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Cenas spēkā no  14.09.2021

Cenas

Modelis Dzinēja jaudas apzīmējums Dzinēja tips
Pārnesumkārba / 
 piedziņas veids Dzinēja jauda Cena

Reģistrācijas 
pakalpojums

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

8YARWY TFSI quattro 2.5TFSI 7 / S tronic / quattro 294 /400 48 347 58 500 410

Detalizēta tehniskā informācija pieejama šeit.

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

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

Aktuālāko informāciju iespējams iegūt pie Audi pārstāvjiem Latvijā.
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Cenas

Cenas spēkā no  14.09.2021

Detalizēta tehniskā informācija pieejama šeit.

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

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

Aktuālāko informāciju iespējams iegūt pie Audi pārstāvjiem Latvijā.

Modelis Dzinēja jaudas apzīmējums Dzinēja tips
Pārnesumkārba / 
 piedziņas veids Dzinēja jauda Cena

Reģistrācijas 
pakalpojums

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

8YSRWY TFSI quattro 2.5TFSI 7 / S tronic / quattro 294 /400 50 165 60 700 410
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Standarta aprīkojums

Diski/riepas

Diski ar 10 Y formas spieķiem, platīna pelēki, spīdīga slīpēta apdare, priekšā 9.0J, aizmugurē 8.0Jx19, riepas: priekšā 
265/30, aizmugurē 245/35 R19

52U s s

Riepu spiediena zuduma indikators 7K1 s s

Riepas remonta komplekts 1G8 s s

Standarta riteņu skrūves 1PA s s

Apgaismojums

LED priekšējie lukturi 8IT s s

LED aizmugurējie lukturi ar dinamiskiem virzienrādītājiem 8VM s s

Priekšējo lukturu tīrīšanas sistēma 8X8 s s

Gaismas/lietus sensors 8N6 s s

Aizmugurējā stikla tīrītāja un mazgātāja sistēma ar intervālu kontroli 8M1 s -

Fona apgaismojuma paka plus QQ2 s s
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Spoguļi

Sānu spoguļi, elektriski regulējami un apsildāmi 6XN s s

Ārējo atpakaļskata spoguļu korpusi virsbūves krāsā 6FA s s

Salona spogulis, manuāli aptumšojams 4L2 s s

Bloķēšanas sistēmas

Pretaizdzīšanas signalizācija PG2 s s

Stikls

Vējstikls ar akustisko stiklu 4GH s s

Aizmugurējais logs, aizmugurējie durvju un sānu logi ar caurspīdīgu stiklu QL1 s s

Ārienes papildu aprīkojums

RS izplūdes sistēma, dubulta, ar izplūdes aizvara kontroli un hromētiem, ovāliem izpūtēja uzgaļiem 0P0 s s

RS ārienes dizaina elementi matēti melnā krāsā 5L1 s s

S jumta spoileris 5J1 s -

Aizmugurējais spoileris 5J9 - s

Melnas krāsas stila paka
logu arku apdare un papildu aprīkojumā pieejamas jumta sliedes spīdīgi melnā krāsā 
sānu gaisa ieplūdes atveru paneļi priekšējā buferī, sānu sliekšņi ar ielaidumiem spīdīgi melnā krāsā un difuzora ieliktnis spīdīgi melnā krāsā

4ZD s s

Standarta aprīkojums
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Sēdekļi/sēdekļu komforts

Dinamica mikrošķiedras/mono.pur 550 mākslīgās ādas kombinācija ar romba rakstu un RS emblēmu N7S s s

Sporta sēdekļi, priekšā Q1D s s

Priekšējie sēdekļi ar augstuma regulēšanu 3L3 s s

Nolokāma aizmugurējā sēdekļa atzveltne (40:20:40) ar centrālo roku balstu 3NT s s

i-Size un augšējās atsaites bērnu sēdeklīšu stiprinājuma vieta malējiem aizmugurējiem sēdekļiem 3A0 s s

Drošības spilveni vadītājam un priekšējam pasažierim ar iespēju atslēgt priekšējā pasažiera drošības spilvenu 4UF s s

Komforta centrālais roku balsts, priekšā 6E3 s s

Salona papildu aprīkojums

 Sporta formas ādas stūre ar 3 spieķiem, saplacinātu apakšējo malu, daudzfunkciju slēdžiem plus un pārnesumu pārslēgšanas lāpstiņām 2PK s s

 Oglekļa šķiedras Atlas struktūras ielaidums 7TN s s

Alumīnija imitācija salonā QJ1 s s

Nerūsējošā tērauda pedāļi un kājas balsts VF1 s s

Divu zonu luksusa automātiskā gaisa kondicionēšana 9AK s s

Melna auduma griesti 6NQ s s

Durvju sliekšņu uzlikas durvju arkās, izgaismotas, ar #RS 3 logotipu VT2 s s

Paklājiņi priekšā un aizmugurē 0TD s s

Standarta aprīkojums
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Salona papildu aprīkojums

Mantu glabāšanas un bagāžas nodalījuma paka
▪ slēdzams cimdu nodalījums 
▪ mantu nodalījums vadītāja pusē 
▪ mantu tīkls priekšējo sēdekļu atzveltņu aizmugurē 
▪ luksusa krūžu turētājs 
▪ 12 V kontaktligzda viduskonsolē, aizmugurē (nav pieejama kopā ar USB pieslēgvietām ar uzlādes funkciju aizmugurē) 
▪ 12 V kontaktligzda bagāžas nodalījumā 
▪ bagāžas nodalījuma tīkls

QE1 s s

Ja ir pasūtītas USB pieslēgvietas ar uzlādes funkciju aizmugurē, 12 V kontaktligzda nav pieejama.

Iekāpšanas LED ar #RS projekciju (logotipu) priekšā. 9TK s s

Informācijas un izklaides sistēma/ MMI un navigācijas sistēmas

Audi virtuālā vadītāja informācijas sistēma ar papildu RS ekrānu 7J3 s s

MMI radio plus I8Y s s

6 skaļruņi (pasīvie) 8RL s s

Bluetooth saskarne 9ZX s s

Digitālais radio uztvērējs QV3 s s

Standarta aprīkojums
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Palīgsistēmas/ drošība

Audi pre sense front 8J3 s s

Elektromehāniskā stāvbremze UH1 s s

Iestatāms ātruma ierobežotājs 8T9 s s

Brīdinājums par novirzīšanos no joslas 6I3 s s

Sānu drošības spilveni, priekšējie ar galvas drošības spilvenu sistēmu un priekšā uzstādītu mijiedarbības drošības spilvenu 6C2 s s

Novirzīšanās un pagriezienu asistenti 4G3 s s

Audi connect ārkārtas zvans un tehniskā apkalpošana ar attālinātajiem pakalpojumiem IW3 s s

