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Kainos galioja nuo 14.09.2021

Kainoraštis

Modelis Galios žymėjimo užrašas Variklio tipas Pavarų dėžė, pavaros tipas Galia Kaina

kW/AG EUR be PVM EUR su PVM

8YARWY TFSI quattro 2.5TFSI 7 / S tronic / quattro 294 /400 48 347 58 500

Išsami techninė informacija pateikta čia

Kainos apima automobilio pristatymą, priešpardaviminį patikrinimą, avarinį trikampį, gesintuvą ir pirmosios pagalbos rinkinį.

Kainos apskaičiuotos taikant visus Lietuvoje galiojančius mokesčius. Nurodytos kainos, papildomos įrangos komplektacija bei galimų modelių pasirinkimas yra tik informacinio pobūdžio ir gali būti keičiami be išankstinio informavimo.

Nurodytos kainos neapima registracijos mokesčio, priimto Lietuvos Respublikos motorinių transporto priemonių registracijos mokesčio įstatyme 2019 m. gruodžio 17 d. Nr. XIII-2690 ir įsigaliojusio nuo 2020 m. liepos 1 d. 
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Išsami techninė informacija pateikta čia

Kainos apima automobilio pristatymą, priešpardaviminį patikrinimą, avarinį trikampį, gesintuvą ir pirmosios pagalbos rinkinį.

Kainos apskaičiuotos taikant visus Lietuvoje galiojančius mokesčius. Nurodytos kainos, papildomos įrangos komplektacija bei galimų modelių pasirinkimas yra tik informacinio pobūdžio ir gali būti keičiami be išankstinio informavimo.

Nurodytos kainos neapima registracijos mokesčio, priimto Lietuvos Respublikos motorinių transporto priemonių registracijos mokesčio įstatyme 2019 m. gruodžio 17 d. Nr. XIII-2690 ir įsigaliojusio nuo 2020 m. liepos 1 d. 

Kainos galioja nuo 14.09.2021

Kainoraštis

Modelis Galios žymėjimo užrašas Variklio tipas Pavarų dėžė, pavaros tipas Galia Kaina

kW/AG EUR be PVM EUR su PVM

8YSRWY TFSI quattro 2.5TFSI 7 / S tronic / quattro 294 /400 50 165 60 700
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Bazinė įranga

Ratlankiai / padangos

10 stipinų „Y“ dizaino, pilkos platinos spalvos iki blizgesio pratekinti ratlankiai, 9,0J x 19 priekyje ir 8,0J x 19 gale, 265/30 
R19 padangos priekyje ir 245/35 R19 padangos gale

52U s s

Slėgio padangose kontrolės indikacija 7K1 s s

Padangų remonto komplektas 1G8 s s

Standartiniai ratų varžtai 1PA s s

Apšvietimas

Priekiniai šviesos diodų žibintai 8IT s s

Galiniai šviesos diodų žibintai su dinaminiais posūkių rodikliais 8VM s s

Priekinių žibintų apiplovimo sistema 8X8 s s

Šviesos ir lietaus sensorius 8N6 s s

Galinio stiklo valytuvas ir apiplovimo sistema su intervalo valdymu 8M1 s -

Aplinką sudarančio apšvietimo paketas „plus“ QQ2 s s
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Veidrodžiai

Elektra nustatomi ir šildomi išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai 6XN s s

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

Rankiniu būdu užtamsinamas vidinis galinio vaizdo veidrodis 4L2 s s

Rakinimo sistemos

Signalizacija PG2 s s

Stiklai

Garsą izoliuojantis priekinis stiklas 4GH s s

Galinis langas, galinių durų langai ir galiniai šoniniai langai iš bespalvio stiklo QL1 s s

Kita eksterjero įranga

Dviejų kanalų „RS“ dujų išmetimo sistema su išmetimo sklendės valdymu ir chromuotomis ovalinėmis galinių dujų išmetimo vamzdžių apdailomis 0P0 s s

Matinės juodos spalvos „RS“ eksterjero įranga 5L1 s s

„S“ galinis stogo aptakas 5J1 s -

Galinis aptakas 5J9 - s

Juodos spalvos dizaino paketas
Blizgios juodos spalvos langų angų apdaila ir pasirinktinai stogo bėgeliai 
Blizgios juodos spalvos priekinio bamperio šoninių oro įleidimo angų mentės, slenksčiai su intarpais ir difuzoriaus įdėklas

4ZD s s

Bazinė įranga
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Sėdynės / sėdėjimo komfortas

„Dinamica“ mikropluošto ir dirbtinės odos „mono.pur 550“ derinys su rombų raštu ir „RS“ logotipo įspaudais N7S s s

Sportinės priekinės sėdynės Q1D s s

Priekinių sėdynių aukščio reguliavimas 3L3 s s

Nulenkiamas galinės sėdynės atlošas (40:20:40) su viduriniu ranktūriu 3NT s s

„i-Size“ ir „Top Tether“ tvirtinimai šoninėse galinėse sėdynėse 3A0 s s

Vairuotojo ir priekinio keleivio priekinės oro pagalvės su priekinio keleivio oro pagalvės deaktyvavimu 4UF s s

Komfortiškas priekinis vidurinis ranktūris 6E3 s s

Kita interjero įranga

Oda aptrauktas sportinio profilio 3 stipinų daugiafunkcis vairas „plus“ su pavarų perjungimo svirtelėmis ir tiesia apatine dalimi 2PK s s

„Atlas“ struktūros anglies pluošto interjero apdaila 7TN s s

Aliuminio optikos interjero elementai QJ1 s s

Pedalai ir pakoja iš nerūdijančio plieno VF1 s s

2 zonų prabangi automatinė oro kondicionieriaus sistema 9AK s s

Juodos spalvos medžiaginis lubų apmušimas 6NQ s s

Apšviečiamos apsauginės durų slenksčių juostos durų angose su „RS 3“ logotipais VT2 s s

Kilimėliai priekyje ir gale 0TD s s

Bazinė įranga
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Kita interjero įranga

Daiktadėžių ir bagažinės įrangos paketas
▪ Užrakinamas pirštinių skyrius 
▪ Daiktadėžė vairuotojo pusėje 
▪ Tinklinės kišenės daiktams galinėje priekinių sėdynių atlošų pusėje 
▪ Prabangus gėrimų laikiklis 
▪ 12 voltų kištukinis lizdas vidurinės konsolės gale (ne su USB jungtimis su įkrovimo funkcija gale) 
▪ 12 voltų kištukinis lizdas bagažinėje 
▪ Bagažinės tinklas

QE1 s s

Jeigu užsakomos USB jungtys su įkrovimo funkcija gale, 12 voltų kištukinio lizdo nėra.

