

nav pieejams kopā ar standarta stūri

9S9/9S8 268 268 268

Papildu aprīkojums
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Cena EUR ar PVNMMI un navigācijas sistēmas

MMI navigation plus ar MMI touch
MMI navigation plus papildus MMI radio plus ar šādām funkcijām:
navigācijas sistēma augstas izšķirtspējas 10,1 collas krāsu displejā (1540x720);
mūža karšu atjauninājumi: jaunāko navigācijas datu lejupielāde;
3D karšu attēlošana ar daudzām apskates vietām un pilsētu modeļiem atsevišķās pilsētās;
personalizēta palīdzība ceļā, kad aktivizēta uzrauga satiksmes informāciju ikdienas maršrutos;
tiešsaistes satiksmes informācija;
MMI search: brīvi ievadīta teksta meklēšana ar viediem galapunkta ieteikumiem ievades laikā;
MMI touch ātrai, intuitīvai darbībai - piem. galapunkta ievadīšana, izmantojot rokraksta atpazīšanas funkciju, iespēja pārvietoties un pietuvināt karti;
detalizēta maršruta informācija: karšu priekšskatījums, alternatīvo maršrutu izvēle, interesējošās vietas, joslu ieteikumi, automaģistrāļu nobrauktuves, detalizētas 
krustojumu kartes;
navigācijas datuizmantošana paredzamai un efektīvai braukšanai, piem. ātruma ierobežojumi un kalnu slīpumi;
iespējams ievadīt līdz desmit pieturvietām maršrutā;
pilns Audi connect navigācijas un izlaides klāsts;
konkrētas valsts informācijas attēlošana, piem. par ātruma ierobežojumiem, maksas ceļiem, u.c.

tikai kopā ar 9S1 vai 9S9

7UG 2 000 2 000 2 000

Radio un skaņas sistēmas

6 pasīvie skaļruņi 8RL s s s

Audi skaņas sistēma
10 skaļruņi, ieskaitot centrālo skaļruni un zemo frekvenču skaļruni, 6 kanālu pastiprinātājs ar 180 vatu kopējo jaudu

9VD 324 324 324

Bang & Olufsen 3D Premium klases skaņas sistēma 
15 augsta izpildījuma skaļruņi, iekskaitot zemo frekvenču skaļruni, 16 kanālu pastiprinātājs ar 680 vatu kopējo jaudu.

9VS 883 883 883

Telefoni un komunikāciju sistēmas

Bluetooth interfeiss 9ZX s s s

Audi smartphone interfeiss IU1 441 441 441

Papildu aprīkojums



28www.audi.lv

K
o

d
s

A
3

 

A
3

 a
d

v
a

n
c
e

d

A
3

 S
 l

in
e

Cena EUR ar PVNRadio un skaņas sistēmas

"Audi phone box light"
iekļauj:
uzlādes iespējas caur USB-A savienojumu vai bezvadu uzlāde(tālruņiem ar Qi standartu),
atgādinājums par transportlīdzeklī atstātu mobilo tālruni;
uzlādes status attēlots MMI touch ekrānā;
iespējams pievienot otru mobilo tālruni

9ZV 315 315 315

"Audi phone box"
papildus Audi phone box light iekļauj:
savienojošo antenu mobilā tālruņa savienošanai ar ārējo antenu, lai uzlabotu signāla kvalitāti;
zemāks starojums automašīnas salonā;
LTE atbalsts

9ZE 447 447 447

Audi connect pakalpojumi 3 gadus

tikai kopā ar 7UG

IT3 249 249 249

Palīdzības un drošības sistēmas

Audi pre sense front priekšējās daļas uzraudzība 8J3 s s s

Brīdinājums par joslu maiņu 6I3 s s s

Papildus stāvbremze braukšanas uzsākšanai UH2 90 90 90

Audi side Assist 7Y1 592 592 592

Audi pre sense bāzes versija 7W1 223 223 223

Ceļa zīmju atpazinējs

tikai kopā ar 7UG

QR9 280 280 280

Papildu aprīkojums
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Cena EUR ar PVNPalīdzības un drošības sistēmas