Stāvvietas palīgsistēma ar stāvvietas palīgsistēmu plus 7X2 s s

Tehnoloģijas/balstiekārta 

Aizmugurējā balstiekārta 1JR s s

Disku bremzes 1KD/1LF s s

Audi drive select 2H6 s s

Progresīvā stūres sistēma
· precīzāka stūres reakcija (piemēram, līkumotos ceļos vai nogriežoties) 
· stūrēšana ar mazāku piepūli (piemēram, novietojot automobili stāvvietā un manevrējot) 
· uz ātrumu reaģējošs pastiprinātājs 
· stingrāka, precīzāka stūrēšana lielā ātrumā labākai taisnvirziena stabilitātei 
· efektīvāka stūres pastiprināšana nelielā ātrumā vieglai novietošanai stāvvietā un manevrēšanai 
· izmantojot Audi drive select, ir iespējama dažādu režīmu izvēle

1N7 s s

Standarta aprīkojums
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Krāsas

Turbo Blue N6N6 397 397

Kyalami Green 7R7R 509 509

Metāliska krāsa

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“ krāsa

Daytona Grey 6Y6Y 793 793

Virsbūves krāsojums ar kontrastējošas krāsas jumtu

Piezīme: nav pieejams ar Myth Black virsbūves krāsojumu

6H4 - 453
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Diski/riepas

Diski ar 10 Y formas spieķiem, platīna pelēki, spīdīga slīpēta apdare, priekšā 9.0J, aizmugurē 8.0Jx19,  
riepas: priekšā 265/30, aizmugurē 245/35 R19

52U s s

Diski ar pieciem Y formas spieķiem, matēti melni, priekšā 9.0J, aizmugurē 8.0Jx19,  
riepas: priekšā 265/30, aizmugurē 245/35 R19

52W 679 679

Diski ar pieciem Y formas spieķiem, melni ar grafisku apdruku, priekšā 9.0J,  
aizmugurē 8.0Jx19, riepas: priekšā 265/30, aizmugurē 245/35 R19

52V 793 793

Pretnozagšanas riteņu skrūves 1PE 62 62

Adaptera forma atbilst tieši jūsu automobiļa riteņu skrūvēm un apgrūtina kvalitatīvo alumīnija disku nozagšanu.

Riepu spiediena uzraudzības sistēma 7K3 226 226
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Balstiekārtas/bremzes

Aizmugurējā balstiekārta
Balstiekārta ar RS specifiskiem atsperu/amortizatoru regulējumiem un jaunu vārstu sistēmu pazemina automobili par 10 mm salīdzinājumā ar S modeli. Balstiekārta ir īpaši izstrādāta, 
lai nodrošinātu stabilāku un uzlabotu braukšanas dinamiku, ļautu labāk izjust ceļu un nodrošinātu sportiskāku vadāmību. 
Priekšā ir izmantoti Makfersona statņi ar apakšējām dubultsvirām, amortizatori, spirālatsperes, apakšējais rāmis un stabilizators.  
 Aizmugurē tiek izmantota četru saišu ass ar atsevišķu atsperu/demferu bloku, amortizatoriem, spirālatsperēm, apakšējo rāmi un stabilizatoru.

1JR s s

Disku bremzes
Diagonāli sadalīta 18 collu augstas veiktspējas bremžu sistēma, bremžu pretbloķēšanās sistēma (ABS) ar elektronisko bremzēšanas spēka sadali (EBD), elektromehānisko bremžu 
pastiprinātāju (EBKV), elektronisko stabilitātes kontroli (ESC) ar bremžu pastiprinātāju, kompozītmateriāla priekšējie bremžu diski, iekšēji ventilējami un perforēti; iekšēji ventilējami 
aizmugurējie bremžu diski; bremžu suporti spīdīgi melnā krāsā ar RS logotipu; (ar dizaina paku – sarkanā krāsā).

1KD/1LF s s

Audi drive select 2H6 s s

Bremžu suporti, sarkanā krāsā
RS bremžu sistēmai, ar RS logotipu priekšā un aizmugurē

PC2 340 340

RS keramiskā bremžu sistēma ar suportiem spīdīgi pelēkā antracīta krāsā
19 collu augstas veiktspējas bremžu sistēma ar oglekļa šķiedras keramikas bremžu diskiem, priekšā, ar bremžu suportiem spīdīgi pelēkā antracīta krāsā, ar Audi ceramic logotipu

PC6 5 265 5 265

RS keramiskā bremžu sistēma ar suportiem spīdīgi zilā krāsā PC8 5 605 5 605

RS keramiskā bremžu sistēma ar suportiem spīdīgi sarkanā krāsā PC9 5 605 5 605

RS plus dinamiskā paka
tostarp: 
· adaptīvā balstiekārta ar Audi drive select un amortizatoru kontroli (DCC), par 10 mm zemāks klīrenss salīdzinājumā ar S modeli 
· līdz 290 km/h palielināts maksimālais ātrums, elektroniski ierobežots

Piezīme: tikai kopā ar PC6, PC9 vai PC8

PA3 2 097 2 097
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Balstiekārtas/bremzes

Adaptīvā balstiekārta ar Audi drive select
Adaptīvā balstiekārta ar Audi drive select un amortizatoru kontroli (DCC) samazina automobiļa klīrensu par 10 mm salīdzinājumā ar S modeli Balstiekārta ir īpaši izstrādāta, lai 
nodrošinātu stabilāku un uzlabotu, RS raksturīgu braukšanas dinamiku, ļautu labāk izjust ceļu un nodrošinātu sportiskāku vadāmību. Elektroniski regulējamos amortizatorus var 
pielāgot dažādām braukšanas situācijām, ar Audi drive select palīdzību izvēloties uz dinamiku vai uz komfortu orientētus iestatījumus. RS raksturīga vadāmība, izcila braukšanas 
dinamika vai nevainojams komforts.  
Priekšā ir izmantoti Makfersona statņi ar apakšējām dubultsvirām, adaptīvie amortizatori, spirālatsperes, apakšējais rāmis un stabilizators. Aizmugurē tiek izmantota četru saišu ass ar 
atsevišķu atsperu/demferu bloku, adaptīvajiem amortizatoriem, spirālatsperēm, apakšējo rāmi un stabilizatoru.

PDE 1134 1134

Līdz 280 km/h palielināts maksimālais ātrums 6Y4 1 698 1 698

Sēdekļu komforts

Sporta sēdekļi, priekšā
Sporta sēdekļiem priekšā ar RS emblēmu uz priekšējo sēdekļu atzveltnēm ir pieejams īpaši plašs manuālās regulēšanas diapazons: sēdekļu augstuma, pozīcijas uz priekšu/aizmuguri, 
sēdekļu leņķa, atzveltnes leņķa un drošības jostas augstuma regulēšana. Priekšējie sporta sēdekļi turklāt ir aprīkoti ar atzveltnēs integrētiem galvas balstiem un īpašas formas sānu 
polsterējumiem, kas uzlabo sānu atbalstu pagriezienos.