Įlipimo zonos šviesos diodų apšvietimas priekyje su „RS“ (logotipo) projekcija. 9TK s s

Informacija ir pramogos / MMI ir navigacijos sistemos

„Audi virtual cockpit“ prietaisų skydelis „plus“ su papildomu „RS“ vaizdu 7J3 s s

MMI radijo sistema „plus“ I8Y s s

6 garsiakalbiai (pasyvūs) 8RL s s

„Bluetooth“ sąsaja 9ZX s s

Skaitmeninio radijo transliacijos priėmimas QV3 s s

Bazinė įranga
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Asistavimo sistemos / saugumas

Priekinė „Audi pre sense“ sistema 8J3 s s

Elektromechaninis stovėjimo stabdys UH1 s s

Nustatomas greičio ribotuvas 8T9 s s

Įspėjimo dėl išvažiavimo iš eismo juostos sistema 6I3 s s

Šoninės oro pagalvės priekyje, galvos oro pagalvių sistema ir vidurinė oro pagalvė tarp priekinių sėdynių 6C2 s s

Kliūties apvažiavimo asistentas ir pasukimo asistentas 4G3 s s

„Audi connect“ paslaugos „Emergency call & service“ su nuotolinėmis paslaugomis IW3 s s

Parkavimo asistentas su parkavimo pagalbos sistema „Plus“ 7X2 s s

Technologijos / važiuoklė

Galinė pakaba 1JR s s

Diskiniai stabdžiai 1KD/1LF s s

„Audi drive select“ sistema 2H6 s s

Vairavimo sistema su progresyvia charakteristika
· Labiau tiesioginis vairavimo atsakas (pvz., vingiuotuose užmiesčio keliuose arba pasukant) 
· Sumažintas vairavimo poreikis (pvz., parkavimo ir manevravimo metu) 
· Priklausomai nuo greičio veikiantis vairo stiprintuvas 
· Tvirtesnis ir tikslesnis vairavimo pojūtis važiuojant dideliu greičiu važiavimo tiesiai stabilumui 
· Didelis vairo stiprintuvo poveikis važiuojant mažu greičiu paprastesniam parkavimui ir manevravimui 
· Galimas skirtingų režimų pasirinkimas naudojant „Audi drive select“ sistemą

1N7 s s

Bazinė įranga
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Papildoma įranga

Spalvos

Turbo Blue N6N6 397 397

Kyalami Green 7R7R 509 509

„Metallic“ kėbulo spalva 

Kemora Gray 8R8R 0 0

Glacier White 2Y2Y 793 793

Tango Red Y1Y1 793 793

Python Yellow R1R1 793 793

Myth Black 0E0E 793 793

„Pearleffect“ spalva

Daytona Grey 6Y6Y 793 793

Kontrastinės spalvos stogo kupolas

Pastaba: ne su "Myth Black" kėbulo spalva

6H4 - 453
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Papildoma įranga

Ratlankiai / padangos

10 stipinų „Y“ dizaino, pilkos platinos spalvos iki blizgesio pratekinti ratlankiai, 9,0J x 19 priekyje ir 8,0J x 19 gale, 
265/30 R19 padangos priekyje ir 245/35 R19 padangos gale

52U s s

5 stipinų „Y“ dizaino, matinės juodos spalvos ratlankiai, 9,0J x 19 priekyje ir 8,0J x 19 gale, 265/30 R19 padangos 
priekyje ir 245/35 R19 padangos gale

52W 679 679

5 stipinų „Y“ dizaino, juodos spalvos su grafine spauda ratlankiai, 9,0J x 19 priekyje ir 8,0J x 19 gale, 265/30 R19 
padangos priekyje ir 245/35 R19 padangos gale

52V 793 793

Vagystę apsunkinantys ratų varžtai 1PE 62 62

Adapterio forma, skirta specialiai ratų varžtams Jūsų automobilyje, apsunkina aukštos kokybės aliuminio lydinio ratlankių vagystę.

Slėgio padangose kontrolės sistema 7K3 226 226
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Papildoma įranga

Važiuoklė / stabdžiai

Galinė pakaba
Pakaba, apimanti specialųjį „RS“ spyruoklių ir amortizatorių suderinimą bei naują vožtuvų sistemą, nuleidžia automobilį 10 mm žemiau, palyginti su S modeliu. Ši pakaba skirta 
nuosekliai užtikrinti patobulintą važiavimo dinamiką su didesniu tiesioginiu kontaktu su keliu ir sportiškesniu valdomumu.
Priekyje naudojama „MacPherson“ spyruoklių stovų ašis su apatinėmis skersinėmis trikampėmis svirtimis, amortizatoriais, spiralinėmis spyruoklėmis, pagalbiniu rėmu ir 
stabilizatoriumi. Gale naudojama keturių svirčių ašis su atskiru spyruoklių ir amortizatorių išdėstymu, amortizatoriais, spiralinėmis spyruoklėmis, pagalbiniu rėmu ir stabilizatoriumi.

1JR s s

Diskiniai stabdžiai
18” didelio efektyvumo stabdžių sistema su įstrižais kontūrais, stabdžių antiblokavimo sistema (ABS) su elektroniniu stabdymo jėgos paskirstymu (EBV), elektromechaninis stabdžių 
stiprintuvas (EBKV), elektroninė stabilizavimo sistema (ESC) su stabdymo asistentu, dvigubas stabdžių stiprintuvas, perforuoti ventiliuojami priekiniai stabdžių diskai iš kompozitinės 
medžiagos, perforuoti ventiliuojami galiniai stabdžių diskai, blizgios juodos spalvos stabdžių suportai su „RS“ logotipais priekyje (su dizaino paketu – raudonos spalvos)

1KD/1LF s s

„Audi drive select“ sistema 2H6 s s

Raudona spalva nudažyti stabdžių suportai
„RS“ stabdžių sistemai, su „RS“ logotipais priekyje ir gale

PC2 340 340

„RS“ stabdžių sistema su keraminiais stabdžių diskais ir blizgios pilkos antracito spalvos stabdžių suportais
19” didelio efektyvumo stabdžių sistema su anglies pluoštu sustiprintais keraminiais priekinių stabdžių diskais, blizgia pilka antracito spalva nudažyti stabdžių suportai su „Audi 
ceramic“ logotipais

PC6 5 265 5 265

„RS“ stabdžių sistema su keraminiais stabdžių diskais ir blizgios mėlynos spalvos stabdžių suportais PC8 5 605 5 605

„RS“ stabdžių sistema su keraminiais stabdžių diskais ir blizgios raudonos spalvos stabdžių suportais PC9 5 605 5 605

„RS“ dinamikos paketas „plus“
Apimtis:
·  Adaptyvi važiuoklė su „Audi drive select“ sistema ir amortizatorių reguliavimu (DCC), prošvaisos sumažinimas 10 mm, palyginti su S modeliu
·  Iki 290 km/h padidintas elektronikos reguliuojamas maksimalus greitis

Pastaba: tik su PC6 arba PC9, arba PC8

PA3 2 097 2 097
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Kaina EUR su PVM

Papildoma įranga

Važiuoklė / stabdžiai

Adaptyvi važiuoklė su „Audi drive select“ sistema
Adaptyvi važiuoklė su „Audi drive select“ sistema ir amortizatorių reguliavimu (DCC) nuleidžia automobilį 10 mm žemiau, palyginti su S modeliu. Ši pakaba skirta nuosekliai užtikrinti 
specialiąją „RS“ patobulintą važiavimo dinamiką su didesniu tiesioginiu kontaktu su keliu ir sportiškesniu valdomumu. Elektronikos valdomi amortizatoriai, naudojant „Audi drive select“ 
sistemą, gali būti pritaikomi prie įvairių važiavimo situacijų pasirenkant į dinamiką arba į komfortą orientuotus bazinius nustatymus. Nuo specialiojo „RS“ valdomumo ir išskirtinės 
važiavimo dinamikos iki puikaus važiavimo komforto.
Priekyje naudojama „MacPherson“ spyruoklių stovų ašis su apatinėmis skersinėmis trikampėmis svirtimis, adaptyviais amortizatoriais, spiralinėmis spyruoklėmis, pagalbiniu rėmu 
ir stabilizatoriumi. Gale naudojama keturių svirčių ašis su atskiru spyruoklių ir amortizatorių išdėstymu, adaptyviais amortizatoriais, spiralinėmis spyruoklėmis, pagalbiniu rėmu ir 
stabilizatoriumi.