Asistentu paka
Adaptīvā automātiska ātruma uzturēšanas ierīce ar Stop&Go funkciju (ar S tronic)
Audi active lane assist
Braukšanas palīgsistēma sastrēgumos un ārkārtas situāciju asistents (ar S tronic)
Audi pre sense front ar gājēju atpazīšanas funkciju
Ceļa zīmju atpazinējs 
Tālo gaismu palīgs
Parkošanās sistēma plus

PCE 3 609 3 609 3 107

TFSI e un g-tron

tikai kopā ar multifunkcionālo stūri un 9S6 vai 9S8, un 79C vai 79D

4 113 4 113 3 610

Joslmaiņas brīdinājums ar izejas brīdinājumu un palīgsistēma izbraukšanai atpakaļgaitā no stāvvietas

tikai kopā ar 7X5

79H 592 592 592

Cruise control - automātiska ātruma uzturēšanas ierīce 8T6/3V6 335 335 335

Adaptīvs ātruma asistents 8T8 648 648 648

Adaptīvais kruīza asistents
Sistēma uztur ātrumu un distanci līdz priekšā braucošajai mašīnai, un palīdz vadītājam palikt joslā, izmantojot koriģējošu stūres darbību ātruma diapazonā no 0 līdz 210 
km/h.

tikai kopā ar 8T8 un 1XW vai 1XX

6I2 268 268 268

Adaptīvais kruīza asistents ar ārkārtas situāciju asistentu

tikai kopā ar 8T8 un  1XX, tikai S tronic modeļiem

6I6 290 290 290

Parkošanās palīgs aizmugurē 7X1 504 504 s

Auto novietošanas stāvvietā palīgs 7X5 894 894 392

Atpakaļskata kamera KA2 458 458 458

Papildu aprīkojums
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Cena EUR ar PVN

Papildu aprīkojums

Palīdzības un drošības sistēmas

Sagatave Head-up displejam KS4 212 212 212

Head-up displejs - informācijas projekcija uz auto priekšējā stikla KS1 894 894 894

Sānu gaisa spilvenu drošības sistēma, priekšā un aizmugurē 6C4 392 392 392

Gaismas

Apgaismojums salonā QQ0 s s s

Apgaismotie make-up spogulīši
papildus ietver:
LED apgaismojums jumta modulī, apgaismojums lasīšanai priekšā un aizmugurē
LED apgaismojums "make-up" spogulīšiem vadītājam un priekšejam blakussēdētājam
cimdu nodalījuma apgaismojums (spuldze)
LED bagāžas nodalījuma apgaismojums, labajā pusē

QQ5 79 79 79

Ambient apgaismojuma paka
Papildus standarta apgaismojumam interjerā:
LED apgaismojums jumta modulī, apgaismojums lasīšanai priekšā un aizmugurē;
LED apgaismojums "make-up" spogulīšiem vadītājam un priekšejam blakussēdētājam;
apgaismojums priekšējo un aizmugurējo durvju uzglabāšanas kabatās;
apgaismojums durvju rokturos, priekšā;
apgaismojums centrālajā roku balstā; 
grīdas apgaismojums kājām, priekšā

QQ1 268 268 268
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Cena EUR ar PVNGaismas

Ambient apgaismojuma paka "plus"
papildus ambient apgaismojuma pakai:
apgaismojums durvju rokturos, aizmugurē baltā krāsā
kontūras apgaismojums ap instrumentu paneli, daudzkrāsains
priekšējo un aizmugurējo durvju ambient apgaismojums, daudzkrāsains
bagāžas nodalījuma apgaismojums centra konsolei, daudkrāsains
apgaismojums centrālajā roku balstā, daudzkrāsains

tikai kopā ar 5TD vai 7TN, vai WK8

QQ2 392 392 392

Priekšējo lukturu mazgāšanas sistēma

tikai kopā ar PX2

8X8 285 285 285

Tālo gaismu palīgs 8G1 112 112 112

LED priekšējie lukturi ar dinamiskiem pagriezienu rādītājiem aizmugurē PX2 995 995 995

Matrix LED priekšējie lukturi ar dinamiskām mirgojošām pagriezienu gaismām priekšā un aizmugurē
iekļauj priekšējo lukturu mazgāšanas sistēmu

PXC 1 777 1 777 1 777

Jumta sistēmas

Elektriski vadāma stikla jumta lūka

tikai kopā ar QQ4 vai QQ5

3FB 1 229 1 229 1 229

Hromēti jumta reliņi

	L tikai Sportback modeļiem

3S1 335 335 335

Melni jumta reliņi

	L tikai Sportback modeļiem

3S2 257 257 257

Papildu aprīkojums
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Cena EUR ar PVNKondicionēšanas sistēmas

