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Cenas spēkā no  22.10.2021.

Cenas

Modelis Dzinēja tips
Pārnesumkārba / 
 piedziņas veids

Cilindri / motora 
tilpums Dzinēja jauda Cena

Reģistrācijas 
pakalpojums

cm3 kW/ZS EUR bez PVN EUR ar PVN EUR ar PVN

F3BRWY 2.5TFSI 7 / S tronic / quattro 5 / 2480 296 / 400 56 860 68 800 410

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 spēkā no  22.10.2021.

Cenas

Modelis Dzinēja tips
Pārnesumkārba / 
 piedziņas veids

Cilindri / motora 
tilpums Dzinēja jauda Cena

Reģistrācijas 
pakalpojums

cm3 kW/ZS EUR bez PVN EUR ar PVN EUR ar PVN

F3NRWY 2.5TFSI 7 / S tronic / quattro 5 / 2480 296 / 400 58 926 71 300 410

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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Standarta aprīkojums

Riteņi / diski

Vieglmetāla diski, 10 spieķu “Star” dizains, 8.5Jx20, riepas 255/40 R20 52Y s s

Riepu remonta komplekts 1G8 s s

Riepu spiediena kontrole 7K1 s s

Gaismas

LED priekšējie lukturi ar lukturu mazgāšanas sistēmu PX2 s s

LED aizmugurējie lukturi ar dinamiskajiem virzienrādītājiem s s

Gaismas un lietus sensors 8N6 s s

Ambient apgaismojuma paka QQ1 s s
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Spoguļi

Elektriski regulējami un apsildāmi ārējie atpakaļskata spoguļi 6XD s s

Ārējo atpakaļskata spoguļu korpusi ar alumīnija apdari 6FC s s

Salona atpakaļskata spogulis ar manuālo aptumšošanos 4L2 s s

Slēgšanas sistēmas

Ražotāja pretaizdzīšanas signalizācija PG2 s s

Manuāli atverams/aizverams bagāžas nodalījuma vāks 4E0 s s

Stiklojums

Siltumu aizturošs vējstikls 4GF s s

Ārējās apdares aprīkojums

Anodētā alumīnija jumta rāmis un logu līstes 4ZB s s

Alumīnija jumta reliņi 3S1 s -

Jumta spoileris virsbūves krāsā 5J4 s -

Jumta spoileris virsbūves krāsā
ar papildu spoilera lūpu spīdīgi melnā krāsā

5J1 - s

Standarta aprīkojums
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Ārējās apdares aprīkojums

RS bamperis
sportiska, dinamiska dizaina bamperi, ar lielām priekšējām gaisa ieplūdes atverēm melnā krāsā, priekšējais spoileris, sānu lāpstiņas, ielaidumi durvīs un difuzors matēta alumīnija krāsā

2JQ/5L3 s s

Vienādas krāsas priekšējais rāmis ar resti spīdīgi melnā krāsā ar trīsdimensionālu šūnu rakstu s s

Sēdekļi / sēdekļu komforts

Kombinētā Alcantara un mākslīgās ādas mono.pur 550 sēdekļu apdare     N7S s s

S sporta sedekļi priekšā Q4H s s

Priekšējo sēdekļu manuālā regulācija 3L3 s s

Elektriska muguras komforta regulācija priekšējiem sēdekļiem 7P1 s s

Aizmugurējie sēdekļi plus 
aizmugurējā atzveltne dalāma un nolokāma manuāli 40:20:40, ar centrālo rokas balstu un glāžu turētāju

5KR s s

ISOFIX bērnu sēdeklīšu stiprinājums aizmugurējiem sēdekļiem ar “Top Tether” stiprinājumu 3B4 s s

Priekšējais centrālais rokas balsts 6E3 s s

Salona apdares aprīkojums

RS sporta formas ādas stūre ar 3 spieķu dizainu, daudzfunkciju slēdžiem un pārnesumu pārslēgšanas lāpstiņām, ar saplacinātu apakšējo malu 2PK s s

Dekoratīvā apdare aluminium race, antracīta krāsā 5MF s s

Standarta aprīkojums
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Salona apdares aprīkojums