PDE 1134 1134

Iki 280 km/h padidintas maksimalus greitis 6Y4 1 698 1 698

Sėdėjimo komfortas

Sportinės priekinės sėdynės
Sportinės priekinės sėdynės su „RS“ logotipo įspaudais sėdynių atlošuose gali būti įvairiai nustatomos rankiniu būdu: nustatomi sėdynės aukštis, išilginė padėtis, sėdynės polinkis, 
atlošo polinkis ir saugos diržo aukštis. Papildomai sportinės priekinės sėdynės aprūpintos integruotomis galvos atramomis, kurios sudaro atlošų dalį, ir iškiliais šonais padidintam 
šoniniam kūno stabilumui posūkiuose.

Q1D s s

Priekinių sėdynių aukščio reguliavimas 3L3 s s

Šildomos priekinės sėdynės
Sėdynių šildymas šildo priekinių sėdynių sėdimąsias dalis ir atlošų vidurines dalis bei šonines sėdynių dalis. Vairuotojo ir priekinio keleivio sėdynių šildymas gali būti individualiai 
nustatomas trimis pakopomis tiesioginio pasirinkimo mygtuku oro kondicionieriaus valdymo modulyje.

4A3 384 384

Elektra nustatoma vairuotojo sėdynė
Vairuotojo sėdynės aukščio, išilginės padėties, sėdynės polinkio ir atlošo polinkio nustatymas elektra; mechaniškai reguliuojama priekinio keleivio sėdynė

Pastaba: tik su 7P1

3PB 435 435

Elektra nustatomos priekinės sėdynės
Sėdynės aukščio, sėdynės polinkio ir atlošo polinkio nustatymas elektra

Pastaba: tik su 7P1

3L5 793 793
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Kaina EUR su PVM

Papildoma įranga

Sėdėjimo komfortas

Elektra nustatomos priekinės sėdynės su vairuotojo sėdynės ir veidrodžių atminties funkcija
Apimtis:
·  Elektra nustatomos priekinės sėdynės su atminties funkcija
·  Elektra nustatomi, prilenkiami ir šildomi išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai, automatiškai tamsėjantys išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai abiejose pusėje su atminties funkcija

Pastaba: tik su 4L6 ir 7P1

PV3 1 359 1 359

Priekinių sėdynių 4 krypčių juosmens atramos reguliavimas
Horizontalus ir vertikalus nustatymas elektra

7P1 306 306

Pneumatinis priekinių sėdynių juosmens atramos reguliavimas su masažo funkcija
Juosmens atrama apima tris juosmens pagalves, kurios atskirai pripučiamos ir nuleidžiamos, užtikrinant juosmens zonos palaikymą, ir valdomos juosmens atramos mygtuku prie 
sėdynės.
Masažo funkcija apima tris skirtingas programas, sukurtas juosmens zonos relaksavimui, kurios gali būti nustatomos trimis intensyvumais. Programos ir jų intensyvumas gali būti 
nustatomi MMI jutikliniame ekrane. Masažo funkcija gali būti įjungiama arba išjungiama, naudojant juosmens atramos mygtuką su integruotu tiesioginiu masažo mygtuku. Masažo sesija 
trunka maždaug 10 minučių.

Pastaba: tik su 3L5 arba PV3

8I6 510 510

Sėdynių apmušalai / odos paketai

„Dinamica“ mikropluošto ir dirbtinės odos „mono.pur 550“ derinys su rombų raštu ir „RS“ logotipo įspaudais
Sportinėms priekinėms sėdynėms:
·  „Dinamica“ mikropluoštu aptrauktos vidurinės priekinių sėdynių ir dviejų šoninių galinių sėdynių dalys
·  Juodos spalvos „mono.pur 550“ dirbtine oda aptraukti sėdynių šonai, galvos atramos, vidurinė galinė sėdynė ir priekinis vidurinis ranktūris
·  Kontrastinės siūlės ir rombų raštas
·  „RS“ logotipo įspaudai priekinių sėdynių atlošuose

N7S s s

„Fine Nappa“ oda su korio formos prasiuvimu ir „RS“ logotipo įspaudais
·  Juodos spalvos „Fine Nappa“ oda aptrauktos vidurinės sėdynių dalys, sėdynių šonai ir galvos atramos
·   Akcentai pečių zonoje iš juodos spalvos „Dinamica“ mikropluošto (derinyje su raudonos arba žalios spalvos „RS“ dizaino paketu „plus“ atitinkamai „Express red“ arba „Micrommata 

green“ spalvos)
·  Su juodos, „Express red“ arba „Micrommata green“ spalvos siūlėmis
·  Su korio formos prasiuvimu
·  „RS“ logotipo įspaudai priekinių sėdynių atlošuose

N1H 1 132 1 132
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Kaina EUR su PVM

Papildoma įranga

Interjero apdaila

„Atlas“ struktūros anglies pluošto interjero apdaila 7TN s s

Matinis „Atlas“ anglies pluošto dekoratyvinis intarpas ir akcentiniai paviršiai
Matinis „Atlas“ anglies pluošto dekoratyvinis intarpas ir akcentiniai paviršiai prietaisų panelyje; blizgios juodos apsvos vidurinėje konsolėje

5MB 906 906

Vairai / pavarų perjungimo svirtys / valdymo elementai

Oda aptrauktas sportinio profilio 3 stipinų daugiafunkcis vairas „plus“ su pavarų perjungimo svirtelėmis ir tiesia apatine dalimi 2PK s s

Oda aptrauktas 3 stipinų daugiafunkcis vairas „plus“ su pavarų perjungimo svirtelėmis
Perforuota oda aptrauktas 3 stipinų dizaino vairas su „RS“ logotipu spindi sportiškumu ir užtikrina puikias laikymo savybes. Vairas mechaniškai nustatomas aukščio kryptimi ir išilgine 
kryptimi. Vairas aprūpintas 12 daugiafunkcių mygtukų patogiam plačios bazinės ir papildomos informacijos ir pramogų įrangos valdymui. „RS“ perjungimo svirtelės iš aliuminio suteikia 
galimybę rankiniu būdu perjunginėti pavaras. Su specialiuoju „RS“ mygtuku specialiųjų „RS“ režimų aktyvavimui tiesiogiai „Audi drive select“ sistemoje.
Derinyje su adaptyviu važiavimo asistentu specialiosios vairo konstrukcijos su rankų ant vairo atpažinimu.
Taip pat tiekiamas aptrauktas „Alcantara“ derinyje su dizaino paketais.