Q1D s s

Priekšējie sēdekļi ar augstuma regulēšanu 3L3 s s

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 ar 
atsevišķiem slēdžiem gaisa kondicionētāja vadības blokā.

4A3 384 384

Vadītāja sēdeklis, elektriski regulējams
Ar elektrisku sēdekļa augstuma, pozīcijas uz priekšu/atpakaļ, sēdekļa un atzveltnes leņķa regulēšanu vadītāja sēdeklim; manuāli regulējams priekšējā pasažiera sēdeklis

Piezīme: tikai kopā ar 7P1

3PB 435 435

Priekšējie sēdekļi, elektriski regulējami
Elektriska sēdekļa augstuma, sēdekļa un atzveltnes leņķa regulēšana.

Piezīme: tikai kopā ar 7P1

3L5 793 793
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Sēdekļu komforts

Priekšējie sēdekļi, elektriski regulējami, ar atmiņas funkciju vadītāja sēdeklim un sānu spoguļiem
tostarp: 
· priekšējie sēdekļi, elektriski regulējami, ar atmiņas funkciju 
· sānu spoguļi, elektriski regulējami, apsildāmi un nolokāmi, automātiski aptumšojami abās pusēs, ar atmiņas funkciju"

Piezīme: tikai kopā ar 4L6 un 7P1

PV3 1 359 1 359

Četru virzienu jostasvietas atbalsts priekšējiem sēdekļiem
Elektriska regulēšana horizontāli un vertikāli

7P1 306 306

Jostasvietas atbalsts, pneimatiski regulējams ar masāžas funkciju priekšējiem sēdekļiem
Jostasvietas atbalstam ir trīs jostasvietas spilveni, kas tiek atsevišķi piepildīti ar gaisu un iztukšotu, lai nodrošinātu jostasvietas atbalstu. Tos regulē ar jostasvietas atbalsta pogu uz 
sēdekļa. 
Masāžas funkcijai ir trīs dažādas programmas jostasvietas atbrīvošanai. Tām ir trīs dažādi intensitātes līmeņi. 
 Programmas un to intensitāti iespējams regulēt MMI touch displejā. Masāžas funkciju var ieslēgt un izslēgt ar jostasvietas atbalsta pogu ar integrēto masāžas pogu. Masāžas ilgums ir 
aptuveni 10 minūtes.

Piezīme: tikai kopā ar 3L5 vai PV3

8I6 510 510

Sēdekļu / ādas apdares pakas

Dinamica mikrošķiedras/mono.pur 550 mākslīgās ādas kombinācija ar romba rakstu un RS emblēmu
sporta sēdekļiem, priekšā, tostarp: 
· priekšējo un abu malējo aizmugurējo sēdekļu centrālais panelis no Dinamica mikrošķiedras 
· sēdekļu sānu spilveni, galvas balsti, vidējais aizmugurējais sēdeklis un centrālais roku balsts no mono.pur 550 mākslīgās ādas, melnā krāsā 
· kontrastējošas šuves un romba raksts 
· RS emblēmas uz priekšējo sēdekļu atzveltnēm

N7S s s

Smalka Nappa āda ar šūnu rakstu un RS emblēmu
· sēdekļu centrālie paneļi, sēdekļu sānu spilveni un galvas balsti no smalkas Nappa ādas, melnā krāsā 
· akcenti plecu daļā no Dinamica mikrošķiedras, melnā krāsā (kopā ar RS dizaina paku plus, sarkanā vai zaļā krāsā, attiecīgi Express sarkanā vai Micrommata zaļā krāsā 
· ar šuvēm melnā, Express sarkanā vai Micrommata zaļā krāsā 
· ar šūnu rakstu 
· RS emblēmas uz priekšējo sēdekļu atzveltnēm

N1H 1 132 1 132
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Ielaidumi

 Oglekļa šķiedras Atlas struktūras ielaidums 7TN s s

Ielaidumi un akcenta virsmas, Atlas oglekļa šķiedra, matēta
RS specifiski ielaidumi un akcenta virsmas, Atlas oglekļa šķiedra, matēta priekšējā paneļa ielaidumam un instrumentu paneļa akcenta virsmām; spīdīgi melna viduskonsole

5MB 906 906

Stūres / citi vadības elementi

 Sporta formas ādas stūre ar 3 spieķiem, saplacinātu apakšējo malu, daudzfunkciju slēdžiem plus un pārnesumu pārslēgšanas lāpstiņām 2PK s s

Trīsspieķu daudzfunkciju ādas stūre plus ar pārnesumu pārslēgšanas lāpstiņām
Perforētās ādas stūres ar trīs spieķiem un RS logotipu izstaro nenoliedzamu sportiskumu un nodrošina lielisku satvērienu. Stūrei ir manuāli regulējams augstums un attālums. Uz stūres 
ir 12 daudzfunkciju pogas, kas ļauj ērti lietot standarta un papildu aprīkojumā iekļauto informācijas un izklaides sistēmas funkciju plašo klāstu. RS alumīnija pārnesumu pārslēgšanas 
lāpstiņas ļauj pārslēgt pārnesumus manuāli. Ar RS pogu var tieši piekļūt Audi drive select RS specifiskajiem režīmiem. 
Īpašs stūres dizains ar satvēriena noteikšanu kopā ar adaptīvo kruīza palīgsistēmu. 

Dizaina pakās pieejama arī Alcantara apdare.

Piezīme: tikai kopā ar 6I6 vai PCE

1XX 0 0

MMI un navigācijas sistēmas

Audi virtuālā vadītāja informācijas sistēma ar papildu RS ekrānu
RS specifiski skatījumi RS Sport, RS Performance un RS Runway displeja režīmos piedāvā saprotamu un organizētu informāciju par automobiļa dinamiku un funkcijām kopumā 
inovatīvajā, pilnībā digitālajā pilnas HD kvalitātes 12,3 collu instrumentu blokā.

