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RS e-tron GT
EUR ar PVN

Reģistrācija

EUR bez PVN

EUR ar PVN

141 700
117 107

100

F83RH7

Detalizēta tehniskā informācija pieejama šeit.
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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Diski / riepas

RS e-tron GT

Kods

Standarta aprīkojums
Vieglmetāla diski, 5 izliektu dubultspieķu, platīna pelēki, ar RS logotipu; dažādu izmēru riepas: 9,0 J x 20
priekšā un 11,0 J x 20 aizmugurē ar 245/45 R20 priekšā un 285/40 R20 aizmugurē

47K

s

Riepas remonta komplekts

1G8

s

7K3

s

Matrix LED priekšējie lukturi ar dinamiskajiem virzienrādītājiem

8G4

s

LED aizmugurējie lukturi ar dinamiskiem virzienrādītājiem

8VM

s

Fona apgaismojuma paka plus

QQ2

s

Ārējo atpakaļskata spoguļu korpusi virsbūves krāsā

6FA

s

Automātiski aptumšojams salona spogulis bez ietvara

4L6

s

ar 12 V kompresoru un riepu hermētiķi, zem bagāžas nodalījuma grīdas pārsega, atļautais maksimālais ātrums: 80 km/h

Riepu spiediena uzraudzības sistēma
Sensori uzrauga gaisa spiedienu riepās braukšanas laikā arī ar oriģinālajām ziemas riepām. Vizuāls un skaņas brīdinājums, ja vienā vai vairākās riepās pazeminās spiediens; indikators vadītāja
informācijas sistēmā un MMI. Braukšanas laikā katras riepas gaisa spiediens un temperatūra tiek attēlota MMI sistēmā.

Apgaismojums

Spoguļi

palīdz uzlabot drošību, jo samazinātais atspīdums ļauj labāk saskatīt pretimbraucošos transportlīdzekļus diennakts tumšajā laikā
mazāks atspīdums palīdz autovadītājam arī labāk un ātrāk spogulī pamanīt citus transportlīdzekļus
mazāks atspīdums palīdz mazināt acu nogurumu
ar gaismas/lietus sensoru
s = Standarta aprīkojums
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RS e-tron GT

Slēgšanas sistēmas

Kods

Standarta aprīkojums
Komforta atslēga ar bagāžas nodalījuma atvēršanu ar sensora palīdzību, pretaizdzīšanas signalizācija un Safelock

PGB

s

4GF

s

4KC

s

Melnas apdares joslas

4ZC

s

Hekla pelēkas krāsas vienotais režģis

6H0

s

Panorāmas stikla jumta lūka

3FG

s

Stiklojums
Siltumu izolējoša akustiskā stikla vējstikls
Laminēta drošības stikla vējstikls; dubults stikls ārējā trokšņa slāpēšanai

Siltumu izolējoša stikla sānu logi
Zaļi tonēts, apsildāms aizmugurējais logs ar laika slēdzi

Ārējās apdares aprīkojums

Tonētā panorāmas stikla jumta lūka nodrošina patīkamu, gaišu salonu ar īpašu plašuma sajūtu.

s = Standarta aprīkojums
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– = netiekiama

o = Papildu aprīkojums
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RS e-tron GT

Sēdekļi / sēdekļu komforts

Kods

Standarta aprīkojums
Dinamica mikrošķiedras/mono.pur 550 mākslīgās ādas kombinācija

N7U

s

Sporta sēdekļi plus, priekšā

Q2J

s

Trīs aizmugurējie sēdekļi

5KA

s

Apsildāmi priekšējie sēdekļi

4A3

s

Priekšējie sēdekļi, elektriski regulējami, ar atmiņas funkciju vadītāja sēdeklim, stūrei un sānu spoguļiem

PV3

s

ISOFIX un i-Size bērnu sēdeklīšu stiprinājuma vieta ar augšējo atsaiti malējiem aizmugurējiem sēdekļiem

3A1

s

Sporta formas ādas stūre ar 3 spieķiem, daudzfunkciju slēdžiem plus, apsildi un pārnesumu pārslēgšanas lāpstiņām, ar saplacinātu apakšējo malu

1XP

s

Ielaidumi, ar zīda efekta krāsojumu, pallādija sudraba krāsā

5MY

s

Augšējie un apakšējie salona elementi no mākslīgās ādas

7HA

s

Komforta papildu gaisa kondicionēšana

GA2

s

Trīs zonu luksusa automātiskā gaisa kondicionēšana

KH5

s

Melna auduma griesti

6NJ

s

Paklājiņi priekšā un aizmugurē

0TD

s

Standarta stiprinājums praktiskai i-Size un ISOFIX bērnu sēdeklīšu stiprināšanai. Ar papildu augšējās atsaites stiprinājuma vietu malējiem aizmugurējiem sēdekļiem.
Ieteicamos bērnu sēdeklīšus iespējams iegādāties pie jūsu Audi partnera.

Salona papildu aprīkojums

instrumentu panelim un durvju apdarei

atdzesē vai sasilda salonu jau pirms brauciena
iespējams individuāli iestatīt nepieciešamo temperatūru
ieslēgšana un regulēšana ar MMI touch
iespējams ērti ieslēgt, izmantojot myAudi lietotni

s = Standarta aprīkojums

ww.audi.lv

– = netiekiama

o = Papildu aprīkojums
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RS e-tron GT

Salona papildu aprīkojums

Kods

Standarta aprīkojums
Durvju sliekšņu apdare ar alumīnija ielaidumiem priekšā un aizmugurē, izgaismota

7M9

s

Pedāļi no nerūsējošā tērauda

VF1

s

Saulessargs vadītāja un priekšējā pasažiera pusē

5XC

s

MMI Navigation plus ar MMI Touch

7UG

s

Audi connect navigācijas un informācijas un izklaides sistēma

IT3

s

Audi viedtālruņa saskarne

IU1

s

Bluetooth saskarne

9ZX

s

Bang & Olufsen 3D Premium klases skaņas sistēma

9VS

s

Audi connect e-tron attālinātie pakalpojumi

IW3

s

Digitālo radio signālu uztveršana

QV3

s

Drošības spilveni vadītājam un priekšējam pasažierim ar iespēju atslēgt priekšējā pasažiera drošības spilvenu

4UF

s

Sānu drošības spilveni priekšā un aizmugurē un galvas drošības spilvenu sistēma

4X4

s

6I3

s

ar apgaismotiem spogulīšiem vadītāja un priekšējā pasažiera pusē

Informācijas un izklaides sistēma/ MMI un navigācijas sistēmas

Audi mūzikas saskarne
Google Android Auto; Apple CarPlay

Palīgsistēmas / drošība

Priekšējie sānu drošības spilveni un malējo aizmugurējo sēdekļu drošības spilveni ir integrēti sēdekļu atzveltnēs. Ja nepieciešams, gar sānu logiem atveras papildu galvas drošības spilvenu
sistēma, lai aizsargātu priekšējo pasažieri un malējo aizmugurējo sēdekļu pasažierus sānu trieciena gadījumā.

Brīdinājums par novirzīšanos no joslas

s = Standarta aprīkojums
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– = netiekiama

o = Papildu aprīkojums
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Palīgsistēmas / drošība

Kods

Standarta aprīkojums
Kruīza kontrole ar ātruma ierobežotāju

8T6

s

Stāvvietas sistēma plus

7X2

s

Audi pre sense front

6K8

s

e-tron sporta skaņa

GM3

s

Adaptīvā pneimatiskā balstiekārta

1BK

s

quattro

1X1

s

quattro ar regulējamu aizmugurējā diferenciāļa bloķēšanu

GH3

s

Elektromehāniskais stūres pastiprinātājs

QZ7

s

Tērauda bremžu sistēma ar volframa karbīda pārklājumu un suportiem melnā krāsā

PC1

s

NW1/EH1

s

Uzlādes kabelis (Mode 3) publiskajai uzlādei, 22 kW

76H

s

E/F tipa sadzīves savienotājs e-tron uzlādes sistēmai

70T

s

Industriālais savienotājs** CEE 16 A, 400 V, garš, taisns, e-tron uzlādes sistēmai

73P

s

Uzmanības palīgsistēma

Tehnoloģijas / balstiekārta

braukšanas dinamika: iespaidīgs paātrinājums un straujāka kustības uzsākšana no vietas padara braukšanu sportiskāku
saķere: uzlabota saķere, it īpaši uz ceļa seguma ar mainīgu saķeres koeficientu, daļēji pateicoties īpaši ātrdarbīgajai pretbuksēšanas kontrolei.
drošība: uzlabota braukšana stabilitāte un virziena noturība
efektivitāte: paaugstināta efektivitāte, pateicoties griezes momenta kontrolei pēc pieprasījuma un uzlabotai rekuperācijai, kas pilnībā izmanto abu asu berzes potenciālu

e-tron kompaktā uzlādes sistēma* – uzlādes jauda līdz 11 kW, 4,5 m garš uzlādes kabelis ar sadzīves un rūpnieciskajiem kontaktspraudņiem

s = Standarta aprīkojums
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– = netiekiama

o = Papildu aprīkojums
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Technologijos / važiuoklė