Pastaba: tik su 6I6 arba PCE

1XX 0 0

Informacija ir pramogos / MMI ir navigacijos sistemos

„Audi virtual cockpit“ prietaisų skydelis „plus“ su papildomu „RS“ vaizdu
Specialios „RS“ vaizdų ekrane parinktys „RS Sport“, „RS Performance“ ir „RS Runway“ užtikrina lankstų ir aiškios struktūros galios ir pagrindinių automobilio funkcijų informacijos 
atvaizdavimą pažangiajame visiškai skaitmeniniame 12,3” „Full HD“ raiškos prietaisų skydelyje.

7J3 s s

MMI radijo sistema „plus“
Apimtis:
·  Aukštos raiškos 10,1” spalvotas ekranas (1540 x 720) su „MMI touch“ valdymu
·  Audi muzikos sąsaja su 2 USB-C jungtimis, kiekviena iš kurių aprūpinta įkrovimo ir duomenų perdavimo funkcijomis
·  Išskirtos AM/FM signalų priėmimo fazės
·  Garso stiprumo reguliavimas priklausomai nuo greičio
·  „Wi-Fi“ aparatinė įranga

I8Y s s
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Kaina EUR su PVM

Papildoma įranga

Informacija ir pramogos / MMI ir navigacijos sistemos

MMI navigacijos sistema „plus“ su „MMI touch“
Papildomos funkcijos, palyginti su MMI radijo sistema „plus“ su „MMI touch“:
·  Navigacijos sistema su 10,1” aukštos raiškos spalvotu MMI jutikliniu ekranu (1540 x 720)
·  Prijungtinis žemėlapių atnaujinimas: aktualiausių navigacijos duomenų atsisiuntimas
·  3D žemėlapių pavaizdavimas rodo daug įdomių vietų ir miestų modelius
·  Efektyvumo asistentas padeda vairuotojui palaikyti įžvalgųjį važiavimo stilių, kuris skatina degalų naudojimo efektyvumą. Efektyvumo asistentas teikia patarimus „Audi virtual cockpit“ 

ir pasirinktiniame projekciniame ekrane.
·  Eismo informacija realiuoju laiku
·  MMI paieška: laisvo teksto paieška su intelektualiuoju kelionės tikslų pasiūlymu įvedimo metu
·  „MMI touch“ greitajam, intuityviajam valdymui, pvz., kelionės tikslo įvedimui naudojant rankraštinių simbolių atpažinimo funkciją bei laisvam judinimui ir mastelio keitimui žemėlapyje
·  Detalizuota maršruto informacija: žemėlapio peržiūra, alternatyvių maršrutų pasirinkimas, įdomūs objektai, eismo juostos rekomendacijos, išvažiavimai iš automagistralių, detalizuoti 

sankirtų žemėlapiai ir daug daugiau.
·  Navigacijos duomenų, pvz., greičio apribojimų ir įkalnių statumo, naudojimas įžvalgiam ir efektyviam važiavimui

7UG 2 027 2 027

Informacija ir pramogos / radijo ir TV sistemos

6 garsiakalbiai (pasyvūs) 8RL s s

Audi garso sistema
10 garsiakalbiai įskaitant vidurinį garsiakalbį ir žemųjų dažnių kolonėlę, 6 kanalų stiprintuvas su bendrąja išvesties galia 180 vatų

9VD 328 328

„Bang & Olufsen“ 3D „Premium“ klasės garso sistema
Erdvinis garsas atkuriamas per 15 galingų garsiakalbių, įskaitant žemųjų dažnių kolonėlę. 16 kanalų stiprintuvas su bendrąja 680 vatų išvesties galia. Naujas virtualusis 3D garso efektas 
sukuria intensyvų garso įspūdį. Jį sukuria keturi garsiakalbiai prietaisų panelyje, du garsiakalbiai galiniuose galinių durų statramsčiuose ir „Fraunhofer Symphoria“ technologija. 3D 
garsas gali būti atkuriamas iš kelių šaltinių. Dizaino potyrį papildo išskirtiniai garsiakalbių dangteliai su apdaila iš aliuminio.

9VS 895 895
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Kaina EUR su PVM

Papildoma įranga

Informacija ir pramogos / telefonas ir komunikacija

„Bluetooth“ sąsaja 9ZX s s

Audi sąsaja išmaniajam telefonui IU1 453 453

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

9ZE 453 453

„Audi connect“ paslaugos „Navigation & Infotainment“
Apima šias funkcijas:
·  Lankytinos vietos realiuoju laiku
·  Parkavimas gatvėje
·  Eismo informacija realiuoju laiku
·  Įspėjimai apie pavojus
·  Kelio ženklų informacija realiuoju laiku
·  Orų informacija
·  „myAudi“ navigacija
·  „Wi-Fi“ interneto prieigos taškas
·  Žinios realiuoju laiku
·  Naudotojų profiliai
·  Srautinis medijų duomenų siuntimas realiuoju laiku

Pastaba: tik su 7UG

IT4 0 0

„Audi connect“ paslaugos „Navigation & Infotainment plus“
Apima visas „Audi connect“ paslaugas „Navigation & Infotainment“ bei:
· Navigacija naudojant Google™ palydovinį žemėlapį
· Tikslų paieška realiuoju laiku
· Smulkiai detalizuoti 3D formato miestų vaizdai
· Interneto radijas
· Hibridinis radijas
· Eismo informacija realiuoju laiku „plus“
· „Amazon Alexa“ integracija

Pastaba: tik su 7UG

IT3 249 249
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Kaina EUR su PVM

Papildoma įranga

Asistavimo sistemos / saugumas

Elektromechaninis stovėjimo stabdys UH1 s s

Priekinė „Audi pre sense“ sistema
Savo funkcionavimo ribose priekinė „Audi pre sense“ sistema, naudodama priekinį radarą, nuskaito zoną prieš automobilį ir pateikia vairuotojui vizualius ir akustinius įspėjimus dėl bet 
kokios pavojingos situacijos, susijusiosios su stovinčiomis arba priekyje važiuojančiomis transporto priemonėmis. Jei vairuotojas nereaguoja, sistema sugrąžina vairuotojo dėmesį trumpu 
pristabdymu. Jei jis ir toliau nereaguoja, priekinė „Audi pre sense“ sistema savo funkcionavimo ribose atlieka automatinį stabdymą visa jėga. Tai padeda sumažinti susidūrimo sunkumą 
arba visiškai jo išvengti.

8J3 s s

Nustatomas greičio ribotuvas
Nustatomas greičio ribotuvas padeda automobiliui likti iš anksto nustatyto maksimalaus greičio ribose. Funkcija prieinama maždaug nuo 30 km/h, pvz., gyvenvietėse. Maksimalus greitis 
išlaikomas, pasiekus nustatytą ribą. „Kick-down“ funkcija leidžia laikinai deaktyvuoti greičio ribotuvą ir viršyti maksimalų greitį pagreitėjant. Taip greičio ribotuvas gali būti nepaisomas, 
pvz., atliekant lenkimo manevrą, kol automobilio greitis vėl nukris žemiau nustatyto maksimalaus greičio. Automobilio greičio ribojimas ties reikiama riba (įskaitant aktyvią stabdymo 
intervenciją) gali pagerinti važiavimo komfortą ir paremti pastovų važiavimo stilių. Sistema valdoma naudojant atskira svirtelę prie vairo kolonėlės. Nustatytas maksimalus greitis ir 
sistemos būklė rodomi skaitmeniniame prietaisų skydelyje arba pasirinktiniame „Audi virtual cockpit“.