7J3 s s

MMI radio plus
tostarp: 
· augstas izšķirtspējas 10,1 collas krāsu displejs (1540 x 720) ar MMI touch funkciju 
· Audi mūzikas saskarne ar 2 USB-C pieslēgvietām ar datu un uzlādes funkcijām katrai no tām 
· AM/FM fāzu dalīšana 
· uz ātrumu reaģējoša skaļuma regulēšana 
· Wi-Fi aparatūra

I8Y s s
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Cena EUR ar PVN

Papildu aprīkojums

MMI un navigācijas sistēmas

MMI Navigation plus ar MMI Touch
MMI radio plus ar MMI touch papildu funkcijas:
· navigācijas sistēma augstas izšķirtspējas 10,1 collas MMI touch krāsu displejā (1540 x 720)
· karšu atjaunināšana tiešsaistē: jaunāko navigācijas datu lejupielāde
· 3D karšu attēlošana ar daudzām apskates vietām un pilsētu modeļiem
·  efektivitātes palīgsistēma palīdz vadītājam braukt tālredzīgāk un samazināt degvielas patēriņu. Efektivitātes palīgsistēma sniedz padomus Audi virtuālajā vadītāja informācijas 

sistēmā un projicē attēlu vadītāja acu priekšā (papildu aprīkojums).
· tiešsaistes satiksmes informācija
· 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
· navigācijas datu izmantošana tālredzīgai un efektīvai braukšanai, piemēram, ātruma ierobežojumi un stāva kāpuma norādes

7UG 2 027 2 027

Informācijas un izklaides sistēma/radio un TV sistēmas

6 skaļruņi (pasīvie) 8RL s s

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

9VD 328 328

Bang & Olufsen 3D Premium klases skaņas sistēma
Telpisko skaņu rada 15 augstas efektivitātes skaļruņi, ieskaitot zemo frekvenču skaļruni. 16 kanālu pastiprinātāja kopējā jauda ir 680 vati. Jaunais virtuālās 3D skaņas efekts piedāvā 
intensīvu skaņas baudījumu. To nodrošina četri skaļruņi instrumentu panelī, divi skaļruņi C statnī un Fraunhofer Symphoria tehnoloģija 3D skaņu ir iespējams iegūt no dažādiem avotiem. 
Dizainu papildina ekskluzīvie skaļruņu pārsegi ar alumīnija apdari.

9VS 895 895
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Cena EUR ar PVN

Papildu aprīkojums

Informācijas un izklaides sistēma/tālrunis un saziņa

Bluetooth saskarne 9ZX s s

Audi viedtālruņa saskarne IU1 453 453

Audi phone box ar bezvadu uzlādi (tālruņiem ar Qi standartu)
izmantojot Bluetooth, iespējams pievienot divus tālruņus

9ZE 453 453

Audi connect navigācijas un informācijas un izklaides sistēma
ar šādām funkcijām: 
· tiešsaistes apskates vietas 
· stāvvietas uz ielas 
· tiešsaistes satiksmes informācija 
· brīdinājumi par bīstamām situācijām 
· tiešsaistes ceļa zīmju informācija 
· informācija par laikapstākļiem 
· myAudi navigācija 
· Wi-Fi piekļuves punkts 
· tiešsaistes ziņas 
· lietotāja profili 
· tiešsaistes multivides straumēšana

Piezīme: tikai kopā ar 7UG

IT4 0 0

Audi connect navigācijas un informācijas un izklaides sistēma plus
iekļauti Audi connect navigācijas un informācijas un izklaides sistēmas pakalpojumi, kā arī: 
· navigācija ar Google™ satelīta karti 
· tiešsaistes galamērķu meklēšana 
· augstas detalizācijas pakāpes 3D pilsētas skats 
· tiešsaistes radio 
· hibrīda radio 
· tiešsaistes satiksmes informācija plus 
· Amazon Alexa integrācija

Piezīme: tikai kopā ar 7UG

IT3 249 249
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Cena EUR ar PVN

Papildu aprīkojums

Palīgsistēmas/drošība

Elektromehāniskā stāvbremze UH1 s s

Audi pre sense front
Sistēmas ierobežojumu ietvaros Audi pre sense front skenē automobilim priekšā esošo zonu un ar vizuāliem un skaņas brīdinājumiem informē vadītāju par iespējami bīstamām 
situācijām, ko izraisa uz vietas stāvoši vai priekšā braucoši transportlīdzekļi. 
Ja vadītājs nereaģē, sistēma uz īsu brīdi iedarbina bremzes, lai pievērstu vadītāja uzmanību. 
Ja vadītājs joprojām nereaģē, Audi pre sense front sistēmas ierobežojumu ietvaros veic pilnu automātisko bremzēšanu. 
Tas palīdz mazināt sadursmes sekas vai izvairīties no tās pilnībā.

8J3 s s

Iestatāms ātruma ierobežotājs
Regulējamais ātruma ierobežotājs palīdz ievērot iestatītu ātruma ierobežojumu. Funkcija darbojas, sākot ar aptuveni 30 km/h, piemēram, apdzīvotās vietās. 
Sasniedzot iestatīto ierobežojumu, tiek uzturēts maksimālais ātrums. 
Nospiežot gāzes pedāli līdz galam, ātruma ierobežotāju iespējams uz laiku deaktivizēt un pārsniegt iestatīto maksimālo ātrumu paātrinoties. 
Tā ātruma ierobežotāju iespējams ignorēt, piemēram, apdzīšanas laikā, līdz automobiļa ātrums atkal samazinās zem iestatītā maksimālā ātruma. 
Noteikta ātruma ierobežojuma iestatīšana (tostarp aktīvās bremzēšanas iejaukšanās) var paaugstināt braukšanas komfortu un veicināt vienmērīgu braukšanas stilu. 
Sistēmu kontrolē ar atsevišķu sviru pie stūres. Iestatītais maksimālais ātrums un sistēmas statuss tiek attēlots digitālajā instrumentu blokā vai papildu aprīkojumā pieejamajā Audi 
virtuālajā vadītāja informācijas sistēmā.

8T9 s s

Brīdinājums par novirzīšanos no joslas
Sistēmas ierobežojumu ietvaros palīdz vadītājam nenovirzīties no braukšanas joslas. Ja sistēma ir aktivēta un gatava un vadītājs neieslēdz virzienrādītāju, 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.

6I3 s s

Sānu drošības spilveni, priekšējie ar galvas drošības spilvenu sistēmu un priekšā uzstādītu mijiedarbības drošības spilvenu
Papildus sānu drošības spilveniem, priekšējiem un galvas drošības spilveniem, priekšā ir uzstādīts mijiedarbības drošības spilvens. Sistēmas ierobežojumu ietvaros tas nodrošina 
vadītājam un priekšējam pasažierim aizsardzību sānu trieciena gadījumā. Tā sauktais mijiedarbības drošības spilvens atrodas starp priekšējiem sēdekļiem. Sānu trieciena gadījumā tas 
maksimāli samazina iespēju priekšā sēdošajiem sadurties savā starpā vai vadītājam sadurties ar tukšu priekšējo pasažiera sēdekli, kā arī samazina ievainojumu gūšanas risku.