Interjera elementi ar Alcantara apdari melnā krāsā 7HL s s

Dekoratīvā apdare glancētā melnā krāsā GT6 s s

Mehāniski regulējama gaisa kondicionēšanas sistēma KH6 s s

Melna auduma griestu apdare 6NQ s s

Auduma paklājiņi priekšā un aizmugurē 0TD s s

Pedāļi un kāju balsta vieta ar nerūsējošā tērauda apdari VF1 s s

Durvju sliekšņi ar alumīnija apdari un RS Q3 logo VT2 s s

Bagāžas nodalījuma malas aizsargs no nerūsējošā tērauda 2P2 s s

MMI un navigācijas sistēmas

Audi virtuālā vadītāja informācijas sistēma 
pilnībā digitāls 10,25” instrumentu panelis ar pielāgojamu informācijas attēlošanu 
papildu “klasiskajam” displejam opcija “sports” 
MMI funkciju integrācija instrumentu panelī

9S1 s s

MMI radio plus 
8.8” skārienjūtīgais krāsainais displejs 
Audi connect remote & control pakalpojumi 
dekoratīvā apdare aprkārt MMI touch displejam glancētā melnā krāsā, alumīnija ārejā mala

I8V s s

Bluetooth interfeiss 9ZX s s

Standarta aprīkojums
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MMI un navigācijas sistēmas

Audi skaņas sistēma 
10 skaļruņi, tostarp centrālais skaļrunis un zemfrekvences skaļrunis

9VD s s

Digitālo radio signālu uztveršana (DAB) QV3 s s

Palīdzības un drošības sistēmas

Elektromehāniskā stāvbremze UH1 s s

Pilna izmēra drošības spilveni, priekšējā pasažiera gaisa spilvena deaktivizācijas slēdzis 4UF s s

Priekšējie sānu un galvas drošības spilveni 4X3 s s

Lane departure warning - braukšanas joslas uzturēšanas asistents un Lane change assistant - braukšanas joslas maiņas asistents                            6I3/7Y1 s s

Regulējams ātruma ierobežotājs 8T9 s s

Optiskais parkošanās palīgs priekšā un aizmugurē 7X2 s s

Papildu stāvbremze braukšanas uzsākšanai UG1 s s

Vadītāja noguruma detektors s s

Atkārtotas sadursmes bremžu asistents s s

Audi pre sense basic 7W1 s s

Audi pre sense front 6K2 s s

Audi connect ārkārtas zvana funkcija NZ2 s s

Standarta aprīkojums
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Standarta aprīkojums

Tehnoloģijas / balstiekārta

RS tērauda bremzes priekšā ar bremžu suportiem spīdīgi melnā krāsā 1LE s s

RS sporta balstiekārta UC3 s s

Audi drive select 2H6 s s

RS modelim piemērota progresīva stūres iekārta 1N7 s s

Elektroniskā stabilizācijas kontroles sistēma (ESC) s s

60 litru degvielas tvertne s s
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Papildu aprīkojums

Krāsojums

Turbo Blue N6N6 386 386

Nardo Gray T3T3 0 0

Pulse Orange M9M9 386 386

Kyalami Green 7R7R 386 386

Metallic krāsojums

Glacier White 2Y2Y 782 782

Mythos Black 0E0E 782 782

Tango Red Y1Y1 782 782

Pearl effect krāsojums

Daytona Grey 6Y6Y 782 782

Audi exclusive krāsojums 

Audi exclusive - individuālais krāsojums Q0Q0 2 570 2 570
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Papildu aprīkojums

Riteņu diski / riepas

Vieglmetāla diski, 5 spieķu “V” veida “Polygon” dizains, titāna pelēkā krāsā, daļēji pulēti, 8.5 J x 21, 
riepas 255/35 R21

42W 1 117 1 117

Vieglmetāla diski, 5 spieķu “V” veida “Polygon” dizains, antracīta melnā krāsā, daļēji pulēti, 8.5 J x 
21, riepas 255/35 R21

44Z 1 117 1 117

Vieglmetāla diski, 5 spieķu “V” veida “Polygon” dizains, melnā krāsā, 8.5 J x 21, riepas 255/35 R21 42V 1 006 1 006

Vieglmetāla diski, 5 spieķu “V” veida “Polygon” dizains, matētas bronzas krāsā, 8.5 J x 21, riepas 
255/35 R21