Mehāniski regulējama gaisa kondicionēšanas sistēma KH6 s s s

Divu zonu luksusa automātiskā gaisa kondicionēšana

standarts TFSI e modeļiem

9AK 659 659 659

Trīs zonu luksusa automātiskā gaisa kondicionēšana

nav pieejams TFSI e modeļiem

KH5 995 995 995

Bagāžas nostiprināšanas un glabāšanas sistēmas

Papildnodalījumu paka
cimdu nodalījums, aizslēdzams 
nodalījums vadītāja pusē 
tīkls priekšējo beņķu aizmugurē 
deluxe krūzīšu turētāji 
12 voltu ligzda centra konsolē, aizmugurē 
12 voltu ligzda bagāžas nodalījumā 
bagāžas nostiprināšanas tīkls 
otrs bagāžas nodalījuma apgaismojums kreisajā pusē, LED

QE1 223 223 223

Slēgšanas sistēmas

Ražotāja pretaizdzīšanas signalizācija PG2 s s s

Audi connect atslēga

tikai kopā ar PG3

2F1 112 112 112

Comfort key - centrālās atslēgas vadība un dzinēja iedarbināšana bez aizdedzes atslēgas PG3 480 480 480

Garāžas vārtu atvēršanas funkcija (HomeLink) VC2 263 263 263

Elektriski atverams un aizverams bagāžas nodalījuma vāks 

	L tikai Sportback modeļiem

tikai kopā ar PG3

4E6 403 403 403

Papildu aprīkojums
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Cena EUR ar PVNSpoguļi

Elektriski regulējami un apsildāmi ārējie sānu atpakaļskata spoguļi 6XN s s s

Ārējo atpakaļskata spoguļu korpusi virsbūves krāsā                                             6FA s s s

Salona atpakaļskata spogulis bez rāmja ar automātisku aptumšošanos 4L6 179 179 179

Elektriski nolokāmi, regulējami un apsildāmi ārējie spoguļi ar automātisku aptumšošanos

tikai kopā ar 4L6

6XI 369 369 369

Ārējo atpakaļskata spoguļu korpusi melnā krāsā

tikai kopā ar 4ZD

6FJ - 118 118

Ārējo atpakaļskata spoguļu korpusi ar karbona apdari 6FQ 704 704 704

Stiklojums

Siltumu aizturošs vējstikls 4GF s s s

Priekšējais vējstikls ar akustisko stiklojumu 4GH 112 112 112

Tonēti aizmugurējo durvju un sānu stikli, un aizmugurējais stikls

tikai kopā ar 4ZD vai 4ZB

QL5 392 392 392

Papildu aprīkojums
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Cena EUR ar PVNPapildus ārējās apdares aprīkojums

Jumta spoileris 
	L tikai Sportback modeļiem

5J3 s s -

S jumta spoileris 
	L tikai Sportback modeļiem

5J1 285 285 s

Instalācijas sagatave sakabes ierīcei 1M5 190 190 190

Sakabes ierīce mehāniska, noņemama 1D2 894 894 894

Bez automašīnas modeļa un dzinēja apzīmējumiem 2Z0 0 0 0

Alumīnija apdares paka 4ZB 223 223 223

Melnas krāsas stila paka
melni akcenti ap radiatora resti un bamperiem, sānu logu līstes melnas

4ZD - 559 559

Melnās apdares paka plus
tikai kopā ar 2Z0 vai 2Z7

4ZP - 873 873

Papildus salona apdares aprīkojums

Griestu apdare melnā krāsā 6NQ 263 263 263

Papildus alumīnija dekoratīvā apdare salonā
Rāmis ap vadības pogām centra konsolē, dekoratīvā apdare durvīs priekšā un aizmugurē, ārējo spoguļu vadības kontroles pogas, logu vadības pogas, stāvbremzes vadības 
poga un "hold assist" poga ar alumīnija apdari

QJ1 101 101 101

Apgaismoti durvju sliekšņi ar alumīnija apdari, priekšā VT4 168 168 -

Pelnutrauks un piepīpētajs priekšā 9JD 33 33 33

Apgaismoti durvju sliekšņi ar projekciju, priekšā 9TF 197 197 197

Papildu aprīkojums
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Cena EUR ar PVNPagarinātā garantija