8T9 s s

Įspėjimo dėl išvažiavimo iš eismo juostos sistema
Sistemos funkcionavimo ribose padeda vairuotojui išvengti netyčinio išvažiavimo iš eismo juostos. Kai sistema aktyvuota ir parengta funkcionavimui, o vairuotojas neįjungė posūkių 
rodiklių, įspėjimo dėl išvažiavimo iš eismo juostos sistema koreguojančia vairavimo intervencija padeda išvengti atpažintos eismo juostą ribojančios linijos kirtimo. Papildoma vairo 
vibracija gali būti nustatoma vairuotojui pageidaujant. Sistema funkcionuoja maždaug nuo 60 km/h iki maksimaliai 250 km/h greičio diapazone.

6I3 s s

Šoninės oro pagalvės priekyje, galvos oro pagalvių sistema ir vidurinė oro pagalvė tarp priekinių sėdynių
Papildomai prie šoninių oro pagalvių priekyje ir galvos oro pagalvių priekyje įrengta vidurinė oro pagalvė. Sistemos funkcionavimo ribose ji užtikrina vairuotojo ir priekinio keleivio 
apsaugą šoninio susidūrimo atveju. Vadinamoji vidurinė oro pagalvė išsiskleidžia tarp priekinių sėdynių. Šoninio susidūrimo atveju ji kiek įmanoma sumažina dviejų priekyje esančių 
žmonių tarpusavio susidūrimo arba vairuotojo susidūrimo su tuščia priekinio keleivio sėdyne tikimybę bei sumažina sužeidimų riziką.

6C2 s s

Kliūties apvažiavimo asistentas ir pasukimo asistentas
Kliūties apvažiavimo asistentas gali padėti vairuotojui vairuoti automobilį jam apvažiuojant kliūtį susidūrimo išvengimo situacijoje, kuri atpažįstama kaip kritinė. Jeigu vairuotojas 
aktyviai apvažiuoja kliūtį po neatidėliotino įspėjimo, kliūties apvažiavimo asistentas padeda vairuotojui, tikslingai pristabdymas ratus ir taikydamas nedidelį vairavimo momentą, 
koreguojantį vairo pasukimo kampą.
Kai pajudama iš vietos arba važiuojama mažu greičiu, pasukimo asistentas gali inicijuoti stabdymo intervenciją, kad užkirstų kelią automobilio susidūrimui su priešpriešiais artėjančia 
transporto priemone, kai pasukama į kairę. Funkcija disponuojama tik sistemos funkcionavimo ribose ir tik tuomet, kai aktyvuoti posūkių rodikliai.

4G3 s s

„Audi hold assist“ (įkalnės asistentas) UH2 91 91
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Kaina EUR su PVM

Papildoma įranga

Asistavimo sistemos / saugumas

Asistavimo sistemų paketas su MMI navigacijos sistema „plus“ su „MMI touch“
Kelio ženklų atpažinimas naudojant kamerą (QR9)
Adaptyvus važiavimo asistentas su kritinių situacijų asistentu (6I6)
MMI navigacijos sistema „plus“ su „MMI touch“ (7UG)
Adaptyvus greičio valdymo asistentas (8T8)

Pastaba: tik su 8G1 arba PXC ir 1XX

PCE 3261 3261

„Audi pre sense basic“ sistema
Saugumo priemonės:
·  Priekinių saugos diržų įtempimas
·  Avarinių šviesų aktyvavimas siekiant įspėti kitus eismo dalyvius
·  Langų ir panoraminio stiklinio stoglangio (jeigu užsakytas) uždarymas

7W1 226 226

Galinio vaizdo kamera KA2 464 464

Adaptyvus važiavimo asistentas su kritinių situacijų asistentu

Pastaba: tik su 8T8 ir 1XX

6I6 293 293

Adaptyvus greičio valdymo asistentas
Savo funkcionavimo ribose automatinis atstumo reguliavimas atpažįsta automobilius priekyje ir, naudodamas radaro sensorių, valdymo diapazone didžia dalimi palaiko pastovų greitį 
ir atstumą iki automobilio priekyje. Greičio diapazonas, kuriame funkcionuoja sistema, sudaro nuo 0 km/h iki 210 km/h. Reguliavimo diapazonas sudaro nuo 30 iki 210 km/h. „Stop & 
go“ eisme automobilis gali stabdyti iki visiško sustojimo ir tam tikromis sąlygomis vėl automatiškai pajudėti iš vietos. Sistema valdoma naudojant atskira svirtelę prie vairo kolonėlės. 
Atstumas gali būti nustatomas penkiomis pakopomis, sistemos dinamika gali būti pritaikoma naudojant „Audi drive select“ sistemą arba ACC sistemos meniu.

8T8 657 657

Įspėjimas persirikiuojant į kitą eismo juostą, įskaitant įspėjimą išlipant ir skersinio eismo gale stebėjimo asistentą 79H 600 600

Kelio ženklų atpažinimas naudojant kamerą

Pastaba: tik su 7UG

QR9 284 284

 „ISOFIX“ tvirtinimai priekyje, „Top Tether“ ir „i-Size“ vaikiškų kėdučių tvirtinimai šoninėse galinėse sėdynėse 3A5 45 45

Šoninės oro pagalvės priekyje ir gale su galvos oro pagalvių sistema ir vidurine oro pagalve tarp priekinių sėdynių
Papildomai prie šoninių oro pagalvių priekyje ir gale bei galvos oro pagalvių priekyje įrengta vidurinė oro pagalvė. Sistemos funkcionavimo ribose ši oro pagalvė yra parengta išsiskleisti, 
jeigu prireiks, tarp vairuotojo ir priekinio keleivio sėdynių.

6C4 273 273
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Kaina EUR su PVM

Papildoma įranga

Asistavimo sistemos / saugumas

Paruošimas projekciniam ekranui
Naudojant paruošimą projekciniam ekranui, visavertis projekcinis ekranas, jeigu reikia, gali būti papildomai įrengiamas Jūsų Audi partnerio įmonėje.

Pastaba: tik su 4GF

KS4 215 215

Projekcinis ekranas
Jeigu pageidaujama, greitis ir kita vairuotojui svarbi informacija iš pasirinktinai tiekiamos įrangos, pvz., asistavimo vairuotojui sistemų ir navigacijos, bei įspėjamieji simboliai 
projektuojami į tiesioginį vairuotojo matymo lauką. Papildomai Audi RS 3 automobilyje yra specialioji „RS“ indikacija pagal vairuotojo poreikius, tokia kaip blykčiojanti pavarų perjungimo 
indikacija, ratų įveikimo laikai, pavaros indikacija, greitis ir alyvos temperatūra. Tai sumažina žvilgsnio nukrypimą nuo kelio. Daugiaspalvė indikacija teikia didelio kontrasto pavaizdavimą. 
Gali būti reguliuojamas nepastebimai į prietaisų panelį integruoto projekcinio ekrano projekcinio paviršiaus aukštis ir ryškumas.
Poliarizuoti akiniai nuo saulės apriboja galimybę naudotis projekciniu ekranu.