Kods

Standarta aprīkojums
Uzlādes ligzda CCS type 2

ES7

s

Otra uzlādes pieslēgvieta

JS1

s

*Uzlādes jauda ir atkarīga no elektrotīkla savienojuma kontaktspraudņa, valstī izmantotā sprieguma, elektrotīklā pieejamo fāžu skaita, kā arī
elektroinstalācijas klienta mājoklī. Tāpēc atsevišķos gadījumos tā var būt zemāka.
**Elektrotīkla kabelis ar industriālo kontaktspraudni un uzlādes sistēmas darbības bloks ir savstarpēji saderīgi. Nomainot elektrotīkla kabeli pret kabeli
ar cita veida kontaktspraudni, var samazināties uzlādes jauda.

s = Standarta aprīkojums
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o = Papildu aprīkojums
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Krāsas
Ibis White krāsa

RS e-tron GT

Kods

Papildu aprīkojums

Cena EUR ar PVN

T9T9

0

Floret Silver krāsa

L5L5

1 189

Tango Red krāsa

Y1Y1

1 189

Kemora Gray krāsa

8R8R

1 189

Suzuka Gray krāsa

M1M1

1 189

Ascari Blue krāsa

9W9W

1 189

Tactics Green krāsa

V0V0

1 189

Myth Black krāsa

0E0E

1 189

6Y6Y

1 189

Q0Q0

4 868

Metallic

Pearl effect
Daytona Gray krāsa

Audi exclusive
Audi exclusive krāsa

ww.audi.lv
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Diski / riepas

RS e-tron GT

Kods

Papildu aprīkojums

Cena EUR ar PVN

Vieglmetāla diski, 5 izliektu dubultspieķu, platīna pelēki, ar RS logotipu; dažādu izmēru riepas:
9,0 J x 20 priekšā un 11,0 J x 20 aizmugurē ar 245/45 R20 priekšā un 285/40 R20 aizmugurē

47K

s

Vieglmetāla diski, 5 izliektu dubultspieķu, melni, ar spīdīgu malu, ar RS logotipu; dažādu izmēru
riepas: 9,0 J x 20 priekšā un 11,0 J x 20 aizmugurē ar 245/45 R20 priekšā un 285/40 R20 aizmugurē

47H

340

Vieglmetāla diski, 5 spieķu aero modulis, melni, ar spīdīgu malu, ar ieliktņiem pelēkā/
melnā krāsā un tekstūru un RS logotipu; dažādu izmēru riepas: 9,0 J x 20 priekšā un
11,0 J x 20 aizmugurē ar 245/45 R20 priekšā un 285/40 R20 aizmugurē

47I

850

Kalti vieglmetāla diski, 10 spieķu trapecveida modulis, melni, ar spīdīgu malu,
ar ieliktņiem magnija pelēkā krāsā un RS logotipu; dažādu izmēru riepas: 9,5 J x 21
priekšā un 11,5 J x 21 aizmugurē ar 265/35 R21 priekšā un 305/30 R20 aizmugurē

47J

1 982

ww.audi.lv
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Diski / riepas

RS e-tron GT

Kods

Papildu aprīkojums

Cena EUR ar PVN

Kalti vieglmetāla diski, 10 spieķu trapecveida modulis, platīna pelēki, ar spīdīgu malu,
ar ieliktņiem magnija pelēkā krāsā un RS logotipu; dažādu izmēru riepas: 9,5 J x 21
priekšā un 11,5 J x 21 aizmugurē ar 265/35 R21 priekšā un 305/30 R20 aizmugurē

47L

1 982

Kalti vieglmetāla diski, 10 spieķu trapecveida modulis, matēta titāna pelēki, ar spīdīgu
malu, ar ieliktņiem magnija pelēkā krāsā un RS logotipu; dažādu izmēru riepas: 9,5 J x 21
priekšā un 11,5 J x 21 aizmugurē ar 265/35 R21 priekšā un 305/30 R20 aizmugurē

54C

1 982

Vieglmetāla diski, 5 spieķu ieliektais modulis, melni ar grafisku apdruku, melni,
ar ieliktņiem melnā/sudraba krāsā un RS logotipu; dažādu izmēru riepas: 9,5 J x 21
priekšā un 11,5 J x 21 aizmugurē ar 265/35 R21 priekšā un 305/30 R20 aizmugurē

44I

2 830

ww.audi.lv
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Balstiekārta / bremzes
quattro ar regulējamu aizmugurējā diferenciāļa bloķēšanu

RS e-tron GT

Kods

Papildu aprīkojums

Cena EUR ar PVN

GH3

s

1BK

s

QZ7

s

PC1

s

1N8

271

PHZ

1 574

Tērauda bremžu sistēma ar volframa karbīda pārklājumu un suportiem oranžā krāsā

PC2

568

Tērauda bremžu sistēma ar volframa karbīda pārklājumu un suportiem sarkanā krāsā

PC3

568

Elektroniski kontrolējamā, brīvi regulējamā aizmugurējā diferenciāļa bloķēšana uzlabo griezes momenta pievadīšanu aizmugurējai asij apvienojumā ar precīzu bremzēšanu. Tas izpaužas kā
augsts saķeres līmenis, izcila stūres reakcija un precizitāte. Tas īpaši uzlabo dinamiku pagriezienos, braukšanas stabilitāti un bremzēšanas efektivitāti.

Adaptīvā pneimatiskā balstiekārta
Trīskameru pneimatiskā balstiekārta ar elektronisku vadību un brīvi regulējamu adaptīvo amortizatoru sistēmu visiem četriem riteņiem automātiski regulē automobiļa augstumu un
amortizāciju, lai nodrošinātu izcilu braukšanas komfortu un nepārspējamu vadāmību.

Klīrenss, stāvot uz vietas:
„pacelt” vai „nolaist”: +20 mm
„komforta”/„dinamiskais”/„efektīvais”: +/-0 mm

Klīrensa regulēšana braukšanas laikā:
„komforta”/„dinamiskais”: -10 mm (automātiska nolaišana no 90 km/h, nav iespējams izvēlēties manuāli)
„komforta”/„dinamiskais”: -22 mm (automātiska nolaišana no 180 km/h, nav iespējams izvēlēties manuāli)
„efektīvais”: -22 mm (automātiska nolaišana no 30 km/h, nav iespējams izvēlēties manuāli)

Elektromehāniskais stūres pastiprinātājs
Progresīva stūrēšana uzlabo braukšanas dinamiku un komfortu, pateicoties lineārai stūres reakcijai (piemēram, līkumotos vietējos ceļos vai nobrauktuvēs) un samazinātai stūres
pretestībai (piemēram, stāvvietā vai manevrējot).
Dažādus režīmus iespējams iestatīt, izmantojot Audi drive select.
Pasūtot papildu aprīkojumā pieejamo aizmugurējās ass stūrēšanu, aprīkojumā tiek iekļauts elektromehāniskais stūres pastiprinātājs ar lineāru stūres pārnesuma attiecību ar automobiļa
priekšējo asi.

Tērauda bremžu sistēma ar volframa karbīda pārklājumu un suportiem melnā krāsā
Tērauda bremžu sistēmas tehniskie parametri:
bremžu suporti ar 10 virzuļiem priekšējai asij un 4 virzuļiem aizmugurējai asij
bremžu diski ar 410 mm (20 collu) diametru priekšā un 365 mm (18 collu) diametru aizmugurē

Elektromehāniskais stūres pastiprinātājs plus
Optimizēta progresīvā stūrēšana uzlabo braukšanas dinamiku un komfortu, pateicoties lineārai stūres reakcijai (piemēram, līkumotos vietējos ceļos vai nobrauktuvēs) un samazinātai
stūres pretestībai (piemēram, stāvvietā vai manevrējot); iespaidīgas braukšanas īpašības, pateicoties stūres leņķim un ātrumam pielāgotai stūres pārnesuma attiecībai; dažādu režīmu
izvēle ar Audi drive select

Visu riteņu stūrēšana
visu riteņu stūrēšana (0N5)
elektromehāniskais stūres pastiprinātājs plus (1N8)

ww.audi.lv
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Balstiekārta / bremzes
Keramiskā bremžu sistēma ar suportiem pelēkā antracīta krāsā
Keramiskās bremžu sistēmas tehniskie parametri:

RS e-tron GT

Kods

Papildu aprīkojums

Cena EUR ar PVN

PC5

6 340

Keramiskā bremžu sistēma ar suportiem sarkanā krāsā

PC6

6 908

Keramiskā bremžu sistēma ar suportiem zilā krāsā

PC7

6 908

Q2J

s

Q1J

2 264

alumīnija monobloka fiksēta suporta bremzes ar 10 virzuļiem priekšējai asij un alumīnija monobloka fiksēta suporta bremzes ar 4 virzuļiem aizmugurējai asij
bremžu diski ar 420 mm (20 collu) diametru priekšā un 410 mm (20 collu) diametru aizmugurē