45I 1 006 1 006
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Papildu aprīkojums

Riteņu diski / riepas

Vieglmetāla diski, 5 spieķu “arm” veida “Trigon” dizains, 8.5 J x 21, riepas 255/35 R21 53D 782 782

Vieglmetāla diski, 5 spieķu “arm” veida “Trigon” dizains, titāna pelēkā krāsā, daļēji pulēti, 8.5 J x 21, 
riepas 255/35 R21

53A 1 117 1 117

Vieglmetāla diski, 5 spieķu “arm” veida “Trigon” dizains, antracīta melnā krāsā, daļēji pulēti, 8.5 J x 
21, riepas 255/35 R21

53B 1 117 1 117

Riepu spiediena kontroles sistēma, paplašināta versija 7K3 223 223

Riteņu skrūves ar slepeno atslēgu un skrūvju brīvkustības noteikšanu 1PE 39 39
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Papildu aprīkojums

Balstiekārta / bremzes

RS disku bremzes ar bremžu suportiem melnā krāsā
Diagonāli sadalīta 18 collu augstas veiktspējas bremžu sistēma, kompozītmateriāla priekšējie bremžu diski, iekšēji ventilējami un perforēti, ventilējami aizmugurējie 
bremžu diski, bremžu suporti spīdīgi melnā krāsā ar RS logotipu

1LE s s

RS tērauda bremžu sistēma ar suportiem sarkanā krāsā PC2 335 335

RS keramiskā bremžu sistēma ar suportiem spīdīgi pelēkā antracīta krāsā
19 collas augstas veiktspējas bremžu sistēma ar oglekļa šķiedras keramikas bremžu diskiem, priekšā un aizmugurē, bremžu suporti spīdīgi pelēkā antracīta krāsā, ar „Audi 
ceramic“ logotipu, priekšā

PC5 5 197 5 197

RS keramiskā bremžu sistēma ar suportiem spīdīgi zilā krāsā PC8 5 532 5 532

RS keramiskā bremžu sistēma ar suportiem spīdīgi sarkanā krāsā PC3 5 532 5 532

RS sporta balstiekārta
ar dinamiskiem kombinēto atsperu/amortizatoru regulējumiem 
priekšējā ass ar Makfersona statņiem 
četru sviru aizmugurējā ass ar atsevišķām atsperēm/amortizatoriem

UC3 s s

Audi drive select
sistēma regulē quattro piedziņu un stūrēšanu, balstiekārtu, S tronic, dzinēja parametrus un skaņu; 
pieejamie režīmi: 
▪ automātiskais 
▪ komforta 
▪ dinamiskais 
▪ efektivitātes 
▪ individuālais 
vai RS 1/RS 2 režīms individuālā režīma vietā (tikai kopā ar MMI navigation plus) 
Izmantojot MMI, vadītājs var mainīt un saglabāt katru no diviem RS režīmiem atsevišķi. Kopā ar MMI navigation plus uz stūres ir „RS MODE“ (RS režīma) poga, kas ļauj 
vadītājam ātri piekļūt abiem režīmiem un pārslēgt tos.

2H6 s s
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Papildu aprīkojums

Balstiekārta / bremzes

RS plus sporta balstiekārta
Papildus RS sporta balstiekārtai: 
ar elektronisku amortizatoru pielāgošanu dažādām braukšanas situācijām; 
dažādus režīmus iespējams iestatīt, izmantojot Audi drive select

PDE 1 095 1 095

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

Sēdekļi / sēdekļu apdare 

Sporta priekšējie sēdekļi Q4H s s

Alcantara/mono.pur 550 mākslīgās ādas kombinācija 
priekšējo un abu malējo aizmugurējo sēdekļu centrālais panelis no Alcantara materiāla, melnā krāsā 
sēdekļu sānu spilvenu iekšpuse un akcenta svītras uz sēdekļiem no ādas, melnā krāsā 
sēdekļu sānu spilvenu ārpuse, vidējais aizmugurējais sēdeklis un vidējais roku balsts priekšā (ja ir pasūtīts) no mono.pur 550 mākslīgās ādas, melnā krāsā 
iekšējie durvju apdares paneļi no mono.pur 550 mākslīgās ādas, melnā krāsā 
RS emblēmas uz priekšējo sēdekļu atzveltnēm 
Alcantara ir neausts mikrošķiedras materiāls.