Pastaba: tik su 4GF

KS1 906 906

Apšvietimas

Priekiniai šviesos diodų žibintai
Priekiniai šviesos diodų žibintai sukuria dienos šviesą primenantį kelio apšvietimą bei pasižymi mažomis energijos sąnaudomis, ilgu resursu ir geru suvokimu kitiems eismo dalyviams. 
Papildomai bet kokioms oro sąlygoms pritaikomos šviesos sumažina akinimą atspindžiais blogo matomumo sąlygomis.

8IT s s

Galiniai šviesos diodų žibintai su dinaminiais posūkių rodikliais
Šviesos diodų stabdžių žibintai daro įspūdį greitesniu galinių šviesų ir stabdžių šviesų aktyvavimu. Šviesų sklaidymo vaizdas yra įspūdingas stilistinis bruožas gale. Dinaminiai posūkių 
rodikliai atrodo labai pažangiai.

8VM s s

Aplinką sudarančio apšvietimo paketas „plus“
Elementai su spalvų suderinimo parinktimis:
·  Įlipimo zonos apšvietimas apatinėje galinių durų pusėje (baltos spalvos)
·  Kojų srities apšvietimas gale
·  Kontūrinis apdailos juostos apšvietimas (daugiaspalvis)²
·  Aplinką sudarantis durų apšvietimas priekyje ir gale (daugiaspalvis)
·  Kontūrinis durų apšvietimas priekyje ir gale (daugiaspalvis)
·  Daiktadėžės vidurinėje konsolėje apšvietimas (daugiaspalvis)

QQ2 s s
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Kaina EUR su PVMApšvietimas

Matriciniai priekiniai šviesos diodų žibintai, galiniai šviesos diodų žibintai ir priekinių žibintų apiplovimo sistema
·  Vizualiai patobulintos dienos važiavimo šviesos su skaitmeniniu, nuo modelio priklausančiu languotos vėliavos dizaino šviesos sklaidymo vaizdu ant pažangiojo pikselių paviršiaus po žibintu
·  Artimosios šviesos
·  Tolimosios šviesos
·  Gabaritinės šviesos
·  Dinaminiai posūkių rodikliai
·  Pasukimo šviesos (šoninio apšvietimo papildymas pasukant)
·  Bet kokioms oro sąlygoms pritaikomos šviesos (akinio atspindžiais blogo matomumo sąlygomis sumažinimui)
·  Manevravimo šviesos (apšviečia manevravimo zoną priekyje, kai važiuojama atbuline eiga)
·  Statinės pasukimo šviesos (šoninio apšvietimo papildymas mažo spindulio posūkiuose)
·  Automagistralės šviesos (padidintas šviesos nuotolis važiuojant dideliu greičiu)
·  Automatinis dinaminis žibintų šviesos nuotolio reguliavimas
·  Specialioji „RS“ dinaminė „Coming home“ ir „Leaving home“ funkcijų apšvietimo inscenizacija
·  Priekinių žibintų apiplovimo sistema

PXC 793 793

Tolimųjų šviesų valdymas
Veikdamas savo funkcionavimo ribose, tolimųjų šviesų asistentas automatiškai atpažįsta priešpriešiais artėjančių transporto priemonių priekinių žibintų šviesą, kitų eismo dalyvių 
galines šviesas ir šviesos šaltinius gyvenvietėse. Tolimosios šviesos automatiškai įjungiamos arba išjungiamos priklausomai nuo eismo situacijos. Taip sistema tobulina matomumą 
vairuotojui ir gerina komfortą.

8G1 113 113

Stogo sistemos

Panoraminis stiklinis stoglangis 3FB 1 245 1 245

Juodos spalvos stogo bėgeliai 3S2 260 -

Stogo bėgeliai iš aliuminio

Pastaba: tik su PAK

3S1 340 -

Papildoma įranga
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Kaina EUR su PVMOro kondicionierius

2 zonų prabangi automatinė oro kondicionieriaus sistema 9AK s s

3 zonų prabangi automatinė oro kondicionieriaus sistema
Elektronikos reguliuojama oro temperatūra, oro srautas ir paskirstymas. Nuo saulės spinduliavimo priklausomas valdymas yra papildoma funkcija. Temperatūra gali būti reguliuojama 
atskirai vairuotojo ir priekinio keleivio pusėse bei keleivių skyriaus gale. Kai aktyvuojamas atskiras atitirpdymo mygtukas, klimatizuotas oras nukreipiamas tiesiai į priekinį stiklą ir 
šoninius stiklus, kad padėtų efektyviai atlaisvinti juos nuo kondensato ir ledo bei pagerinti matomumą. 3 zonų prabangi automatinė oro kondicionieriaus sistema taip pat aprūpinta 
automatine oro recirkuliacijos funkcija derinyje su salono filtru, kuris pašalina dulkes ir kvapus. Tai padeda sumažinti dulkių dalelių, kvapų ir alergenų koncentraciją automobilio salone.

KH5 340 340

Rakinimo sistemos

Elektra valdoma vaikų apsauga 4H5 18 18

Komfortiškas bagažinės dangčio atidarymas
Bagažinės dangtis gali būti atidaromas arba uždaromas, paspaudžiant mygtuką automobilio rakte arba vairuotojo duryse, arba naudojant sensorinį mygtuką bagažinės dangčio 
rankenoje. Derinyje su pasirinktiniu komfortiniu raktu viskas, ko reikia, tai kojos judesio (spyrio judesio) automobilio gale, kai Jūsų rankos yra užimtos. Yra daug būdų atidaryti ir uždaryti 
bagažinės dangtį. Paprastai ir patogiai.

Pastaba: tik su PG3

4E6 408 -

Komfortinio rakto sistema su sensoriniu bagažinės dangčio atrakinimu
Belaidė komunikacija leidžia Jums atrakinti visas automobilio duris ir bagažinės dangtį. Jums tiesiog reikia nešiotis komfortinį raktą su „RS“ emblema su savimi, jo nereikia aktyviajam 
valdymui. Automobilis gali būti vėl užrakinamas, naudojant sensorius durų rankenose. Variklis paleidžiamas ir išjungiamas, naudojant variklio „Start-Stop“ mygtuką. Jūs galite patogiai 
atrakinti ir užrakinti bagažinės dangtį kojos judesiu (spyrio judesiu) gale.

PG3 - 486

Komfortinio rakto sistema
Belaidė komunikacija leidžia Jums atrakinti visas automobilio duris ir bagažinės dangtį. Jums tiesiog reikia nešiotis komfortinį raktą su „RS“ emblema su savimi, jo nereikia aktyviajam 
valdymui. Automobilis gali būti vėl užrakinamas, naudojant sensorius durų rankenose. Variklis paleidžiamas ir išjungiamas, naudojant variklio „Start-Stop“ mygtuką. Derinyje su 
pasirinktiniu elektra valdomu bagažinės dangčiu Jūs galite patogiai atrakinti ir užrakinti bagažinės dangtį kojos judesiu (spyrio judesiu) gale.

PG3 486 -

„Audi connect key“ – išmaniojo telefono kaip skaitmeninio automobilio rakto naudojimas
Dabar Jūsų „Android“ išmanusis telefonas tampa skaitmeniniu Jūsų automobilio raktu. Jūsų mobilusis telefonas perima funkcijas, kurios Jums žinomos, kaip Jūsų įprastinio rakto 
funkcijos: automobilio užrakinimas ir atrakinimas bei variklio paleidimas.
Dėl informacijos apie suderinamus mobiliuosius telefonus susisiekite su Jūsų Audi partneriu (reikalavimai, įskaitant „Android“ operacinę sistemą, NFC technologiją ir išmaniajame 
telefone integruotą saugos elementą).