Audi pagarinātā garantija, 2 + 1, maksimālais nobraukums 30 000 km EA1 109 109 109

Audi pagarinātā garantija, 2 + 1, maksimālais nobraukums 60 000 km EA2 140 140 140

Audi pagarinātā garantija, 2 + 1, maksimālais nobraukums 90 000 km EA3 187 187 187

Audi pagarinātā garantija, 2 + 1, maksimālais nobraukums 120 000 km EB4 235 235 235

Audi pagarinātā garantija, 2 + 1, maksimālais nobraukums 150 000 km EB3 282 282 282

Audi pagarinātā garantija, 2 + 2, maksimālais nobraukums 40 000 km EA4 203 203 203

Audi pagarinātā garantija, 2 + 2, maksimālais nobraukums 80 000 km EA5 297 297 297

Audi pagarinātā garantija, 2 + 2, maksimālais nobraukums 120 000 km EA6 423 423 423

Audi pagarinātā garantija, 2 + 3, maksimālais nobraukums 50 000 km EA7 329 329 329

Audi pagarinātā garantija, 2 + 3, maksimālais nobraukums 100 000 km EA8 502 502 502

Audi pagarinātā garantija, 2 + 3, maksimālais nobraukums 150 000 km EA9 754 754 754

Papildu aprīkojums
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Cena EUR ar PVN

Papildu aprīkojums

Aprīkojuma / dizaina pakas

S line salons
Sporta sēdekļi, priekšā (Q1D)
roku balsti durvīs priekšā un aizmugurē ar mākslīgās ādas apdari, kontrastējošas šuves pieskaņotas salona aprīkojuma krāsām, gan roku balstiem durvīs gan instrumentu 
panelim (7HF)
dekoratīvā salona apdare "aluminium spectrum", tumši ielaidumi instrumentu paneļa dekoratīvajā apdarē, centra konsole platīna pelēkā krāsā ar zīda efekta izskatu (5TD);
apgaismoti durvju sliekšņi ar alumīnija apdari un S logo, priekšā (VT5);
griestu apdare melnā krāsā (6NQ);
pedāļi un kāju balsta vieta ar nerūsējošā tērauda apdari (VF1)

tikai kopā ar N2B vai N2Y, vai N4L, vai N4X un 1XW vai 1XX, vai 2PG, vai 2PK

WQS 1 763 1 763 1 763

Audi design selection dizaina paka
ambient apgaismojuma paka "plus";
smalkas struktūras dabīgā bērza dekoratīvā salona apdare ahāta pelēkā krāsā (5TV)
instrumentu paneļa akcenta virsmas un centra konsole platīna pelēkā krāsā ar zīda efekta izskatu;
apgaismoti durvju sliekšņi ar alumīnija apdari, priekšā (VT4);
roku balsti durvīs priekšā un aizmugurē ar mākslīgās ādas apdari, kontrastējošas šuves pieskaņotas salona aprīkojuma krāsām, gan roku balstiem durvīs gan instrumentu 
panelim (7HF)

tikai kopā ar N1D vai N2U, vai N4F un 1XW vai 1XX, vai 2PG, vai 2PK

WK8 1 766 1 766 1 766
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Audi A3 Sportback izmēri
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Audi A3 Limousine izmēri
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Audi A3 Sportback TFSI e izmēri
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Audi A3 Sportback tehniskie dati
Dzinēja tips 30 TFSI 30 TFSI 35 TFSI 35 TFSI 40 TFSI e

Cilindri /  motora tilpums (cm3) 3 / 999 3 / 999 4 / 1498 4 / 1498 4 / 1395

Pārnesumkārba. piedziņas veids 6 / manual 7 / S tronic 6 / manual 7 / S tronic 6 / S tronic

Maksimālā jauda. kW/ZS 81 / 110 81 / 110 110 / 150 110 / 150 110 / 150 (150 / 204)*

Maksimālais griezes moments. Nm pie apgr./min 200 / 2000 - 3000 200 / 2000 - 3000 250 / 1500 - 3500 250 / 1500 - 3500 250 / 1550 - 3500