6C2 s s

Novirzīšanās un pagriezienu asistenti
Izvairīšanās asistents var palīdzēt vadītājam kritiskā situācijā apbraukt šķērsli, lai izvairītos no sadursmes. Ja vadītājs aktīvi izvairās no šķēršļa, sekojot aktīvajam brīdinājumam, 
novirzīšanās asistents sniedz vadītājam atbalstu, atbilstoši aktivizējot bremzes un izmantojot minimālu stūrēšanas griezes momentu, lai pielabotu stūrēšanas leņķi. 
Uzsākot kustību vai braucot lēnām, pagriezienu asistents var aktivizēt bremžu darbību, lai novērstu automobiļa sadursmi ar pretimbraucošo automobili, veicot kreiso pagriezienu. Šī 
funkcija ir pieejama tikai sistēmas ierobežojumu ietvaros un tad, kad ir ieslēgts virzienrādītājs.

4G3 s s

Audi uz vietas noturēšanas palīgsistēma
Uz vietas noturēšanas palīgsistēma notur automobili nekustīgu neierobežotu laiku pēc apstāšanās augšupceļā vai nogāzē.

UH2 91 91
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Cena EUR ar PVN

Papildu aprīkojums

Palīgsistēmas/drošība

Palīdzības paka ar MMI Navigation plus ar MMI Touch
Ceļa zīmju atpazīšanas sistēma ar kameru (QR9) 
Adaptīvā kruīza kontrole ar avārijas palīdzības funkciju (6I6) 
MMI Navigation plus ar MMI Touch (7UG) 
Adaptīvā ātruma uzturēšanas palīgsistēma (8T8)"

Piezīme: tikai kopā ar 8G1 vai PXC un 1XX

PCE 3261 3261

Audi pre sense basic
Iekļautas šādas drošības funkcijas: 
· priekšējo drošības jostu spriegošana 
· avārijas gaismu ieslēgšana, lai brīdinātu citus satiksmes dalībniekus 
· logu un panorāmas stikla jumta lūkas (ja ir aprīkojumā) aizvēršana

7W1 226 226

Atpakaļgaitas kamera KA2 464 464

Adaptīvā kruīza kontrole ar avārijas palīdzības funkciju

Piezīme: tikai kopā ar 8T8 un 1XX

6I6 293 293

Adaptīvā ātruma uzturēšanas palīgsistēma
Darbojoties sistēmas ierobežojumu ietvaros, adaptīvā kruīza kontrole ar radara sensora palīdzību konstatē priekšā esošos transportlīdzekļus un ietur pamatā nemainīgu ātrumu un 
attālumu līdz priekšā braucošajam transportlīdzeklim kontroles darbības attāluma robežās. Sistēma darbojas pie ātruma no 0 km/h līdz 210 km/h. Kontroles diapazons ir no 30 līdz 
210 km/h. Lēni plūstošā satiksmē noteiktos apstākļos automobilis pats var bremzēt, līdz pilnībā apstājas, un atkal uzsākt kustību. Sistēmu kontrolē ar atsevišķu sviru pie stūres. Attālumu 
līdz priekšā braucošajam transportlīdzeklim iespējams regulēt piecos līmeņos; sistēmas dinamiku iespējams regulēt Audi drive select sistēmā vai adaptīvās kruīza kontroles izvēlnē.

8T8 657 657

Brīdinājums par joslu maiņu ar izkāpšanas brīdinājumu un aizmugures sānu satiksmes palīgsistēmu 79H 600 600

Ceļa zīmju atpazīšana, izmantojot kameru

Piezīme: tikai kopā ar 7UG

QR9 284 284

ISOFIX, augšējās atsaites un i-Size bērnu sēdeklīšu stiprinājuma vieta malējiem aizmugurējiem sēdekļiem 3A5 45 45

Sānu drošības spilveni, priekšā un aizmugurē, ar galvas drošības spilvenu sistēmu un mijiedarbības drošības spilvenu priekšā
Papildus sānu drošības spilveniem, priekšējiem, aizmugurējiem un galvas drošības spilveniem, priekšā ir uzstādīts mijiedarbības drošības spilvens. Sistēmas darbības ietvaros šis 
drošības spilvens nepieciešamības gadījumā ir gatavs nostrādāt starp vadītāja un priekšējā pasažiera sēdekļiem.

6C4 273 273
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Cena EUR ar PVN

Papildu aprīkojums

Palīgsistēmas/drošība

Sagatave attēla projicēšanai vadītāja acu priekšā
Sagatave attēla projicēšanai vadītāja acu priekšā nozīmē, ka, ja vēlaties, pie Audi partnera varat uzstādīt pilnvērtīgu displeju attēla projicēšanai vadītāja acu priekšā.

Piezīme: tikai kopā ar 4GF

KS4 215 215

Attēla projicēšana vadītāja acu priekšā
Tieši vadītāja redzes laukā iespējams projicēt informāciju no papildu aprīkojuma, piemēram, palīgsistēmām vai navigācijas sistēmas, un brīdinājuma simbolus. Turklāt Audi RS 3 piedāvā 
iespēju pielāgot RS specifisko displeju vadītāja vēlmēm un papildināt to ar tādām funkcijām kā pārnesuma pārslēgšanas gaismas signāls, apļa laiki, ieslēgtā pārnesuma indikators, 
spidometrs un eļļas temperatūra. 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. 
Polarizējošās saulesbrilles ierobežos attēla projicēšanas vadītāja acu priekšā izmantošanu.

Piezīme: tikai kopā ar 4GF

KS1 906 906

Apgaismojums

LED priekšējie lukturi 
Priekšējie lukturi ar LED tehnoloģiju tumsā izgaismo ceļu gandrīz kā dienā un izceļas ar zemu enerģijas patēriņu, ilgu darbības laiku un augstu redzamību citiem satiksmes dalībniekiem. 
Turklāt sliktu laikapstākļu lukturi mazina atspīdumu pasliktinātas redzamības apstākļos.

8IT s s

LED aizmugurējie lukturi ar dinamiskiem virzienrādītājiem
Ar LED tehnoloģijas bremžu lukturiem bremžu signāli aizmugurē ieslēdzas daudz ātrāk. 
Raksturīgais apgaismojums ir atšķirīgs stila elements automobiļa aizmugurē. Dinamiskais virzienrādītājs izskatās ļoti progresīvi.