Pastaba: tik su PG3

2F1 113 113

Garažo vartų nuotolinis valdymas („HomeLink“)
Programuojamas nuotolinio valdymo pultas. Tinka radijo bangomis valdomiems garažo vartams ir išoriniams vartams. Bei apsaugos ir apšvietimo sistemoms.

VC2 266 266

Papildoma įranga
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Kaina EUR su PVMVeidrodžiai

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

Elektra nustatomi ir šildomi išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai
Integruoti šviesos diodų posūkių rodikliai, įskaitant šildomus priekinio stiklo apiplovimo purkštukus

6XN s s

Rankiniu būdu užtamsinamas vidinis galinio vaizdo veidrodis 4L2 s s

Juodos spalvos išorinių veidrodžių korpusai

Pastaba: tik su juodos spalvos dizaino paketu (4ZD)

6FJ 120 120

Aliuminio optikos išorinių galinio vaizdo veidrodžių korpusai 6FC 120 120

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

Pastaba: tik su 4L6

6XI 373 373

Berėmis automatiškai tamsėjantis vidinis galinio vaizdo veidrodis 4L6 182 182

Stiklai

Garsą izoliuojantis priekinis stiklas 4GH s s

Šilumą izoliuojantis priekinis stiklas 4GF 0 0

„Privacy“ stiklai (tamsinti stiklai)
Tamsinti galinis stiklas, stiklai galinėse duryse ir galiniai šoniniai stiklai

QL5 397 397

Papildoma įranga
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Kaina EUR su PVMKita eksterjero įranga

Dviejų kanalų „RS“ dujų išmetimo sistema su išmetimo sklendės valdymu ir chromuotomis ovalinėmis galinių dujų išmetimo vamzdžių apdailomis 0P0 s s

Juodos spalvos dizaino paketas
Blizgios juodos spalvos langų angų apdaila ir pasirinktinai stogo bėgeliai
Blizgios juodos spalvos priekinio bamperio šoninių oro įleidimo angų mentės, slenksčiai su intarpais ir difuzoriaus įdėklas

4ZD s s

Matinės juodos spalvos „RS“ eksterjero įranga
Dinamiško sportinio dizaino juodos spalvos priekinis aptakas su rombų struktūros matinės juodos spalvos grotelėmis, su didelėmis juodos spalvos priekinėmis oro įleidimo angomis, 
matinės juodos spalvos priekinio aptako mentė, šoninės mentės ir difuzoriaus įdėklas bei blizgios juodos spalvos slenksčių intarpai.

5L1 s s

„RS“ sportinė dujų išmetimo sistema
Skleidžia ypatingą garsą; dviejų kanalų, su išmetimo sklendės valdymu ir blizgios juodos spalvos ovalinėmis galinių dujų išmetimo vamzdžių apdailomis

0P8 1 132 1 132

Variklio skyriaus uždangalas su apdaila iš anglies pluošto NM5 566 566

Galinis stogo aptakas iš anglies pluošto 5J5 1 869 -

Galinio dangčio aptakas iš anglies pluošto 5J2 - 1 076

Juodos spalvos dizaino paketas „plus“
Blizgios juodos spalvos Audi žiedai ir „RS 3“ logotipas radiatoriaus grotelėse bei ant bagažinės dangčio prideda išraiškių akcentų automobilio priekyje ir gale. Šie ypač ryškūs dizaino 
elementai papildo juodos spalvos dizaino paketo eleganciją ir sportiškumą.

4ZP 340 340

Aliuminio dizaino paketas
Langų apdailos juostos iš anoduoto aliuminio.
Dinamiško sportinio dizaino matinio aliuminio optikos priekinis aptakas su korio struktūros blizgios juodos spalvos grotelėmis, su didelėmis juodos spalvos priekinėmis oro įleidimo 
angomis, matinio aliuminio optikos priekinio aptako mentė, šoninės mentės ir difuzoriaus įdėklas.

PAK 957 957

Blizgios juodos spalvos „RS“ eksterjero įranga
Dinamiško sportinio dizaino juodos spalvos priekinis aptakas su rombų struktūros blizgios juodos spalvos grotelėmis, su didelėmis juodos spalvos priekinėmis oro įleidimo angomis, 
blizgios juodos spalvos priekinio aptako mentė, šoninės mentės, slenksčių intarpai ir difuzoriaus įdėklas.

5L5 113 113

Papildoma įranga
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Kaina EUR su PVMKita interjero įranga

Peleninė ir cigarečių uždegiklis priekyje 9JD 33 33

USB jungtys su įkrovimo funkcija gale
Jeigu taip pat užsakomas daiktadėžių ir bagažinės įrangos paketas, USB jungtys pakeičia 12 voltų elektros sistemos kištukinį lizdą.

7B9 57 57

Pratęsta garantija

Audi pratęsta garantija, 2 + 1, maksimali rida 30 000 km EA1 158 158

Audi pratęsta garantija, 2 + 1, maksimali rida 60 000 km EA2 190 190

Audi pratęsta garantija, 2 + 1, maksimali rida 90 000 km EA3 238 238

Audi pratęsta garantija, 2 + 1, maksimali rida 120 000 km EB4 285 285

Audi pratęsta garantija, 2 + 1, maksimali rida 150 000 km EB3 333 333

Audi pratęsta garantija, 2 + 2, maksimali rida 40 000 km EA4 333 333

Audi pratęsta garantija, 2 + 2, maksimali rida 80 000 km EA5 429 429

Audi pratęsta garantija, 2 + 2, maksimali rida 120 000 km EA6 557 557

Audi pratęsta garantija, 2 + 3, maksimali rida 50 000 km EA7 780 780

Audi pratęsta garantija, 2 + 3, maksimali rida 100 000 km EA8 955 955

Audi pratęsta garantija, 2 + 3, maksimali rida 150 000 km EA9 1 210 1 210

Papildoma įranga
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Kaina EUR su PVMĮrangos paketai / dizaino paketai

„RS“ raudonos spalvos dizaino paketas
Apimtis:
·  Juodos spalvos „Alcantara“ su „Express red“ spalvos kontrastinėmis siūlėmis aptrauktas vairo žiedas su spalvota 12 valandų žyme
·  Juodos spalvos saugos diržai su raudonu kraštu
·  Juodos spalvos kilimėliai su „Express red“ spalvos kontrastinėmis siūlėmis ir „RS“ logotipais priekyje

Pastaba: tik su 7W1

PEF 793 793

„RS“ raudonos spalvos dizaino paketas „plus“
Apimtis:
·  „RS“ raudonos spalvos dizaino paketas
·  „Express red“ spalvos „Dinamica“ mikropluoštu aptrauktos sėdynių pečių zonos
·  „Express red“ spalvos vidurinė pertvara tarp ventiliacinių angų ir blizgios juodos spalvos valdymo elementai
·  „Fine Nappa“ oda su raudonos spalvos kontrastinės spalvos siūlėmis aptrauktos sportinės priekinės sėdynės su korio formos prasiuvimu ir „RS“ logotipo įspaudais