N7S s s

RS sporta sēdekļi, priekšā, ar smalkas Nappa ādas apšuvumu un šūnu raksta apdari
ar manuālu sēdekļa augstuma, pozīcijas uz priekšu/uz aizmuguri, sēdekļa leņķa, atzveltnes leņķa, galvas balsta augstuma un drošības jostas augstuma regulēšanu;  
ar īpašas formas sēdekļu sānu spilveniem labākam sānu atbalstam pagriezienos;  
izbīdāms augšstilbu balsts;  
ar RS emblēmām uz priekšējo sēdekļu atzveltnēm 
sēdekļu apšuvums un vidējais roku balsts, priekšā, ar smalkas Nappa ādas apdari;  
sēdekļu centrālie paneļi ar šūnu rakstu;  
sēdekļu sānu spilvenu augšdaļa ar Alcantara apdari

tikai kopā ar 3L5 un 4A3

PS6 1 676 1 676
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Papildu aprīkojums

Sēdēšanas komforts

Elektriski regulējams vadītāja sēdeklis 3PB 430 430

Elektriski regulējami priekšējie sēdekļi 3L5 782 782

Priekšējo sēdekļu apsilde 4A3 379 379

Galvas balsti priekšējiem sēdekļiem 
Mehāniski regulējams galvas balsta augstums, leņķis un garenvirziens

5ZC 140 140

Drošības spilveni aizmugurē šedošajiem 4X4 392 392

Salona dekoratīvā apdare

Dekoratīvā apdare aluminium race, antracīta krāsā 5MF s s

Spīdīgi melni ielaidumi 5TL 364 364

Diagonālas oglekļa šķiedras ielaidumi 5MB 587 587

Stūres / vadības elementi

Trīs spieķu daudzfunkciju stūre plus ar ādas apdari un pārnesumu pārslēgšanas lāpstiņām
tikai kopā ar PNC, PNB vai PCE                  

1XX 0 0
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Papildu aprīkojums

MMI un navigācijas sistēmas

Audi virtuālā vadītāja informācijas sistēma plus
Inovatīvs, pilnībā digitāls 12,3 collu instrumentu bloks ar īpašu RS dizainu un full HD izšķirtspēju 
Īpaši RS displeji Audi virtuālajā vadītāja informācijas sistēmā sniedz informāciju par riepu spiedienu, griezes momentu, jaudu, apļa laikiem, dinamisko pārslodzi un 
paātrinājumu.

tikai kopā ar PNC vai PNB

9S8 268 268

Sagatave MMI Plus navigācijas sistēmai
MMI Radio plus 
augstas izšķirtspējas 10.1” skārienjūtīgais krāsainais dispejs 
sagatave MMI Plus navigācijas sistēmai 
sagatave Audi connect pakalpojumiem

tikai kopā ar 9S8 un UI2

PNC 922 922

MMI navigācijas sistēma plus 
navigacijas sistēma ar 10.1” skārienjūtīgo krāsaino displeju 
dekoratīvā apdare aprkārt MMI touch displejam glancētā melnā krāsā, alumīnija ārejā mala 
3D navigācija ar karšu atjauninājumiem  
1 SD karšu lasītājs  
1 USB-A ar uzlādes funkciju 
Balss vadības sistēma ar dabīgās runas atpazīšanu 
Audi connect navigation & infotainment pakalpojumu 3 mēnešu licence
Ceļa zīmju atpazinējs 

tikai kopā ar 9S8

PNB 2 721 2 721
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Radio un tv sistēmas

SONOS skaņas sistēma 9VS 559 559

Telefoni / komunikāciju sistēmas

Audi connect navigation & infotainment plus 3 gadu licence 
navigācija ar Google Earth™ 
tiešsaistes paplašinātās balss vadības funkcijas 
tiešsaistes navigācijas mērķu meklēšana 
uzlabotā 3D pilsētas atainošana 
īsziņu un e-pasta ziņojumu diktēšana 
tiešsaistes radio un hibrīd radio 
mūzikas nosaukuma atpazīšana

tikai kopā ar PNB

IT3 246 246

Audi smartphone interfeiss 
Audi music interfeiss 1 USB-A un 1 USB-C ar uzlādes un datu pārraides funkciju 
Google Android Auto; Apple CarPlay

nav pieejams ar standarta radio

UI2 598 598

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

9ZE 447 447
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Papildu aprīkojums