Svari / tilpumi

Pašmasa. kg 1295 1355 1355 1395 1635

Pilna masa. kg 1770 1835 1830 1870 2065

Pieļaujamā slodze uz jumtu/pieļaujamais svars uz slodzes punktu. kg 75/80 75/80 75/80 75/80 75/80

Piekabes masa. kg. bez bremzēm 640 670 670 690 750

Degvielas tvertnes ietilpība. aptuveni. l 45 45 50 50 40

Bagāžas nodalījuma ietilpība. l 380 380 380 380 280

Pagrieziena diametrs. aptuveni. m 11.1 11.1 11.1 11.1 11.1

Veiktspēja / patēriņš

Maksimālais ātrums. km/h 204 204 224 224 227

Paātrinājums 0-100 km/st sek. 10.6 10.6 8.4 8.4 7.6

Degvielas patēriņš pēc NEDC metodes. l/100 km Basis advanced S line Basis advanced S line Basis advanced S line Basis advanced S line Basis advanced S line

pilsētā 5.9-5.7 5.9-5.7 5.9-5.7 5.2-5.1 5.2-5.1 5.2-5.1 6.7-6.5 6.7-6.5 6.7-6.5 6.1-5.9 6.1-5.9 6.1-5.9 - - -

ārpus pilsētas 4.2-4.0 4.2-4.0 4.2-4.0 4.1-3.9 4.1-3.9 4.1-3.9 4.7-4.4 4.7-4.4 4.7-4.4 4.4-4.1 4.4-4.1 4.4-4.1 - - -

kombinētajā ciklā 4.8-4.6 4.8-4.7 4.8-4.7 4.5-4.3 4.5-4.3 4.5-4.3 5.4-5.2 5.4-5.2 5.4-5.2 5.0-4.8 5.0-4.8 5.0-4.8 1.5-1.4 1.5-1.4 1.5-1.4

CO₂ izmeši kombinētajā ciklā pēc NEDC metodes. g/km 111-106 111-107 111-107 104-99 104-99 104-99 125-119 125-119 125-119 114-109 114-109 114-109 34-30 34-31 34-31

Enerģijas patēriņš kombinētais pēc NEDC metodes. kWh/100km - - - - - - - - - - - - 13.8-13.0 13.8-13.1 13.8-13.1

Degvielas patēriņš pēc WLTP metodes. l/100 km

kombinētajā ciklā 6.0-5.4 5.9-5.5 6.0-5.5 5.7-5.1 5.7-5.1 5.7-5.2 6.3-5.6 6.3-5.7 6.3-5.7 6.2-5.6 6.2-5.6 6.2-5.7 1.2-1.0 1.2-1.0 1.2-1.0

CO₂ izmeši kombinētajā ciklā pēc WLTP metodes. g/km 136-123 135-124 135-125 129-116 129-117 129-118 142-127 142-129 143-129 140-127 140-128 141-128 30-24 30-25 31-25

Veicamais attālums kombinētajā WLTP braukšanas ciklā km - - - - - - - - - - - - 59-67 59-65 59-65

Emisijas standarts Euro 6 d-ISC-FCM Euro 6 d-ISC-FCM Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC Euro 6 d-ISC-FCM

TFSI Benzīna dzinējs ar tiešo degvielas iesmidzināšanu, turbokompresoru

 TFSI e Plug-in hibrīds

TDI Dīzeļa dzinējs ar common rail iesmidzināšanas sistēmu un turbokompresoru

 S tronic Pārnesumkārba ar dubultā sajūga tehnoloģiju

 CNG Saspiestā dabasgāze ‒ dabasgāze saspiestā veidā

 *kopējā 

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
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Audi A3 Sportback tehniskie dati
Dzinēja tips 30 g-tron 30 TDI 35 TDI

Cilindri /  motora tilpums (cm3) 4 / 1498 4 / 1968 4 / 1968

Pārnesumkārba, piedziņas veids 7 / S tronic 6 / manual 7 / S tronic

Maksimālā jauda, kW/ZS 96 / 131 85 / 116 110 / 150

Maksimālais griezes moments, Nm pie apgr./min 200 / 1400 - 4000 300 / 1600 - 2500 360 / 1600 - 2750

Svari / tilpumi

Pašmasa, kg 1430 1420 1485

Pilna masa, kg 1885 1905 1960

Pieļaujamā slodze uz jumtu/pieļaujamais svars uz slodzes punktu, kg 75/80 75/80 75/80