Pastaba: tik su 7W1 ir N1H

PEJ 1 019 1 019

„RS“ žalios spalvos dizaino paketas
Apimtis:
·  Juodos spalvos „Alcantara“ su „Micrommata green“ spalvos kontrastinėmis siūlėmis aptrauktas vairo žiedas su spalvota 12 valandų žyme
·  Juodos spalvos saugos diržai su žaliu kraštu
·  Juodos spalvos kilimėliai su „Micrommata green“ spalvos kontrastinėmis siūlėmis ir „RS“ logotipais priekyje

Pastaba: tik su 7W1

PED 793 793

„RS“ žalios spalvos dizaino paketas „plus“
Apimtis:
·  „RS“ žalios spalvos dizaino paketas
·  „Micrommata green“ spalvos „Dinamica“ mikropluoštu aptrauktos sėdynių pečių zonos
·  „Micrommata green“ spalvos vidurinė pertvara tarp ventiliacinių angų ir blizgios juodos spalvos valdymo elementai
·  „Fine Nappa“ oda su žalios spalvos kontrastinės spalvos siūlėmis aptrauktos sportinės priekinės sėdynės su korio formos prasiuvimu ir „RS“ logotipo įspaudais

Pastaba: tik su 7W1 ir N1H

PEE 1 019 1 019

Papildoma įranga
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Audi RS 3 Sportback Matmenys
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Audi RS 3 Limousine Matmenys
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Audi RS 3 techniniai duomenys

 TFSI Benzininis variklis su tiesioginiu degalų įpurškimu, turbopripūtimu

 quattro nuolatinė visų ratų pavara

 S tronic dvigubos sankabos pavarų dėžė

Modelis RS 3 Sportback RS 3 Limousine

Variklio tipas TFSI quattro TFSI quattro

Cilindrai /  tūris (cm3) 5 / 2480 5 / 2480

Pavarų dėžė, pavaros tipas 7 / S tronic / quattro 7 / S tronic / quattro

Maksimali galia, kW/AG 294 / 400 294 / 400

Maksimalus sukimo momentas, Nm/aps. 500 / 2250 - 5600 500 / 2250 - 5600

Masės ir talpa

Nepakrauto automobilio masė, kg 1645 1650

Maksimali leidžiama bendroji masė, kg 2075 2080

Maksimali leidžiama stogo apkrova / atraminė apkrova, kg 75 / - 75 / -

Degalų bako talpa, apytiksliai, l 55 55

Bagažo skyriaus talpa, l 282/1104 321

Apsisukimo skersmuo, apytiksliai, m 12 12

Eksploatacinės charakteristikos ir sąnaudos

Maksimalus greitis, km/h 250 250

Įsibegėjimas 0-100 km s 3.8 3.8

NEDC degalų sąnaudos, l/100 km 

mieste 11.6-11.2 11.6-11.1

užmiestyje 7.1-6.7 7.0-6.5

mišriosios 8.8-8.3 8.7-8.2

Mišrioji NEDC CO2 emisija, g/km 201-190 198-188

WLTP degalų sąnaudos, l/100 km

mišriosios 9.5-9.0 9.4-8.9

Mišrioji WLTP CO2 emisija, g/km 217-205 214-201

Emisijos standartas Euro 6d-ISC-FCM  Euro 6d-ISC-FCM 
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Lentelėje Jūs rasite Audi RS 3 Sportback bei Audi RS 3 
Limousine skirtingų padangų dydžių degalų naudojimo 
efektyvumo klasės, sukibimo su šlapia danga klasės ir 
išorinio riedėjimo triukšmo klasės diapazonus.

Paaiškinimai
Degalų naudojimo efektyvumas
Padangų degalų naudojimo efektyvumo klasė kinta 
priklausomai nuo pasipriešinimo riedėjimui tarp šių 
klasifikacijų: 
• A – efektyviausios padangos, kurios taupo degalus. 
• E – mažiausiai efektyvios padangos, kurios sąlygoja 
didžiausias degalų sąnaudas.

Sukibimas su šlapia danga
Sukibimo su šlapia danga klasė teikia informaciją apie 
stabdymo šlapiomis oro sąlygomis savybes ir siekia nuo 
• A (didžiausias saugumas) iki 
• E (mažiausias saugumas).

Riedėjimo triukšmas
Padangų riedėjimo triukšmas arba išorinio triukšmo lygis 
matuojamas decibelais (dB) ir nurodomas skaičiumi vietoje 
XY. Papildomai riedėjimo triukšmas suskirstomas į tris 
pakopas – A, B ir C.

Sukibimas su sniegu
Šiuo ženklu pažymėtos padangos yra tinkamos naudoti 
ekstremaliomis sniego sąlygomis.

Sukibimas su ledu
Šiuo ženklu pažymėtos padangos apskaičiuotos kelio 
paviršiams su ledo sluoksniu arba kietai sniego dangai. 
Dygliuotos padangos apskaičiuotos kelio paviršiams su ledo 
sluoksniu arba kietai sniego dangai ir turėtų būti naudojamos 
tik labai sunkiomis oro sąlygomis (pvz., žemos temperatūros 
sąlygomis). Dygliuotų padangų naudojimas mažiau sunkiomis 
oro sąlygomis (pvz., drėgmės arba aukštesnės temperatūros 
sąlygomis) gali sąlygoti, ypač sukibimo su šlapia danga, 
valdomumo ir nusidėvėjimo atžvilgiu, mažesnį pajėgumą.

Kiti nurodymai: degalų sąnaudos gali būti ženkliai 
sumažinamos, taikant aplinką tausojantį vairavimo stilių. 
Norint pagerinti degalų naudojimo efektyvumą ir sukibimą 
su šlapia danga, reikia reguliariai tikrinti slėgį padangose. 
Visuomet turi būti atsižvelgiama į sustojimo kelią.

Išsamesnės informacijos Jūs rasite adresu: 
https://www.audi.lt/lt/web/lt/innovation/
important-info/eu-tyre-label.html

Padangų parametrų klasifikacija
Padangos dydis Degalų 

naudojimo 

efektyvumo 

klasė

Sukibimo su 

šlapia danga 

klasė

Išorinio riedėjimo triukšmo klasė 

dB

Sukibimas  

su sniegu

Sukibimas  

su ledu

priekyje 265/30 R 19

A B-A

71-69

B-A - -

gale 245/35 R 19 70

Nurodymai: Tikslingas tam tikrų padangų gaminių užsakymas dėl logistinių ir techninių gamybos priežasčių nėra įmanomas. 
Išsamesnės informacijos apie padangų parametrus Jūs gausite Jūsų Audi partnerio įmonėje.
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Kontaktai

Møller Auto Keturi žiedai
Audi Sport dileris

Ukmergės g. 252, Vilnius

+370 52388011

audi@moller.lt

www.mollerautovilnius.audi.lt

Klaipėdos Audi centras

Šilutės pl. 50, Klaipėda

+370 61258526

info@klasera.lt

www.klaipedosaudicentras.audi.lt

Kauno Audi centras
Audi Sport dileris

Chemijos g. 8, Kaunas

+370 37467467

audi@autojuta.lt

www.kaunoaudicentras.audi.lt