Sēdekļi
Sporta sēdekļi plus, priekšā
iekļauti:
integrēti galvas balsti
īpašas formas sēdekļu sānu spilveni
elektriska sēdekļa augstuma, pozīcijas uz priekšu/atpakaļ, sēdekļa leņķa, atzveltnes leņķa un sēdekļa dziļuma regulēšana
pneimatiskais jostasvietas atbalsts
drošības siksnas augstuma manuāla regulēšana
sēdekļu apsilde, priekšā
papildu aprīkojumā pieejams: Sēdekļu apsilde, priekšā un aizmugurē
papildu aprīkojumā pieejams: Atmiņas funkcija vadītāja sēdeklim
īpašas formas malējie aizmugurējie sēdekļi un papildu vidējais sēdeklis ar manuāli regulējamu galvas balstu augstumu
aizmugurējā sēdekļa atzveltni iespējams nolocīt pa daļām 40:20:40 proporcijā vai pilnībā salikt
centrālais roku balsts, aizmugurē, viendaļīga nolokāma konstrukcija, ar krūžu turētāju

Sporta sēdekļi pro, priekšā
iekļauti:
integrēti galvas balsti
daudz izteiktākas formas sēdekļu sānu spilveni
elektriska sēdekļa augstuma, pozīcijas uz priekšu/atpakaļ, sēdekļa leņķa, atzveltnes leņķa un sēdekļa dziļuma regulēšana
sēdekļa sānu spilvenu, atzveltnes sānu spilvena pneimatiska regulēšana un pneimatisks jostasvietas atbalsts;
drošības siksnas augstuma manuāla regulēšana
īpašas formas malējie aizmugurējie sēdekļi un papildu vidējais sēdeklis ar manuāli regulējamu galvas balstu augstumu
aizmugurējā sēdekļa atzveltni iespējams nolocīt pa daļām 40:20:40 proporcijā vai pilnībā salikt
centrālais roku balsts, aizmugurē, viendaļīga nolokāma konstrukcija, ar krūžu turētāju

Piezīme: tikai kopā ar N0Q un 4D3 vai 4D5
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Sēdēšanas komforts
Priekšējie sēdekļi, elektriski regulējami, ar atmiņas funkciju vadītāja sēdeklim, stūrei un sānu spoguļiem

RS e-tron GT

Kods

Papildu aprīkojums

Cena EUR ar PVN

PV3

s

4A3

s

4A4

453

4D3

0

4D5

850

Priekšējo sēdekļu augstumu, pozīciju uz priekšu/atpakaļ, sēdekļa un atzveltnes leņķi var elektriski noregulēt atbilstoši vadītāja un priekšējā pasažiera vēlmēm. Atmiņas funkcija vadītāja
pusē piedāvā divas atmiņas pozīcijas katram profilam elektriski regulējamajiem priekšējiem sēdekļiem un sānu spoguļiem. Iestatījumus iespējams saglabāt un aktivēt ar atmiņas taustiņu.
Turklāt pēdējā izmantotā sēdekļa pozīcija tiek automātiski saglabāta personīgajā profilā.
Vieglas iekāpšanas funkcija vadītājam atvieglo iekāpšanu un izkāpšanu. Kad aizdedze ir izslēgta, atverot vadītāja durvis, sēdeklis pabīdās uz aizmuguri.
Automobiļa personīgajā profilā tiek saglabāti dažādi iestatījumi, piemēram, ergonomikas, informācijas un izklaides sistēmas vai balstiekārtas. Tas iekļauj arī sēdekļa, stūres statņa (ja ir
aprīkojumā) un spoguļu pozīcijas iestatījumus. Automobilī iespējams izveidot līdz sešiem personīgajiem profiliem un viesa profilu. Pēdējais izmantotais profils tiek piesaistīts izmantotajai
automobiļa atslēgai, izkāpjot no automobiļa un aizslēdzot to. Iekāpjot automobilī, Audi virtuālā vadītāja informācijas sistēma attēlo personalizētu sveicienu. Tiek ielādēti personīgā profila
iestatījumi, kas piesaistīti izmantotajai automobiļa atslēgai.
Stūres rata elektriskā regulēšana ļauj to ērti pārvietot vēlamajā pozīcijā, vienkārši nospiežot pogu. Stūres statnim ir regulējams augstums un attālums, automātiskā iekāpšanas un
izkāpšanas funkcija un atmiņas funkcija.
Elektriski regulējamie, apsildāmie un nolokāmie sānu spoguļi ar atmiņas funkciju ir automātiski aptumšojami abās pusēs un aprīkoti ar integrētiem LED virzienrādītājiem un automātisku
apmales puses funkciju pasažiera pusē, kā arī izliektu, plakanu vai asfērisku spoguļu stiklu un apsildāmām vējstikla mazgātāja sprauslām. Automātiskā apmales puses funkcija pavērš
pasažiera puses sānu spoguli uz leju, kad tiek ieslēgta atpakaļgaita, lai vadītājs varētu labāk redzēt apmali.

Apsildāmi priekšējie sēdekļi
Sēdekļu apsilde darbojas priekšējo sēdekļu pamatnei un atzveltnei un sānu spilveniem. Vadītāja un priekšējā pasažiera sēdeklim ir atsevišķa trīs līmeņu apsildes regulēšana, izmantojot
gaisa kondicionētāja vadības slēdžus.

Sēdekļu apsilde, priekšā un aizmugurē
Sēdekļu apsilde darbojas priekšējo sēdekļu pamatnei un atzveltnei un priekšējo un malējo aizmugurējo sēdekļu sānu spilveniem. Vadītāja un priekšējā pasažiera sēdekļu un abu malējo
aizmugurējo sēdekļu apsildi iespējams atsevišķi regulēt trīs līmeņos, izmantojot gaisa kondicionētāja vadības slēdžus.

Sēdekļu ventilācija, priekšā
Aktīvā sēdekļu ventilācija regulē sēdekļu pamatnes temperatūras līdzsvaru. Tā nodrošina patīkamu sēdēšanu, pat ja ārā valda karstums. Gaiss ventilācijai tiek iesūkts caur perforēto ādu
vadītāja un priekšējā pasažiera sēdekļa centrālajā panelī un atzveltnē. Gaisa plūsmas intensitāti iespējams mainīt trīs līmeņos ar gaisa kondicionētāja vadības slēdžiem. Sēdekļu apsilde
tiek ieslēgta automātiski, lai izvairītos no aukstiem sēdekļiem. Ventilējamo priekšējo sēdekļu un neventilējamo malējo aizmugurējo sēdekļu āda ir perforēta.

Piezīme: tikai kopā ar Q1J un N0Q
Sēdekļu ventilācijas un masāžas funkcija priekšā
Papildus sēdekļu ventilācijai priekšā:
Masāžas funkcija sastāv no astoņām dažādām masāžas programmām, kas paredzētas īpaši muguras un plecu muskuļu atbrīvošanai. Katram priekšējam sēdeklim ir kopā desmit
pneimatiskie spilveni. Tiem ir trīs regulējami intensitātes līmeņi. Programmas un intensitāte tiek regulētas MMI touch displejā.

Piezīme: tikai kopā ar Q1J un N0Q
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Sēdekļu apdare / ādas apdares pakas
Dinamica mikrošķiedras/mono.pur 550 mākslīgās ādas kombinācija
sporta sēdekļiem plus, priekšā, iekļauj:

RS e-tron GT

Kods

Papildu aprīkojums

Cena EUR ar PVN

N7U

s

7HA

s

N0Q

0

N2Y

0

sēdekļa centrālais panelis un sēdekļa sānu spilvenu iekšpuse priekšējiem sēdekļiem un abiem malējiem aizmugurējiem sēdekļiem no Dinamica mikrošķiedras, melnā krāsā; sēdekļa
centrālais panelis ar ūdenskrituma rakstu melnā krāsā
sēdekļu sānu spilvenu ārpuse, galvas balsti ar plecu daļu un vidējais aizmugurējais sēdeklis no mono.pur 550 mākslīgās ādas, melnā krāsā

Augšējie un apakšējie salona elementi no mākslīgās ādas
Instrumentu paneļa augšdaļa ar instrumentu paneļa pārsegu, durvju sliedes, durvju roku balsti, durvju apdares paneļi un viduskonsole ar melnas mākslīgās ādas apdari un melnas krāsas šuvēm

Ādas kombinācija, perforēta ar šūnu rakstu
"sporta sēdekļiem pro, priekšā, iekļauj:
priekšējo un abu malējo aizmugurējo sēdekļu centrālais panelis no perforētas ādas, melnā krāsā ar melnas krāsas šūnu rakstu
sēdekļu sānu spilveni, galvas balsti un vidējais aizmugurējais sēdeklis no smalkas Nappa ādas, melnā krāsā
Ādas kombinācija, perforēta ar šūnu rakstu sporta sēdekļiem pro priekšā ir pieejama papildu krāsās apvienojumā ar augšējiem apakšējiem salona elementiem no smalkas Nappa ādas/
Dinamica mikrošķiedras:
ādas kombinācija Santos brūnā krāsā ar pārklājošos toņu šuvēm
ādas kombinācija Arras sarkanā krāsā ar kontrastējošām šuvēm Crescendo sarkanā krāsā
ādas kombinācija Monaco pelēkā krāsā ar kontrastējošām šuvēm Steel pelēkā krāsā