8VM s s

Fona apgaismojuma paka plus
Šādi elementi ir pieejami saskaņotās krāsās: 
· iekāpšanas apgaismojums durvju apakšpusē, aizmugurē (balts) 
· apgaismojums pie kājām, aizmugurē 
· kontūru apgaismojums apdarei/dekoratīvajiem paneļiem (dažādas krāsas)² 
· fona apgaismojums durvīm, priekšā/aizmugurē (dažādas krāsas) 
· kontūru apgaismojums durvīm, priekšā/aizmugurē (dažādas krāsas) 
· mantu nodalījums viduskonsolē (dažādas krāsas)

QQ2 s s
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Cena EUR ar PVNApgaismojums

Matrix LED priekšējie lukturi, LED aizmugurējie lukturi un priekšējo lukturu tīrīšanas sistēma
· vizuāli uzlaboti dienas gaitas lukturi ar digitālu, katram modelim atšķirīgu gaismas rakstu inovatīvā pikseļu zonā ar rūtotā karoga dizainu zem priekšējiem lukturiem 
· tuvās gaismas 
· tālās gaismas 
· gabarītlukturi 
· dinamiskais virzienrādītājs 
· pagrieziena apgaismošanas lukturi (papildu sānu apgaismojums nogriežoties) 
· sliktu laikapstākļu lukturi (atspīduma mazināšanai pasliktinātas redzamības apstākļos) 
· manevrēšanas gaisma (izgaismo priekšpuses manevrēšanas laukumu, braucot atpakaļgaitā) 
· statiskā pagrieziena izgaismošanas gaisma (papildu sānu apgaismojums nogriežoties) 
· automaģistrāles gaisma (lielāks attālums lielā ātrumā) 
· automātiskā dinamiskā priekšējo lukturu attāluma kontrole 
· RS specifisks sagaidīšanas/pavadīšanas funkcijas dinamiskais gaismas motīvs 
· priekšējo lukturu tīrīšanas sistēma

PXC 793 793

Tālo gaismu kontrole
Darbojoties sistēmas ierobežojumu ietvaros, tālo gaismu palīgsistēma automātiski konstatē pretimbraucošo transportlīdzekļu priekšējos lukturus, priekšā braucošo transportlīdzekļu 
aizmugurējos lukturus un ielu apgaismojumu apdzīvotās vietās. Tālās gaismas tiek ieslēgtas un izslēgtas automātiski atkarībā no satiksmes situācijas. Līdz ar to sistēma uzlabo vadītāja 
redzamību un paaugstina komfortu.

8G1 113 113

Jumta sistēmas

Panorāmas stikla jumta lūka 3FB 1 245 1 245

Melnas jumta sliedes 3S2 260 -

Alumīnija jumta sliedes

Piezīme: tikai kopā ar PAK

3S1 340 -

Papildu aprīkojums
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Cena EUR ar PVNGaisa kondicionēšana

Divu zonu luksusa automātiskā gaisa kondicionēšana 9AK s s

Trīs zonu luksusa automātiskā gaisa kondicionēšana
Elektroniski regulē gaisa temperatūru, plūsmas ātrumu un gaisa sadali. Papildu funkcija ir vadība atkarībā no saules gaismas. Temperatūru var regulēt atsevišķi vadītājam, priekšējam 
pasažierim un salona aizmugurē. Ja tiek aktivēta atsevišķā atkausēšanas poga, vēsais gaiss tiek novirzīts tieši uz vējstiklu un sānu logiem, lai efektīvāk nožāvētu un atkausētu tos un 
uzlabotu redzamību. Trīs zonu luksusa automātiskajai gaisa kondicionēšanas sistēmai ir arī automātiskā gaisa recirkulācija apvienojumā ar salona filtru, kas aiztur putekļus un aromātus. 
Tas palīdz samazināt putekļu, aromātu un alergēnu daudzumu automobiļa salonā.

KH5 340 340

Bloķēšanas sistēmas

Bērnu drošības slēdzenes, elektriski vadāmas 4H5 18 18

Ērti atverams bagāžas nodalījuma pārsegs
Bagāžas nodalījuma pārsegu iespējams atvērt vai aizvērt, nospiežot pogu automobiļa atslēgā vai vadītāja durvīs, vai izmantojot skārienpogu bagāžas nodalījuma durvju rokturī. 
Savienojumā ar papildu aprīkojumā pieejamo komforta atslēgu, ja rokas ir aizņemtas, kājas kustība (spēriena kustība) pie automobiļa aizmugurējās daļas ir viss, kas jums ir vajadzīgs. 
Bagāžas nodalījuma pārsegu iespējams atvērt un aizvērt daudzos veidos. Vienkārši un ērti.

Piezīme: tikai kopā ar PG3

4E6 408 -

Komforta atslēga ar bagāžas nodalījuma atvēršanu ar sensora palīdzību.
Bezvadu saziņa ļauj atslēgt jebkuras automobiļa durvis un bagāžas nodalījumu. Komforta atslēgai ar RS emblēmu ir vienkārši jābūt jums līdzi; tā nav aktīvi jāizmanto. Automobili 
iespējams atkal aizslēgt, izmantojot durvju rokturu sensorus. Dzinējs tiek iedarbināts un izslēgts, izmantojot dzinēja iedarbināšanas-izslēgšanas pogu. Jūs varat ērti atslēgt un aizslēgt 
bagāžas nodalījuma durvis ar kājas kustību (spēriena kustību) pie automobiļa aizmugurējās daļas.

PG3 - 486

Komforta atslēga
Bezvadu saziņa ļauj atslēgt jebkuras automobiļa durvis un bagāžas nodalījumu. Komforta atslēgai ar RS emblēmu ir vienkārši jābūt jums līdzi; tā nav aktīvi jāizmanto. 
Automobili iespējams atkal aizslēgt, izmantojot durvju rokturu sensorus. 
Dzinējs tiek iedarbināts un izslēgts, izmantojot dzinēja iedarbināšanas-izslēgšanas pogu. Savienojumā ar papildu aprīkojumā pieejamajām elektriskajām bagāžas nodalījuma durvīm jūs 
varat ērti atslēgt un aizslēgt bagāžas nodalījuma durvis ar kājas kustību (spēriena kustību) pie automobiļa aizmugurējās daļas.

PG3 486 -

Audi connect atslēga – viedtālrunis digitālās automobiļa atslēgas vietā
Jūsu Android viedtālrunis tagad var kalpot par digitālo automobiļa atslēgu. Jūsu viedtālrunis tagad var pildīt jau pazīstamās parastās atslēgas funkcijas: aizslēgt un atslēgt automobili, 
kā arī iedarbināt dzinēju. 

 
Lai iegūtu informāciju par saderīgiem mobilajiem tālruņiem, sazinieties ar savu Audi partneri (dažas no prasībām ir Android operētājsistēma, NFC 
tehnoloģija un viedtālrunī integrēts drošības elements).

Piezīme: tikai kopā ar PG3

2F1 113 113

Garāžas durvju atvērējs (HomeLink) 
Programmējama tālvadības pults. Piemērots garāžu durvīm un vārtiem ar raidītāja tālvadību, kā arī apsardzes un apgaismojuma sistēmām.