Piekabes masa, kg, bez bremzēm 710 710 740

Degvielas tvertnes ietilpība, aptuveni, l 9 (17,3) 45 50

Bagāžas nodalījuma ietilpība, l 280 380 380

Pagrieziena diametrs, aptuveni, m 11.1 11.1 11.1

Veiktspēja / patēriņš

Maksimālais ātrums, km/h 211 206 224

Paātrinājums 0-100 km/st sek. 9.7 10.1 8.4

Degvielas patēriņš pēc NEDC metodes, l/100 km Basis advanced S line Basis advanced S line Basis advanced S line

pilsētā 4.5-4.4 4.5-4.4 4.5-4.4 5.2-5.0 5.2-5.0 5.2-5.0 4.8-4.6 4.8-4.6 4.8-4.6

ārpus pilsētas 3.1-2.9 3.1-3.0 3.1-3.0 3.4-3.2 3.4-3.2 3.4-3.2 3.7-3.5 3.7-3.5 3.7-3.5

kombinētajā ciklā 3.6-3.5 3.6-3.5 3.6-3.5 4.1-3.9 4.1-3.9 4.1-3.9 4.1-3.9 4.1-3.9 4.1-3.9

CO₂ izmeši kombinētajā ciklā pēc NEDC metodes, g/km 99-96 99-96 99-96 107-102 107-103 107-103 107-102 107-102 107-102

Enerģijas patēriņš kombinētais pēc NEDC metodes, kWh/100km - - - - - - - - -

Degvielas patēriņš pēc WLTP metodes, l/100 km

kombinētajā ciklā 4.2-3.9 4.2-4.0 4.2-4.0 4.8-4.4 4.8-4.4 4.8-4.4 5.0-4.5 5.0-4.6 5.0-4.6

CO₂ izmeši kombinētajā ciklā pēc WLTP metodes, g/km 115-108 115-109 115-109 126-115 126-116 126-116 132-119 132-120 132-121

Veicamais attālums kombinētajā WLTP braukšanas ciklā km - - - - - - - - -

Emisijas standarts Euro 6d-ISC-FCM Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC

TFSI Benzīna dzinējs ar tiešo degvielas iesmidzināšanu, turbokompresoru

 TFSI e Plug-in hibrīds

TDI Dīzeļa dzinējs ar common rail iesmidzināšanas sistēmu un turbokompresoru

 S tronic Pārnesumkārba ar dubultā sajūga tehnoloģiju

 CNG Saspiestā dabasgāze ‒ dabasgāze saspiestā veidā

 *kopējā 

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
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Audi A3 Limousine tehniskie dati

TFSI benzīna dzinējs ar tiešo degvielas iesmidzināšanu, turbokompresoru

TDI dīzeļa dzinējs ar Common Rail iesmidzināšanas sistēmu un turbokompresoru

 S tronic pārnesumkārba ar dubultā sajūga tehnoloģiju

Dzinēja tips 30 TFSI 30 TFSI 35 TFSI 35 TFSI

Cilindri /  motora tilpums (cm3) 3 / 999 3 / 999 4 / 1498 4 / 1498

Pārnesumkārba, piedziņas veids 6 / manual 7 / S tronic 6 / manual 7 / S tronic

Maksimālā jauda, kW/ZS 81 / 110 81 / 110 110 / 150 110 / 150

Maksimālais griezes moments, Nm pie apgr./min 200 / 2000 - 3000 200 / 2000 - 3000 250 / 1500 - 3500 250 / 1500 - 3500

Svari / tilpumi

Pašmasa, kg 1300 1360 1360 1395

Pilna masa, kg 1775 1840 1835 1875

Pieļaujamā slodze uz jumtu/pieļaujamais svars uz slodzes punktu, kg 75/80 75/80 75/80 75/80

Piekabes masa, kg, bez bremzēm 650 680 680 690

Degvielas tvertnes ietilpība, aptuveni, l 45 45 50 50

Bagāžas nodalījuma ietilpība, l 425 425 425 425

Pagrieziena diametrs, aptuveni, m 11.1 11.1 11.1 11.1

Veiktspēja / patēriņš

Maksimālais ātrums, km/h 210 210 232 232

Paātrinājums 0-100 km/st sek. 10.6 10.6 8.4 8.4

Degvielas patēriņš pēc NEDC metodes, l/100 km Basis advanced S line Basis advanced S line Basis advanced S line Basis advanced S line

pilsētā 5.9-5.7 5.9-5.7 5.9-5.7 5.2-5.1 5.2-5.1 5.2-5.1 6.6-6.5 6.6-6.5 6.6-6.5 6.0-5.8 6.0-5.8 6.0-5.8