Piezīme: tikai kopā ar Q1J un 4D3 vai 4D5
Cascade auduma/mono.pur 550 mākslīgās ādas kombinācija
sporta sēdekļiem plus, priekšā, iekļauj:
sēdekļa centrālais panelis, sēdekļa sānu spilvenu iekšpuse un galvas balsti ar priekšējo sēdekļu plecu daļu un abiem malējiem aizmugurējiem sēdekļiem no Cascade auduma; sēdekļa
centrālais panelis ar ūdenskrituma rakstu spīdīgi melnā krāsā
sēdekļu sānu spilvenu ārpuse un vidējais aizmugurējais sēdeklis no mono.pur 550 mākslīgās ādas, melnā krāsā
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Sēdekļu apdare / ādas apdares pakas
Augšējie un apakšējie salona elementi no smalkas Nappa ādas/Dinamica mikrošķiedras
"Sporta sēdekļiem plus, priekšā un sporta sēdekļiem pro, priekšā:

RS e-tron GT

Kods

Papildu aprīkojums

Cena EUR ar PVN

7HD

1 896

5MY

s

5MT

0

7TN

872

5MH

1 359

instrumentu paneļa augšdaļa ar instrumentu paneļa pārsegu, durvju sliedes, durvju roku balsti un viduskonsole ar smalkas Nappa ādas apdari, melnā krāsā
·Dinamica mikrošķiedras durvju apdares ieliktņi, melnā krāsā
Papildu krāsu kombinācijas sporta sēdekļiem pro, priekšā,

melnas/Santos brūnas krāsas kombinācijā ar kontrastējošām šuvēm Steel pelēkā krāsā, tostarp:
instrumentu paneļa augšdaļa ar instrumentu paneļa pārsegu, durvju sliedes no smalkas Nappa ādas, melnā krāsā ar kontrastējošām Steel pelēkas krāsas šuvēm; instrumentu paneļa
apakšdaļa pieskaņotā krāsā
durvju roku balsti un viduskonsole no smalkas Nappa ādas Santos brūnā krāsā ar pārklājošos toņu šuvēm
Dinamica mikrošķiedras durvju apdares ieliktņi, Santos brūnā krāsā
kopā ar sporta formas stūri ar ādas apdari, melnā krāsā, kontrastējošas šuves Steel pelēkā krāsā

melnas/Arras sarkanas krāsas kombinācijā ar kontrastējošām šuvēm Crescendo sarkanā krāsā, tostarp:
instrumentu paneļa augšdaļa ar instrumentu paneļa pārsegu, durvju sliedes ar smalkas Nappa ādas apdari, melnā krāsā ar pārklājošos toņu šuvēm
durvju roku balsti un viduskonsole no smalkas Nappa ādas Arras sarkanā krāsā ar kontrastējošām šuvēm Crescendo sarkanā krāsā
·Dinamica mikrošķiedras durvju apdares ieliktņi, melnā krāsā

melnas/Monaco pelēkas krāsas kombinācijā ar kontrastējošām šuvēm Steel pelēkā krāsā, tostarp:
instrumentu paneļa augšdaļa ar instrumentu paneļa pārsegu, durvju sliedes no smalkas Nappa ādas, melnā krāsā ar kontrastējošām Steel pelēkas krāsas šuvēm; instrumentu paneļa
apakšdaļa pieskaņotā krāsā
durvju roku balsti un viduskonsole no smalkas Nappa ādas Monaco pelēkā krāsā ar kontrastējošām šuvēm Steel pelēkā krāsā
Dinamica mikrošķiedras durvju apdares ieliktņi, Merino pelēkā krāsā
kopā ar sporta formas stūri ar ādas apdari, melnā krāsā, kontrastējošas šuves Steel pelēkā krāsā

Piezīme: nav pieejams kopā ar standarta sēdekļiem un standarta sēdekļu tapsējumu
Ielaidumi
Ielaidumi, ar zīda efekta krāsojumu, pallādija sudraba krāsā
instrumentu panelim un durvju apdarei

Graphite pelēki krāsas ielaidumi, smalkas krāsas apdare
instrumentu panelim un durvju apdarei

Ielaidumi, dabiska riekstkoka, pelēki brūnā krāsā
instrumentu panelim un durvju apdarei

Ielaidumi, diagonālas matētas oglekļa šķiedras
instrumentu panelim un durvju apdarei
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Stūres / vadības elementi

RS e-tron GT

Kods

Papildu aprīkojums

Cena EUR ar PVN

Sporta formas ādas stūre ar 3 spieķiem, daudzfunkciju slēdžiem plus, apsildi un pārnesumu pārslēgšanas lāpstiņām, ar saplacinātu apakšējo malu

1XP

s

Alcantara sporta formas ādas stūre ar 3 spieķiem, daudzfunkciju slēdžiem plus un pārnesumu pārslēgšanas lāpstiņām, ar saplacinātu apakšējo malu

2PF

0

7UG

s

IT3

s

9VS

s

Piezīme: tikai kopā ar 7HD
MMI un navigācijas sistēmas
MMI Navigation plus ar MMI Touch
navigācijas sistēma tiek attēlota augstas izšķirtspējas 10,1 collu krāsu displejā (1540 x 720)
Audi virtuālā vadītāja informācijas sistēma ar 12,3 collu krāsu displeju un navigācijas kartes attēlošana
karšu atjaunināšana tiešsaistē: jaunāko navigācijas datu lejupielāde
prediktīvā efektivitātes palīgsistēma, kas izmanto maršruta datus no navigācijas sistēmas. Kopā ar papildu aprīkojumā pieejamo adaptīvo kruīza kontroli sistēma spēj prognozēt situācijas,
kurās būtu efektīvi aktivēt vai deaktivēt ripošanas režīmu; jābūt ieslēgtai kruīza kontrolei. Turklāt aktīvais akseleratora pedālis var ar pulsēšanu brīdināt par ātruma ierobežojumiem
maršrutā
tiešsaistes satiksmes informācija plus
MMI meklēšana: meklēšana brīvā teksta veidā ar galamērķu ieteikumiem ievadīšanas laikā
MMI touch ātrai un intuitīvai lietošanai, piemēram, galamērķa ievadīšana ar rokraksta atpazīšanas funkciju, kā arī iespēja brīvi pārvietot un tuvināt karti
detalizēta maršruta informācija: karšu priekšskatījums, alternatīvu maršrutu izvēle, interesējošās vietas, joslu ieteikumi, automaģistrāļu nobrauktuves, detalizētas krustojumu kartes un
vēl daudz kas cits
iespējams ievadīt līdz desmit pieturvietām maršrutā
2 USB-C pieslēgvietas ar datu un uzlādes funkciju priekšā, kā arī 2 USB pieslēgvietas ar uzlādes funkciju aizmugurē
AM/FM fāžu dalīšana
uz ātrumu reaģējoša skaļuma regulēšana

Audi connect navigācijas un informācijas un izklaides sistēma
Pakalpojumus nodrošina automobilī pastāvīgi uzstādīta SIM karte. Datu savienojuma izmaksas ir iekļautas pakalpojumu cenā. Datu savienojums Wi-Fi piekļuves punktam un tiešsaistes
radio un hibrīda radio pakalpojumu lietošanai nav iekļauts piedāvājumā.
Datu savienojumu Wi-Fi piekļuves punktam un tiešsaistes radio un hibrīda radio pakalpojumu lietošanai izveido, izmantojot automobilī pastāvīgi uzstādītu SIM karti un maksas datu plānu
no Audi pakalpojumu nodrošinātāja. Informācija par tarifiem un pasūtīšanu pieejama vietnē www.my.audi.com vai www.audi.com/connect.

Informācijas un izklaides sistēma/ skaņas sistēmas
Bang & Olufsen 3D Premium klases skaņas sistēma
16 skaļruņi ar 3D skaņas skaļruņiem, 705 vatu jauda
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Informācijas un izklaides sistēma/tālrunis un saziņa

RS e-tron GT

Kods

Papildu aprīkojums

Cena EUR ar PVN

Bluetooth interfeiss

9ZX

s

Audi smartphone interfeiss

IU1

s

9ZE

566

6I3

s

Kruīza kontrole ar ātruma ierobežotāju

8T6

s

Stāvvietas sistēma plus

7X2

s

6K8

s

KS1

1 585

Atpakaļskata kamera

KA2

533

360 grādu kameras

PCZ

1 303

Audi music interfeiss
Google Android Auto; Apple CarPlay

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

Palīdzības un drošības sistēmas
Brīdinājums par novirzīšanos no joslas
Sistēmas ierobežojumu ietvaros palīdz vadītājam nenovirzīties no braukšanas joslas. Ja sistēma ir aktivēta un gatava un vadītājs neieslēdz pagriezienu rādītāju, brīdinājums par
novirzīšanos no joslas neļaus automobilim šķērsot konstatētās joslas atdalošās līnijas, koriģējot stūres kustību. Ja vadītājs to vēlas, ir iespējams iestatīt papildu stūres vibrāciju. Sistēmas
darbības diapazons ir no aptuveni 60 līdz 250 km/h.
Sistēma tiek aktivēta uzreiz pēc aizdedzes ieslēgšanas. To iespējams ieslēgt un izslēgt arī manuāli, izmantojot MMI.

Izmantojot datus no astoņiem buferos nepamanāmi iebūvētiem ultraskaņas sensoriem, priekšējā un aizmugurējā akustiskā un vizuālā stāvvietas sistēma palīdz vadītājam iebraukt un
izbraukt no stāvvietām un manevrēt.