VC2 266 266

Papildu aprīkojums
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Cena EUR ar PVNSpoguļi

Ārējo atpakaļskata spoguļu korpusi virsbūves krāsā 6FA s s

Sānu spoguļi, elektriski regulējami un apsildāmi
Ar integrētiem LED virzienrādītājiem, ieskaitot apsildāmas vējstikla mazgātāja sprauslas

6XN s s

Salona spogulis, manuāli aptumšojams 4L2 s s

Sānu spoguļu korpusi melnā krāsā

Piezīme: tikai kopā ar melnas krāsas stila paku (4ZD)

6FJ 120 120

Sānu spoguļu korpusi alumīnija krāsā 6FC 120 120

Sānu spoguļi, elektriski regulējami, apsildāmi un nolokāmi, automātiski aptumšojami abās pusēs.

Piezīme: tikai kopā ar 4L6

6XI 373 373

Automātiski aptumšojams salona spogulis bez ietvara 4L6 182 182

Stiklojums

Vējstikls ar akustisko stiklu 4GH s s

Vējstikls ar siltumizolējošu stiklu 4GF 0 0

Tonēti stikli
Tumši tonēts aizmugurējais logs, aizmugurējie durvju un aizmugurējie sānu logi

QL5 397 397

Papildu aprīkojums
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Cena EUR ar PVNĀrienes papildu aprīkojums

RS izplūdes sistēma, dubulta, ar izplūdes aizvara kontroli un hromētiem, ovāliem izpūtēja uzgaļiem 0P0 s s

Melnas krāsas stila paka
logu arku apdare un papildu aprīkojumā pieejamas jumta sliedes spīdīgi melnā krāsā 
sānu gaisa ieplūdes atveru paneļi priekšējā buferī, sānu sliekšņi ar ielaidumiem spīdīgi melnā krāsā un difuzora ieliktnis spīdīgi melnā krāsā

4ZD s s

RS ārienes dizaina elementi matēti melnā krāsā
Melns priekšējais spoileris ar rombveida režģi matēti melnā krāsā; sportisks, dinamisks dizains; lielas gaisa ieplūdes atveres melnā krāsā priekšā; priekšējā spoilera panelis, sānu paneļi 
un difuzora ieliktnis matēti melnā krāsā, kā arī sānu sliekšņu ielaidumi spīdīgi melnā krāsā.

5L1 s s

RS sporta izplūdes sistēma
uzlabota akustika; divas caurules, ar izplūdes aizvara kontroli un spīdīgi melniem, ovāliem izplūdes cauruļu uzgaļiem

0P8 1 132 1 132

Dzinēja nodalījuma pārsegs ar oglekļa šķiedras apdari NM5 566 566

Oglekļa šķiedras jumta spoileris 5J5 1 869 -

Oglekļa šķiedras bagāžas nodalījuma spoileris 5J2 - 1 076

Melnas krāsas stila paka plus
Audi riņķi, priekšā un aizmugurē, RS 3 logotips radiatora aizsargrežģī un uz bagāžas nodalījuma pārsega spīdīgi melnā krāsā pievieno izteiksmīgus akcentus automobiļa priekšpusē un 
aizmugurē. Šie īpaši pievilcīgie dizaina elementi papildina melnas krāsas stila pakas eleganci un sportiskumu.

4ZP 340 340

Alumīnija stila paka
Logu apdares loksnes no anodēta alumīnija. 
Matēta alumīnija priekšējais spoileris ar šūnu režģi spīdīgi melnā krāsā; sportisks, dinamisks dizains; lielas gaisa ieplūdes atveres melnā krāsā priekšā; priekšējā spoilera panelis, sānu 
paneļi un difuzora ieliktnis matēta alumīnija krāsā.

PAK 957 957

Spīdīgi melni RS ārienes elementi
Melns priekšējais spoileris ar rombveida režģi spīdīgi melnā krāsā; sportisks, dinamisks dizains; lielas gaisa ieplūdes atveres melnā krāsā priekšā; priekšējā spoilera panelis, sānu paneļi, 
sānu sliekšņu ielaidumi un difuzora ieliktnis spīdīgi melnā krāsā.

5L5 113 113

Papildu aprīkojums
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Cena EUR ar PVNSalona papildu aprīkojums

Piesmēķētājs un pelnutrauks priekšā 9JD 33 33

USB pieslēgvietas ar uzlādes funkciju aizmugurē
Ja ir pasūtīta arī mantu glabāšanas un bagāžas nodalījuma paka, 12 V elektrosistēmas kontaktligzdas vietā ir USB pieslēgvietas

7B9 57 57

Pagarinātā garantija

Audi pagarinātā garantija, 2 + 1, maksimālais nobraukums 30 000 km EA1 158 158

Audi pagarinātā garantija, 2 + 1, maksimālais nobraukums 60 000 km EA2 190 190

Audi pagarinātā garantija, 2 + 1, maksimālais nobraukums 90 000 km EA3 238 238

Audi pagarinātā garantija, 2 + 2, maksimālais nobraukums 120 000 km EB4 285 285

Audi pagarinātā garantija, 2 + 2, maksimālais nobraukums 150 000 km EB3 333 333

Audi pagarinātā garantija, 2 + 2, maksimālais nobraukums 40 000 km EA4 333 333

Audi pagarinātā garantija, 2 + 2, maksimālais nobraukums 80 000 km EA5 429 429

Audi pagarinātā garantija, 2 + 2, maksimālais nobraukums 120 000 km EA6 557 557

Audi pagarinātā garantija, 2 + 3, maksimālais nobraukums 50 000 km EA7 780 780

Audi pagarinātā garantija, 2 + 3, maksimālais nobraukums 100 000 km EA8 955 955

Audi pagarinātā garantija, 2 + 3, maksimālais nobraukums 150 000 km EA9 1 210 1 210

Papildu aprīkojums
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Cena EUR ar PVNAprīkojuma pakas/dizaina pakas

RS dizaina paka, sarkanā krāsā
tostarp: 
· stūres Alcantara apdare, melnā krāsā ar kontrastējošām Express sarkanas krāsas šuvēm un augšējā viduspunkta marķējumu 
· drošības jostas melnā krāsā ar sarkanu malu 
· paklājiņi melnā krāsā ar kontrastējošām Express sarkanas krāsas šuvēm un RS logotipu priekšējiem paklājiņiem

Piezīme: tikai kopā ar 7W1

PEF 793 793

RS dizaina paka plus, sarkanā krāsā
tostarp: 
· RS dizaina paka, sarkanā krāsā 
· Dinamica mikrošķiedras sēdekļu plecu daļa, Express sarkanā krāsā 
· ventilācijas atveru vidējā josla Express sarkanā krāsā un regulators spīdīgi melnā krāsā 
· sporta sēdekļi priekšā ar smalkas Nappa ādas apdari un kontrastējošām šuvēm sarkanā krāsā, šūnu rakstu un RS emblēmu