ārpus pilsētas 4.0-3.8 4.0-3.8 4.0-3.8 4.0-3.8 4.0-3.8 4.0-3.8 4.6-4.3 4.6-4.3 4.6-4.3 4.3-4.0 4.3-4.0 4.3-4.0

kombinētajā ciklā 4.7-4.5 4.7-4.5 4.7-4.5 4.5-4.2 4.5-4.3 4.5-4.3 5.4-5.1 5.4-5.1 5.4-5.1 4.9-4.7 4.9-4.7 4.9-4.7

CO₂ izmeši kombinētajā ciklā pēc NEDC metodes, g/km 108-104 108-104 108-104 102-97 102-98 102-98 123-117 123-117 123-117 112-107 112-107 112-107

Degvielas patēriņš pēc WLTP metodes, l/100 km

kombinētajā ciklā 5.8-5.3 5.8-5.3 5.8-5.3 5.5-4.9 5.5-5.0 5.5-5.0 6.2-5.5 6.2-5.6 6.2-5.6 6.1-5.5 6.1-5.5 6.1-5.5

CO₂ izmeši kombinētajā ciklā pēc WLTP metodes, g/km 132-120 132-121 132-121 126-112 126-114 126-114 140-124 132-126 140-126 137-124 137-125 137-125

Emisijas standarts Euro 6 d-ISC-FCM Euro 6 d-ISC-FCM Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC

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
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Audi A3 Limousine tehniskie dati

TFSI benzīna dzinējs ar tiešo degvielas iesmidzināšanu, turbokompresoru

TDI dīzeļa dzinējs ar Common Rail iesmidzināšanas sistēmu un turbokompresoru

 S tronic pārnesumkārba ar dubultā sajūga tehnoloģiju

Dzinēja tips 30 TDI 35 TDI

Cilindri /  motora tilpums (cm3) 4 / 1968 4 / 1968

Pārnesumkārba, piedziņas veids 6 / manual 7 / S tronic

Maksimālā jauda, kW/ZS 85 / 116 110 / 150

Maksimālais griezes moments, Nm pie apgr./min 300 / 1600 - 2500 360 / 1600 - 2750

Svari / tilpumi

Pašmasa, kg 1425 1490

Pilna masa, kg 1905 1965

Pieļaujamā slodze uz jumtu/pieļaujamais svars uz slodzes punktu, kg 75/80 75/80

Piekabes masa, kg, bez bremzēm 710 740

Degvielas tvertnes ietilpība, aptuveni, l 45 50

Bagāžas nodalījuma ietilpība, l 425 425

Pagrieziena diametrs, aptuveni, m 11.1 11.1

Veiktspēja / patēriņš

Maksimālais ātrums, km/h 210 232

Paātrinājums 0-100 km/st sek. 10.1 8.4

Degvielas patēriņš pēc NEDC metodes, l/100 km Basis advanced S line Basis advanced S line

pilsētā 5.2-5.0 5.2-5.0 5.2-5.0 4.8-4.6 4.8-4.6 4.8-4.6

ārpus pilsētas 3.3-3.1 3.3-3.1 3.3-3.1 3.6-3.4 3.6-3.4 3.6-3.4

kombinētajā ciklā 4.0-3.8 4.0-3.8 4.0-3.8 4.0-3.8 4.0-3.8 4.0-3.8

CO₂ izmeši kombinētajā ciklā pēc NEDC metodes, g/km 106-100 106-101 106-101 106-101 106-101 106-101

Degvielas patēriņš pēc WLTP metodes, l/100 km

kombinētajā ciklā 4.7-4.3 4.7-4.3 4.7-4.3 4.9-4.5 4.9-4.5 5.0-4.5

CO₂ izmeši kombinētajā ciklā pēc WLTP metodes, g/km 123-112 123-113 123-113 130-117 130-118 130-118

Emisijas standarts Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC

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
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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