Audi pre sense front
Sistēmas ierobežojumu ietvaros un atkarībā no situācijas un ātruma Audi pre sense front var brīdināt par gaidāmu sadursmi un uzsākt atbilstošu bremzēšanu.

Head-up displejs - informācijas projekcija uz auto priekšējā stikla
Tieši vadītāja redzes laukā iespējams projicēt informāciju no papildu aprīkojuma, piemēram, palīgsistēmām vai navigācijas sistēmas, un brīdinājuma simbolus. Tas palīdz nenovērst
uzmanību no ceļa. Krāsainais displejs attēlo elementus ar augstu kontrasta līmeni. Ekrāns attēla projicēšanai vadītāja acu priekšā ir neuzkrītoši integrēts tieši instrumentu panelī, un tam ir
regulējams augstums un spilgtums.

360° kameras (KA6)
Stāvvietas sistēma plus ar 360° displeju (9X0)
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Palīdzības un drošības sistēmas
Adaptīvā kruīza palīgsistēma

RS e-tron GT

Kods

Papildu aprīkojums

Cena EUR ar PVN

6I2

566

6I6

623

PCM

1 529

PCC

1 516

PCV

1 891

Adaptīvajā kruīza palīgsistēmā iekļauta adaptīvās kruīza kontroles un aktīvā joslas ieturēšanas palīgsistēma. Adaptīvā kruīza kontrole palīdz vadītājam paātrināties, bremzēt un ievērot
ātrumu un distanci. Aktīvā joslas ieturēšanas palīgsistēma palīdz automobilim nenovirzīties no braukšanas joslas.

Piezīme: tikai kopā ar PCC vai PCY
Adaptīvā kruīza palīgsistēma ar avārijas palīdzības funkciju
palīdz noturēt automobili braukšanas joslā
palīdz bremzēt, paātrināties un stūrēt
palīdz regulēt attālumu līdz priekšā esošajiem transportlīdzekļiem
iespējams veikt ārkārtas zvanu

Piezīme: tikai kopā ar PCC vai PCY
Pilsētas palīdzības paka
iekļautas šādas palīgsistēmas:
krustojumu šķērsošanas palīgfunkcija
sānu asistents
izkāpšanas brīdinājums
aizmugurējās sānu satiksmes palīgsistēma
Audi pre sense rear
sānu spoguļi, elektriski regulējami, apsildāmi un nolokāmi, automātiski aptumšojami abās pusēs, ar atmiņas funkciju vai bez tās

Tūrisma palīdzības paka
iekļautas šādas palīgsistēmas:
adaptīvā kruīza palīgsistēma
adaptīvā kruīza kontrole
aktīvā joslas ieturēšanas palīgsistēma
efektivitātes palīgsistēma
pagriezienu asistents
izvairīšanās asistents
ceļa zīmju atpazīšana, izmantojot kameru
avārijas palīdzības funkcija "

Piezīme: tikai kopā ar 6I2 vai 6I6
Palīdzības paka stāvvietai ar stāvvietas palīgsistēmu plus
iekļautas šādas palīgsistēmas:
stāvvietas palīgsistēma plus
apkārtskata kameras
stāvvietas palīgsistēma ar stāvvietas sistēmu plus
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Palīdzības un drošības sistēmas
Stāvvietas palīdzības paka

RS e-tron GT

Kods

Papildu aprīkojums

Cena EUR ar PVN

PCF

2 004

PCY

5 050

9R1

2 435

NW1/
EH1

s

JS1

s

GM3

s

76H

s

"attālinātā stāvvietas palīgsistēma plus
apkārtskata kameras
stāvvietas palīgsistēma ar stāvvietas sistēmu plus
sānu spoguļi, elektriski regulējami, apsildāmi un nolokāmi, automātiski aptumšojami abās pusēs, ar atmiņas funkciju vai bez tās

Palīdzības paka plus
iekļautas šādas pakas:
palīdzības paka stāvvietai ar attālināto stāvvietas palīgsistēmu plus
pilsētas palīdzības paka
tūrisma palīdzības paka

Piezīme: tikai kopā ar 6I2 vai 6I6
Nakts redzamības asistents
Sistēma palīdz vadītājam diennakts tumšajā laikā, attēlojot Audi virtuālās vadītāja informācijas sistēmas displejā infrasarkanu termisko attēlu par automobiļa priekšā notiekošo. Cilvēki un
lieli dzīvnieki displejā tiek iezīmēti dzeltenā krāsā. Ja, ņemot vērā no kustības un atrašanās vietu, sistēma nosaka iespējami bīstamu situāciju, krāsa nomainās uz sarkanu. Tiek arī attēlots
avārijas trīsstūris un atskan brīdinājuma skaņas signāls.
Nakts redzamības asistents automātiski ieslēdzas tumsā, kad ir ieslēgtas tuvās gaismas vai kad grozāmais lukturu slēdzis ir iestatīts AUTO pozīcijā.

Tehnoloģija un drošības sistēmas
e-tron kompaktā uzlādes sistēma* – uzlādes jauda līdz 11 kW, 4,5 m garš uzlādes kabelis ar sadzīves un rūpnieciskajiem kontaktspraudņiem

Otra uzlādes pieslēgvieta
Otra maiņstrāvas uzlādes pieslēgvieta priekšējā pasažiera pusē nodrošina pēc iespējas mazāku attālumu no uzlādes stacijas vai kontaktligzdas līdz automobiļa uzlādes pieslēgvietai
daudzās ikdienas situācijās stāvvietās. Otra maiņstrāvas uzlādes pieslēgvieta nodrošina tādu pašu uzlādes jaudu kā maiņstrāvas uzlādes pieslēgvieta vadītāja pusē. Abas maiņstrāvas
uzlādes pieslēgvietas nevar izmantot vienlaicīgi. Vienlaicīgu lietošanu nepieļauj uzlādes lūku bloķēšanas risinājums.

e-tron sporta skaņa
Digitālā braukšanas skaņa tiek atskaņota ar papildu ārējo skaļruni un diviem papildu iekšējiem skaļruņiem. Šī inovatīvā skaņa mainās atbilstoši automobiļa attīstītajai jaudai un braukšanas
ātrumam līdz pat maksimālā ātruma sasniegšanai. Skaņa ir unikāla un atpazīstama un atspoguļo automobiļa raksturu. Audi drive select ļauj pielāgot e-tron sporta skaņas akustiku
atbilstoši braukšanas režīmiem. Efektivitātes režīmā e-tron sporta skaņa paliek fonā, nodrošinot mierīgu un gandrīz pilnībā klusu braukšanu. Komforta režīmā braukšanas skaņa ir
sabalansēta, bet dinamiskajā režīmā – sportiskāka.

Uzlādes kabelis (Mode 3) publiskajai uzlādei, 22 kW
Uzlādes kabelis uzlādei publiskajās maiņstrāvas uzlādes stacijās (type 2). Kabelis savieno uzlādes staciju ar automobiļa maiņstrāvas uzlādes pieslēgvietu un atbalsta uzlādes jaudu līdz
22 kW (nepieciešams papildu aprīkojums). Ar vienu fāzi iespējams pievadīt līdz 32 A strāvu.
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Tehnoloģija un drošības sistēmas
E/F tipa sadzīves savienotājs e-tron uzlādes sistēmai

RS e-tron GT

Kods

Papildu aprīkojums

Cena EUR ar PVN

70T

s

73P

s

ES7

s

NJ2

136

NW2

1 438

KB4

1 885

Automobiļa uzlādes kabelis, garš
connect uzlādes sistēmai papildus iespējams pasūtīt 7,5 m automobiļa savienojuma kabeli.
Piezīme: tikai kopā ar NW2

EH2

91

Industriālais savienotājs CEE 32 A, 230 V, garš, taisns, e-tron uzlādes sistēmai

73N

0

73Q

0

Elektrotīkla pievienošanas kabelis (garums: 1,6 m, strāva: 10 A) ar slīpu E/F tipa sadzīves savienotāju e-tron kompaktajai uzlādes sistēmai un e-tron connect uzlādes sistēmai.

Industriālais savienotājs CEE 16 A, 400 V, garš, taisns, e-tron uzlādes sistēmai
Elektrotīkla pievienošanas kabelis (garums: 1,6 m) ar industriālo savienotāju CEE 16 A, 3 fāzes, sarkans, taisnā versija, e-tron kompaktajai uzlādes sistēmai un e-tron connect uzlādes sistēmai.

Uzlādes ligzda CCS type 2
Uzlādes ligzda augstsprieguma akumulatoram ar type 2 kombinēto uzlādes sistēmu (CCS 2), tas ir, kombinēta maiņstrāvas un līdzstrāvas uzlādes pieslēgvieta. Līdzstrāvas uzlādes
pieslēgvieta atbalsta lieljaudas uzlādi.
uzlādes pieslēgvieta līdz 11 kW maiņstrāvai (mode 2 un mode 3).
uzlādes pieslēgvieta līdz 270 kW līdzstrāvas uzlādes stacijām (mode 4).