Piezīme: tikai kopā ar 7W1 un N1H

PEJ 1 019 1 019

RS dizaina paka, zaļā krāsā
tostarp: 
· stūres Alcantara apdare, melnā krāsā ar kontrastējošām Micrommata zaļas krāsas šuvēm un augšējā viduspunkta marķējumu 
· drošības jostas melnā krāsā ar zaļu malu 
· paklājiņi melnā krāsā ar kontrastējošām Micrommata zaļas krāsas šuvēm un RS logotipu priekšējiem paklājiņiem

Piezīme: tikai kopā ar 7W1

PED 793 793

RS dizaina paka plus, zaļā krāsā
tostarp: 
· RS dizaina paka, zaļā krāsā 
· Dinamica mikrošķiedras sēdekļu plecu daļa, Micrommata zaļā krāsā 
· ventilācijas atveru vidējā josla Micrommata zaļā krāsā un regulators spīdīgi melnā krāsā 
· sporta sēdekļi priekšā ar smalkas Nappa ādas apdari un kontrastējošām šuvēm zaļā krāsā, šūnu rakstu un RS emblēmu

Piezīme: tikai kopā ar 7W1 un N1H

PEE 1 019 1 019

Papildu aprīkojums
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Audi RS 3 Sportback izmēri
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Audi RS 3 Limousine izmēri
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Audi RS 3 tehniskie dati

 TFSI benzīna dzinējs ar tiešo degvielas iesmidzināšanu, turbokompresoru

 quattro pastāvīgā visu riteņu piedziņa

 S tronic pārnesumkārba ar dubultā sajūga tehnoloģiju

Modelis RS 3 Sportback RS 3 Limousine

Dzinēja tips TFSI quattro TFSI quattro

Cilindri /  motora tilpums (cm3) 5 / 2480 5 / 2480

Pārnesumkārba, piedziņas veids 7 / S tronic / quattro 7 / S tronic / quattro

Maksimālā jauda, kW/ZS 294 / 400 294 / 400

Maksimālais griezes moments, Nm pie apgr./min 500 / 2250 - 5600 500 / 2250 - 5600

Svari / tilpumi

Pašmasa, kg 1645 1650

Pilna masa, kg 2075 2080

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

Degvielas tvertnes ietilpība, aptuveni, l 55 55

Bagāžas nodalījuma ietilpība, l 282/1104 321

Pagrieziena diametrs, aptuveni, m 12 12

Veiktspēja / patēriņš

Maksimālais ātrums, km/h 250 250

Paātrinājums 0-100 km/st sek. 3.8 3.8

Degvielas patēriņš pēc NEDC metodes, l/100 km 

pilsētā 11.6-11.2 11.6-11.1

ārpus pilsētas 7.1-6.7 7.0-6.5

kombinētajā ciklā 8.8-8.3 8.7-8.2

CO₂ izmeši kombinētajā ciklā pēc NEDC metodes, g/km 201-190 198-188

Degvielas patēriņš pēc WLTP metodes, l/100 km

kombinētajā ciklā 9.5-9.0 9.4-8.9

CO₂ izmeši kombinētajā ciklā pēc WLTP metodes, g/km 217-205 214-201

Emisijas standarts Euro 6d-ISC-FCM  Euro 6d-ISC-FCM 
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Tabulā norādīti degvielas patēriņa efektivitātes klases, 
saķeres ar slapju ceļu un ārējā rites trokšņa klases diapazoni 
dažādiem Audi RS 3 Sportback un Audi RS 3 Limousine riepu 
izmēriem

Skaidrojumi

Degvielas patēriņa efektivitāte
Riepu degvielas patēriņa efektivitātes klase mainās atkarībā 
no rites pretestības kategorijas: 
• A ir visefektīvākās riepas un ietaupa degvielu. 
• E ir vismazāk efektīvās riepas un patērē visvairāk degvielas.

Saķere ar slapju ceļu
Saķeres ar slapju ceļu klase sniedz informāciju par 
bremzēšanas īpašībām slapjos laikapstākļos un ir diapazonā 
no: 
• A (vislielākā drošība) līdz 
• E (vismazākā drošība).

Rites troksnis
Riepu rites troksni vai ārējo trokšņa līmeni mēra decibelos 
(dB) un XY vietā norāda skaitli. Turklāt rites troksnis ir 
iedalīts trīs līmeņos: A, B un C.

Saķere ar sniegu
Riepas, kas apzīmētas ar šo simbolu, ir piemērotas lietošanai 
ekstremālos sniega apstākļos.

Saķere ar ledu
Riepas, kas apzīmētas ar šo simbolu, ir paredzētas ceļa 
virsmām ar ledus kārtu vai cietu sniega segu. Ledus riepas 
ir paredzētas ceļa virsmām ar ledus kārtu vai cietu sniega 
segu, un tās jāizmanto tikai ļoti apgrūtinātos laikapstākļos 
(piemēram, zemā temperatūrā). Ledus riepu izmantošana 
mazāk sarežģītos laikapstākļos (piemēram, slapjā laikā vai 
siltākā temperatūrā) var radīt neoptimālu sniegumu, tostarp 
attiecībā uz saķeri ar slapju ceļu, vadāmību un nodilumu.

Papildu norādes: Degvielas patēriņu var ievērojami 
samazināt, braucot videi saudzīgā veidā. Lai uzlabotu 
degvielas patēriņa efektivitāti un saķeri ar slapju ceļu, 
regulāri jāpārbauda riepu spiediens. Vienmēr jāievēro 
bremzēšanas ceļi.

Detalizēta informācija pieejama vietnē: 
https://www.audi.lv/lv/web/lv/innovation/
important-info/eu-tyre-label.html 

Riepu izmērs Degvielas 

efektivitātes 

klase

Slapjas saķeres 

klase

Ārējā rites trokšņa klase dB Saķere ar sniegu Saķere ar ledu

priekšā 265/30 R 19

A B-A

71-69

B-A - -

aizmugurē 245/35 R 19 70

Piezīme: Mērķtiecīga konkrētas markas riepu pasūtīšana nav iespējama ar loģistiku un ražošanu saistītu iemeslu dēļ. 
Sīkāku informāciju par riepu parametriem varat iegūt pie sava Audi partnera.

Riepu parametru klasifikācija
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Kontakti

Møller Auto Lidosta

Rīgā, Kalnciema ielā 170a

+371 67 097 188

lidosta@moller.lv

www.mollerautolidosta.audi.lv

Møller Auto Rīga 
Audi Sport dīleris 

Rīgā, S. Eizenšteina ielā 10

+371 67 097 107

riga@moller.lv

www.mollerautoriga.audi.lv