Sienas turētāja kronšteins
Parocīgs sienas turētājs e-tron kompaktajai uzlādes sistēmai un e-tron connect uzlādes sistēmai. Sienas turētāja kronšteins ļauj akurāti un ērti novietot uzlādes sistēmas vietās, kur tās
bieži izmanto (piemēram, pie garāžas sienas).
savienotāju ar transportlīdzekli iespējams novietot tam paredzētā turētājā. To iespējams uzstādīt atsevišķi no sienas turētāja.
slēdzams ar atslēgu, lai novērstu ierīces nozagšanu
ja nepieciešams, lieko savienošanas kabeļa garumu iespējams uztīt uz sienas turētāja kronšteina

e-tron connect uzlādes sistēma līdz 22 kW
iekļauj:
1 ierīci ar 5 collu skārienekrānu
aizsardzību ar PIN kodu
programmatūras atjauninājumus
integrētu elektroenerģijas skaitītāju
saules enerģijas izmantošanu
ekonomiski izdevīgāku uzlādi
aizsardzību pret elektroenerģijas atslēgšanos

Iebūvētais lādētājs līdz 22 kW
Lai lādētu ar 22 kW jaudu mājās, nepieciešama papildu aprīkojumā pieejamā e-tron connect uzlādes sistēma. Standarta e-tron kompaktās uzlādes sistēmas jauda ir ierobežota līdz 11 kW.

Elektrotīkla pievienošanas kabelis (garums: 1,6 m) ar industriālo savienotāju CEE 32 A, 1 fāze, zils, taisnā versija, e-tron kompaktajai uzlādes sistēmai

Uzlādes kabelis ar industriālo spraudni CEE 32 A/400 V/6 h garš + taisns
Elektrotīkla pievienošanas kabelis (garums: 1,6 m) ar industriālo savienotāju CEE 32 A, 3 fāzes, sarkans, taisnā versija, e-tron kompaktajai uzlādes sistēmai un e-tron connect uzlādes sistēmai.
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Gaismas
Matrix LED priekšējie lukturi ar dinamiskajiem virzienrādītājiem
ar šādām funkcijām:

RS e-tron GT

Kods

Papildu aprīkojums

Cena EUR ar PVN

8G4

s

8VM

s

QQ2

s

dinamiskais virzienrādītājs
vizuāli pilnveidoti dienas gaitas lukturi
tuvās gaismas
tālās gaismas
gabarītlukturi
pagrieziena apgaismošanas lukturi (papildu sānu apgaismojums nogriežoties)
sliktu laikapstākļu lukturi (atspīduma mazināšanai pasliktinātas redzamības apstākļos)
manevrēšanas gaisma (izgaismo priekšpuses manevrēšanas laukumu, braucot atpakaļgaitā)
automaģistrāles gaisma (lielāks attālums lielā ātrumā)
statiskā pagrieziena izgaismošanas gaisma
automātiskā dinamiskā priekšējo lukturu attāluma kontrole

LED aizmugurējie lukturi ar dinamiskiem virzienrādītājiem
Bremžu lukturu ar LED tehnoloģiju izteikta priekšrocība ir to ātrā ieslēgšanās, kas padara tos labāk pamanāmus aizmugurē braucošajiem. Papildus aizmugurējā luktura LED funkcijām tajā
ir iekļauts dinamiskais virzienrādītājs, kas izceļas ar īpaši labi saskatāmu gaismas kustību. Dinamiskā virzienrādītāja segmenti milisekunžu laikā tiek pēc kārtas izgaismoti, veidojot gaismas
vilni, kas kustas automobiļa nogriešanās virzienā.

Fona apgaismojuma paka plus
Fona apgaismojuma pakā plus iekļauts šāds salona elementu vientoņa apgaismojums baltā krāsā:
griestu modulis, priekšā, ar lasīšanas apgaismojumu, priekšā un aizmugurē
spogulīši, apgaismoti, vadītājam un priekšējam pasažierim
iekāpšanas apgaismojums zem durvīm, priekšā/aizmugurē
salona durvju rokturi, priekšā un aizmugurē
cimdu nodalījums
bagāžas nodalījuma apgaismojums, labajā un kreisajā pusē
iekāpšanas LED ar e-tron GT projekciju, priekšā

Fona apgaismojuma pakā plus iekļauts šāds elementu daudztoņu apgaismojums:
instrumentu paneļa un instrumentu paneļa pārsega fona apgaismojums
izgaismots e-tron logotips instrumentu panelī priekšējā pasažiera pusē
viduskonsoles fona apgaismojums
skaļruņu apgaismojums, priekšā un aizmugurē
izgaismotas durvju kabatas priekšā un aizmugurē
apgaismojums pie kājām, priekšā un aizmugurē, izslēdzams
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Gaismas
Matrix LED priekšējie lukturi ar Audi lāzera gaismām, LED aizmugurējie lukturi,
dinamiskais gaismas motīvs un dinamiskie virzienrādītāji
iekļautas šādas funkcijas:

RS e-tron GT

Kods

Papildu aprīkojums

Cena EUR ar PVN

PXC

2 151

Audi lāzera gaismas
dinamiskais virzienrādītājs
vizuāli pilnveidoti dienas gaitas lukturi
tuvās gaismas
tālās gaismas
gabarītlukturi
pagrieziena apgaismošanas lukturi (papildu sānu apgaismojums nogriežoties)
sliktu laikapstākļu lukturi (atspīduma mazināšanai pasliktinātas redzamības apstākļos)
manevrēšanas gaisma (izgaismo priekšpuses manevrēšanas laukumu, braucot atpakaļgaitā)
automaģistrāles gaisma (lielāks attālums lielā ātrumā)
automātiskā dinamiskā priekšējo lukturu attāluma kontrole
pagrieziena izgaismošanas gaisma
sagaidīšanas/pavadīšanas funkcijas dinamiskais gaismas motīvs

LED aizmugurējie lukturi ar dinamisko gaismas motīvu un dinamiskajiem virzienrādītājiem piedāvā šādas
funkcijas ar LED tehnoloģiju:
dinamiskie virzienrādītāji
bremžu lukturi
aizmugurējie lukturi
aizmugurējais numura zīmes apgaismojums
atpakaļgaitas gaismas
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Jumta sistēmas
Panorāmas stikla jumta lūka

RS e-tron GT

Kods

Papildu aprīkojums

Cena EUR ar PVN

3FG

s

3FI

4 246

GA2

s

Trīs zonu luksusa automātiskā gaisa kondicionēšana

KH5

s

Gaisa kvalitātes paka

2V4

271

PGB

s

VC2

284

Tonētā panorāmas stikla jumta lūka nodrošina patīkamu, gaišu salonu ar īpašu plašuma sajūtu.

Oglekļa šķiedras jumts
redzama CFRP konstrukcija sportiskam un izsmalcinātam izskatam
samazināts automobiļa svars
pazemināts automobiļa smaguma centrs uzlabotai vadāmībai un dinamikai

Gaisa kondicionēšana
Komforta papildu gaisa kondicionēšana
atdzesē vai sasilda salonu jau pirms brauciena
iespējams individuāli iestatīt nepieciešamo temperatūru
ieslēgšana un regulēšana ar MMI touch
iespējams ērti ieslēgt, izmantojot myAudi lietotni

Jonizēšana samazina kaitīgo daļiņu un mikroorganismu daudzumu gaisā un uzlabo gaisa kvalitāti automobiļa salonā. Gaisa kvalitātes paka palīdz paaugstināt komforta un modrības līmeni.

Slēgšanas sistēmas
Komforta atslēga ar bagāžas nodalījuma atvēršanu ar sensora palīdzību, pretaizdzīšanas signalizācija un Safelock
Lai ērti atslēgtu un aizslēgtu automobili un iedarbinātu un izslēgtu motoru, neizmantojot atslēgu – atslēgai vienkārši ir jābūt līdzi. Lai ērti atslēgtu, atvērtu vai aizvērtu bagāžas nodalījuma
pārsegu, nepieciešams tikai pakustināt kāju.

Garāžas vārtu atvēršanas funkcija (HomeLink)
Automobiļa sistēmā integrēta programmējama tālvadības pults garāžas durvju un vārtu atvēršanai, kā arī drošības un apgaismojuma sistēmu tālvadībai.
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Spoguļi

RS e-tron GT

Kods

Papildu aprīkojums

Cena EUR ar PVN

Ārējo atpakaļskata spoguļu korpusi virsbūves krāsā

6FA

s

Sānu spoguļu korpusi melnā krāsā

6FJ

120

6FQ

895

4GF

s

4KC

s

4GK

113

4GY

510

Tumši tonēts aizmugurējais logs, aizmugurējie durvju un sānu logi (tonēts stiklojums)

QL5

510

Akustiskais stiklojums sānu logiem

VW0

781

Piezīme: tikai kopā ar 4ZD vai 4ZP
Oglekļa šķiedras spoguļu korpusi
Stiklojums
Siltumu izolējoša akustiskā stikla vējstikls
Laminēta drošības stikla vējstikls; dubults stikls ārējā trokšņa slāpēšanai

Siltumu izolējoša stikla sānu logi
Zaļi tonēts, apsildāms aizmugurējais logs ar laika slēdzi

Siltumu izolējoša akustiskā stikla vējstikls un pelēka tonējuma josla
Laminēta drošības stikla vējstikls ar pelēka tonējuma joslu augšējā malā samazina apžilbināšanu; dubultais stikls slāpē ārējo troksni

Kontrolēta klimata komforta/akustiskais vējstikls
Papildu atstarojošais pārklājums samazina salona sasilšanu, tā nodrošinot papildu komfortu pasažieriem un samazinot gaisa kondicionētāja radīto enerģijas patēriņu. Ar skatlodziņu ceļa
maksas iekasēšanas posteņiem; dubultais stiklojums slāpē ārējo troksni.
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Papildu ārējās apdares aprīkojums

RS e-tron GT

Kods

Papildu aprīkojums

Cena EUR ar PVN

Melnas apdares joslas

4ZC

s

Hekla pelēkas krāsas vienotais režģis

6H0

s

Vienotais režģis virsbūves krāsā

6H1

397

Vienotais režģis spīdīgi melnā krāsā

6H2

0

Piezīme: tikai kopā ar 4ZD vai 4ZP

ww.audi.lv

27

Papildu ārējās apdares aprīkojums

RS e-tron GT

Kods

Papildu aprīkojums

Cena EUR ar PVN

Spīdīgas oglekļa šķiedras durvju apdares lokšņu ielaidumi

5L1

2 038

Spīdīgas oglekļa šķiedras ārienes elementi

5L2

2 830

5L3

4 868

4ZD

1 472

4ZP

1 811

2Z0

0

Spīdīgas oglekļa šķiedras sānu gaisa atveres priekšā un horizontāla josla aizmugurējā difuzorā

Piezīme: tikai kopā ar 4ZD vai 4ZP
Spīdīgas oglekļa šķiedras stila paka
Spīdīgas oglekļa šķiedras sānu gaisa atveres priekšā, durvju apdares joslu ieliktņi un horizontāla josla aizmugurējā difuzorā

Piezīme: tikai kopā ar 4ZD vai 4ZP
Melnas krāsas stila paka
iekļauj:
vienotais režģis, vienotā režģa apmale, priekšējā un aizmugurējā bufera apakšdaļa, sānu sliekšņi ar dekoru durvju apdares loksnēs
un difuzorā spīdīgi melnā krāsā
Hromēti Audi riņķi un logotipi

Piezīme: tikai kopā ar 6H1 vai 6H2

Melnas krāsas stila paka plus
iekļauj:
vienotais režģis, vienotā režģa apmale, priekšējā un aizmugurējā bufera apakšdaļa, sānu sliekšņi ar dekoru durvju apdares loksnēs
un difuzorā spīdīgi melnā krāsā
Audi riņķi un emblēmas spīdīgi melnā krāsā

Piezīme: tikai kopā ar 6H1 vai 6H2

Bez modeļa un tehnoloģiju apzīmējuma
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Salona papildu aprīkojums
Durvju sliekšņu apdare ar alumīnija ielaidumiem priekšā un aizmugurē, izgaismota

RS e-tron GT

Kods

Papildu aprīkojums

Cena EUR ar PVN

7M9

s

VT3

566

Dinamica mikrošķiedras griesti, melnā krāsā

6NC

2 322

Piesmēķētājs un izņemams pelnu trauks ar vāku

9JD

69

melnā krāsā, ar RS logotipu priekšā

Izgaismota durvju sliekšņu apdare priekšā un aizmugurē
ar RS logotipu priekšā
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Pagarinātā garantija

RS e-tron GT

Kods

Papildu aprīkojums

Cena EUR ar PVN

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

EA1

301

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

EA2

381

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

EA3

477

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

EB4

541

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

EB3

620

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

EA4

828

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

EA5

1 035

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

EA6

1 306

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

EA7

1 577

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

EA8

2 119

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

EA9

3 060
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Aprīkojuma / dizaina pakas
RS dizaina paka, sarkanā krāsā
sporta sēdekļiem pro, priekšā, tostarp:

RS e-tron GT

Kods

Papildu aprīkojums

Cena EUR ar PVN

PEF

2 151

PEG

2 151

PEH

679

sporta formas stūres Alcantara apdare, melnā krāsā ar kontrastējošām Express sarkanas krāsas šuvēm, papildu aprīkojumā ar sporta formas ādas stūri melnā krāsā ar kontrastējošām
Express sarkanas krāsas šuvēm
instrumentu paneļa augšdaļa, durvju sliedes, durvju roku balsti un viduskonsoles apakšpuse ar smalkas Nappa ādas apdari, melnā krāsā ar kontrastējošām Express sarkanas krāsas šuvēm
instrumentu paneļa pārsegs, durvju apdares ielaidumi un viduskonsoles augšdaļa no Dinamica mikrošķiedras, melnā krāsā ar kontrastējošām Express sarkanas krāsas šuvēm uz
instrumentu paneļa pārsega
drošības jostas sarkanā krāsā
paklājiņi melnā krāsā ar kontrastējošām Express sarkanas krāsas šuvēm

Piezīme: tikai kopā ar Q1J un N0Q un 4D3 vai 4D5
RS dizaina paka, pelēkā krāsā
sporta sēdekļiem pro, priekšā, tostarp:
sporta formas stūres Alcantara apdare, melnā krāsā ar kontrastējošām Steel pelēkas krāsas šuvēm, papildu aprīkojumā ar sporta formas ādas stūri melnā krāsā ar kontrastējošām Steel
pelēkas krāsas šuvēm
instrumentu paneļa augšdaļa, durvju sliedes, durvju roku balsti un viduskonsoles apakšpuse ar smalkas Nappa ādas apdari, melnā krāsā ar kontrastējošām Steel pelēkas krāsas šuvēm
instrumentu paneļa pārsegs, durvju apdares ielaidumi un viduskonsoles augšdaļa no Dinamica mikrošķiedras, melnā krāsā ar kontrastējošām Steel pelēkas krāsas šuvēm uz instrumentu
paneļa pārsega
drošības jostas pelēkā krāsā
paklājiņi melnā krāsā ar kontrastējošām Steel pelēkas krāsas šuvēm

Piezīme: tikai kopā ar Q1J un N0Q un 4D3 vai 4D5
Dizaina paka, bez ādas, melnā krāsā
sporta sēdekļiem plus, priekšā:
sēdekļu tapsējums vai nu no Dinamica mikrošķiedras/mono.pur550 mākslīgās ādas kombinācijas melnā krāsā, vai no Cascade auduma/mono.pur550 mākslīgās ādas kombinācijas melnā krāsā
augšējie un apakšējie salona elementi no mākslīgās ādas/Dinamica mikrošķiedras melnā krāsā
sporta formas ādas stūre ar Alcantara apdari, 3 spieķiem, saplacinātu apakšējo malu, daudzfunkciju slēdžiem plus un pārnesumu pārslēgšanas lāpstiņām, melnā krāsā

Dinamica mikrošķiedras/mono.pur 550 mākslīgās ādas kombinācija sporta sēdekļiem plus priekšā, iekļauj:
sēdekļa centrālais panelis un sēdekļa sānu spilvenu iekšpuse priekšējiem sēdekļiem un abiem malējiem aizmugurējiem sēdekļiem no Dinamica mikrošķiedras, melnā krāsā; sēdekļa
centrālais panelis ar ūdenskrituma rakstu melnā krāsā
sēdekļu sānu spilvenu ārpuse, galvas balsti ar plecu daļu un vidējais aizmugurējais sēdeklis no mono.pur 550 mākslīgās ādas, melnā krāsā

Cascade auduma/mono.pur 550 mākslīgās ādas kombinācija sporta sēdekļiem plus priekšā, iekļauj:
sēdekļa centrālais panelis, sēdekļa sānu spilvenu iekšpuse un galvas balsti ar priekšējo sēdekļu plecu daļu un abiem malējiem aizmugurējiem sēdekļiem no Cascade auduma; sēdekļa
centrālais panelis ar ūdenskrituma rakstu spīdīgi melnā krāsā
sēdekļu sānu spilvenu ārpuse un vidējais aizmugurējais sēdeklis no mono.pur 550 mākslīgās ādas, melnā krāsā

Augšējie un apakšējie salona elementi no mākslīgās ādas/Dinamica mikrošķiedras, iekļauj:
instrumentu paneļa augšdaļa, durvju sliedes, durvju roku balsti un viduskonsoles apakšpuse ar mākslīgās ādas apdari, melnā krāsā ar melnas krāsas šuvēm
instrumentu paneļa pārsegs, durvju apdares ielaidumi un viduskonsoles augšdaļa no Dinamica mikrošķiedras, melnā krāsā ar melnas krāsas šuvēm"

Piezīme: tikai kopā ar 2PF
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Audi exclusive

Stūres / vadības elementi
Audi exclusive ādas stūre

Audi
exclusive

Kods

Cena EUR ar PVN

YRB

736

YVN

1 415

YSR

487

YTU

781

Smalkas Nappa ādas un šuvju krāsas izvēle no Audi exclusive galveno un papildu krāsu klāsta: Alabaster balta, Cognac, Diamond sudraba, Havana brūna, Jet pelēka, Crimson sarkana,
Ocean zila, melna, Granite pelēka, Baikal zila, Habano brūna
Papildus iespējams izvēlēties šuvju krāsu arī no Audi exclusive akcenta krāsu klāsta: Alaska zila, Calendula dzeltena, Iguana zaļa.

Audi exclusive stūre ar Alcantara/ādas apdari un augšējā viduspunkta marķējumu
Stūres augšējā viduspunkta marķējums no smalkas Nappa ādas piešķir sportiskāku izskatu un palīdz precīzāk vadīt automobili;
Augšējā viduspunkta marķējuma no smalkas Nappa ādas un šuvju krāsas izvēle no Audi exclusive galveno, papildu un akcenta krāsu klāsta: Alabaster balta, Cognac, Diamond sudraba,
Havana brūna, Jet pelēka, Crimson sarkana, Ocean zila, melna, Granite pelēka, Baikal zila, Habano brūna, Alaska zila, Calendula dzeltena, Iguana zaļa

Piezīme: tikai kopā ar 2PF
Papildus salona apdares aprīkojums
Audi exclusive paklājiņi
Paklājiņi melnā krāsā;
Apmaļu un šuvju krāsas izvēle no Audi exclusive galveno un akcenta krāsu klāsta: Alabaster balta, Cognac, Diamond sudraba, Havana brūna, Jet pelēka, Crimson sarkana, Ocean zila,
melna, Alaska zila, Calendula dzeltena, Iguana zaļa

Audi exclusive paklājiņi ar RS logotipu
Paklājiņi melnā krāsā ar RS logotipu;
Apmaļu un šuvju krāsas izvēle no Audi exclusive galveno un akcenta krāsu klāsta: Alabaster balta, Cognac, Diamond sudraba, Havana brūna, Jet pelēka, Crimson sarkana, Ocean zila,
melna, Alaska zila, Calendula dzeltena, Iguana zaļa
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Audi exclusive
Papildus salona apdares aprīkojums
Audi exclusive drošības jostas melnā krāsā ar krāsainu malu

Audi
exclusive

Kods

Cena EUR ar PVN

YTQ

1 698

Melnās drošības jostas malas krāsas izvēle no Audi exclusive akcenta krāsu klāsta: Alaska zila, Calendula dzeltena un Iguana zaļa, un papildus arī krāsās, kas atbilst RS dizaina pakām;
Aizmugurējā vidējā drošības josta vienmēr ir pilnībā melna

Audi exclusive šuvju paka

YVJ

sēdekļu centrālie paneļi, sēdekļu sānu spilveni, galvas balsti un vidējais aizmugurējais sēdeklis no smalkas Nappa ādas, melnā krāsā;
plastmasas detaļas melnā krāsā;
uz durvju apdares ieliktņiem ir Audi exclusive emblēma;
stūre ar smalkas Nappa ādas apdari, melnā krāsā (YRB vai YVN);
paklājiņi melnā krāsā ar melnām šuvēm, nubuka;
Šuvju krāsas izvēle no Audi exclusive galveno, papildu un akcenta krāsu klāsta: Alabaster balta, Cognac, Diamond sudraba, Havana brūna, Jet pelēka, Crimson sarkana, Ocean zila,
melna, Alaska zila, Calendula dzeltena, Iguana zaļa

Piezīme: tikai kopā ar 7HD un N0Q un Q1J un YRB vai YVN un YSR

iekļaujot YRB un YSR

2 038

iekļaujot YVN un YSR

2 717

iekļaujot YRB un YTU

2 332

iekļaujot YVN un YTU

3 012

Sēdekļu apdare / ādas apdares pakas
Audi exclusive ādas apšuvums un apdare

YS1

4 755

YSJ

1 754

Sēdekļu centrālie paneļi, sēdekļu sānu spilveni, galvas balsti, viduskonsoles augšdaļa un apakšdaļa un centrālais roku balsts priekšā no smalkas Nappa ādas;
Dinamica mikrošķiedras durvju apdares ieliktņi;
plastmasas detaļas melnā krāsā;
Ādas, šuvju un durvju apdares ieliktņu izvēle no Dinamica mikrošķiedras² no Audi exclusive galveno krāsu klāsta: Alabaster balta, Cognac, Diamond sudraba, Havana brūna, Jet pelēka,
Crimson sarkana, Ocean zila, melna.
Papildus iespējams izvēlēties šuvju krāsu arī no Audi exclusive akcenta krāsu klāsta: Alaska zila, Calendula dzeltena, Iguana zaļa

Piezīme: tikai kopā ar N0Q un Q1J un 7HD
Audi exclusive salona augšdaļas elementi
Instrumentu paneļa augšdaļa, ieskaitot attēla projicēšanas vadītāja acu priekšā ietvaru (ja ir pasūtīts), instrumentu paneļa pārsegs un durvju sliedes ar smalkas Nappa ādas apdari;
plastmasas detaļas melnā krāsā;
Smalkas Nappa ādas krāsas izvēle no Audi exclusive krāsu klāsta: Granite pelēka, Baikal zila, Habano brūna, Ocean zila, Jet pelēka, Crimson sarkana, melna;
Šuvju krāsas izvēle no Audi exclusive galveno, papildu un akcenta krāsu klāsta: Alabaster balta, Cognac, Diamond sudraba, Havana brūna, Jet pelēka, Crimson sarkana, Ocean zila,
melna, Alaska zila, Calendula dzeltena, Iguana zaļa, Granite pelēka, Baikal zila, Habano brūna

Piezīme: tikai kopā ar 7HD
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Audi exclusive
Aprīkojuma / dizaina pakas
Audi exclusive Cognac-Jet pelēkas krāsas dizaina paka
Audi exclusive sporta sēdekļiem pro:

Audi
exclusive

Kods

Cena EUR ar PVN

YVA

7 733

sēdekļu centrālie paneļi, sānu spilveni, galvas balsti no smalkas Nappa ādas, Cognac krāsā ar kontrastējošām Jet pelēkas krāsas šuvēm;
Dinamica mikrošķiedras durvju apdares ieliktņi, melnā krāsā;
durvju roku balsti ar ādas apdari, Cognac krāsā ar kontrastējošām Jet pelēkas krāsas šuvēm
viduskonsoles apdare, tostarp centrālais roku balsts ar ādas apdari, melnā krāsā ar kontrastējošām Jet pelēkas krāsas šuvēm;
durvju sliedes, instrumentu paneļa pārsegs un augšdaļa ar smalkas Nappa ādas apdari, melnā krāsā ar kontrastējošām Jet pelēkas krāsas šuvēm;
stūre ar ādas apdari, melnā krāsā ar kontrastējošām Jet pelēkas krāsas šuvēm
plastmasas detaļas ir melnā krāsā;
paklājiņi melnā krāsā ar melnas krāsas apmalēm un kontrastējošām šuvēm Jet pelēkā krāsā;

Piezīme: tikai kopā ar YS1 un YRB un YSR un YSJ
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681

927

1414

100 3
0

Audi RS e-tron GT izmēri

2900
4989

1068

1044
900

2

1451
1
1366

2

942

1021

1490
1
1433

1702
1964

1667
2158
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Audi RS e-tron GT tehniskie dati
Modelis

RS e-tron GT quattro

Piedziņa

Elektroenerģija

Jaudas pārvads / piedziņas veids

2 pakāpju/ automātiska/ quattro

Akumulatora ietilpība, kWh (bruto)*

93.4

Akumulatora ietilpība, kWh (neto)*

83.7

Akumulatora veids

Litija jonu augstsprieguma akumulators

Maksimālā jauda, kW (palielinātas jaudas režīmā)

440 (475)

Maksimālais griezes moments, Nm (palielinātas jaudas režīmā)

830 (830)

Svari / tilpumi
Pašmasa, kg

2420

Pilna masa, kg

2860

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

75/-

Bagāžas nodalījuma ietilpība, l

350

Pagrieziena diametrs, aptuveni, m

11.6

Veiktspēja / patēriņš
Maksimālais ātrums, km/h

250

Paātrinājums no 0 līdz 100 km/h, s (palielinātas jaudas režīms)

3.3

Enerģijas patēriņš, kWh/100 km, NEDC, kombinētajā ciklā
CO2 izmeši, g/km, NEDC, kombinētajā ciklā
Enerģijas patēriņš, kWh/100 km, WLTP, kombinētajā ciklā
CO2 izmeši, g/km, WLTP, kombinētajā ciklā
Veicamais attālums kombinētajā WLTP braukšanas ciklā km

20.2-19.3
0
22.5-20.6
0
433-472

*Elektroautomobiļa augstsprieguma akumulatora ietilpību iedala bruto un neto ietilpībā. Bruto ietilpība norāda augstsprieguma akumulatora visu fizisko ietilpību. Tomēr aizsardzībai pret pašizlādi, darbības laika paildzināšanai
un ārkārtas palaides rezerves nodrošināšanai teorētiski pieejamajam enerģijas daudzumam ir tehnisks ierobežojums. Šo faktisko izmantojamo enerģiju sauc par neto ietilpību.
Enerģijas patēriņš un elektriskās nobraukuma rezerves rādītāji, kas norādīti noteiktā diapazonā, ir atkarīgi no automobilim izvēlētā aprīkojuma.
Uzrādītā tehniskā informācija ir informatīva rakstura un var tikt mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma.
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Kontakti

Møller Auto Rīga

Møller Auto Lidosta

Audi Sport dīleris

ww.audi.lv

Rīgā, S. Eizenšteina ielā 10

Rīgā, Kalnciema ielā 170a

+371 67 097 107

+371 67 097 188

riga@moller.lv

lidosta@moller.lv

www.mollerautoriga.audi.lv

www.mollerautolidosta.audi.lv
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