Palīdzības un drošības sistēmas

Assistentu paka 
asistentu paka apvieno sekojošas asistentu sistēmu funkcijas: 
Audi pre sense priekšējās daļas uzraudzība 
ceļa zīmju atpazīšana 
tālo gaismu palīgs 
optiskais parkošanās palīgs priekšā un aizmugurē 
adaptive cruise assist - adaptīvā kruīza kontrole un “Active lane assist” braukšanas joslas uzturēšanas asistents 
ārkārtas sistuāciju asistents

tikai kopā ar 8G1 vai PXC un 1XX

PCE 732 732

Papildus stāvbremze braukšanas uzsākšanai UH2 90 90

No kalna lejā braukšanas asistents UG5 112 112

Atpakaļskata kamera KA2 458 458

360° kameras

tikai kopā ar 6XK vai 6XE

KA6 894 894

Cruise control - automātiska ātruma uzturēšanas ierīce ar ātruma ierobežotāju 8T6 335 335

Adaptive cruise control - adaptīvā automātiska ātruma uzturēšanas ierīce ar ātruma ierobežotāju PCG 392 392
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Cena EUR ar PVN

Papildu aprīkojums

Gaismas

LED priekšējie lukturi 
iekļaujot LED aizmugurējos lukturus ar dinamiskām mirgojošām pagriezienu gaismām 
Priekšējo lukturu mazgāšanas sistēma

PX2 s s

HD Matrix LED priekšējie lukturi, Audi lāzera gaismas
Papildus LED funkcijai, priekšējiem lukturiem ar RS raksturīgajiem tonētajiem ietvariem ir šādas funkcijas:  
dinamiskie virzienrādītāji, pagrieziena apgaismošanas lukturi (papildu apgaismojums uz sāniem pagriezienā), manevrēšanas gaisma (priekšpuses manevrēšanas laukuma 
izgaismošana, braucot atpakaļgaitā), ātrgaitas šosejas gaismas (lielāks attālums lielā ātrumā), kā arī automātiskā dinamiskā priekšējo lukturu attāluma vadība, RS gaismas 
motīvs/dinamiskie virzienrādītāji

PXC 486 486

Tālo gaismu palīgs 8G1 151 151

Ambient apgaismojuma paka
iekāpšanas apgaismojums priekšējo un aizmugurējo durvju apakšējā daļā  
apgaismojums durvju rokturos salona iekšpusē 
priekšējo un aizmugurējo durvju ambient apgaismojums 
kāju zonas apgaismojums priekšā un aizmugurē 
apgaismoti glāžu turētāji priekšā 
ambient apgaismojums priekšējās centālās konsoles sānos 
apgaismots glabāšanas nodalījums zem priekšējā paneļa

QQ1 s s

Kontūru/Ambient apgaismojuma paka (daudzkrāsainā ar vadību) 
papildus ambient apgaismojuma pakai:
30 krāsu izvēle 
priekšējo un aizmugurējo durvju kontūru apgaismojums (pieskaņotā krāsā) 
priekšējo un aizmugurējo durvju ambient apgaismojums (pieskaņotā krāsā) 
ambient apgaismojums priekšējās centālās konsoles sānos (pieskaņotā krāsā) 
apgaismots glabāšanas nodalījums zem priekšējā paneļa (pieskaņotā krāsā) 
izgaismots quattro logo uz instrumentu paneļa priekšējā pasažiera pusē (pieskaņotā krāsā)

QQ2 112 112
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Cena EUR ar PVN

Papildu aprīkojums

Jumta sistēmas

Panorāmas stikla jumts
2 dalių stiklinis stoglangis, elektra valdomas priekinio stiklinio elemento pakėlimas ir atidarymas, tamsintas stiklas, įskaitant elektra valdomą užuolaidą nuo saulės

3FU 1 464 –

Panorāmas stikla jumts
elektriski atverams un regulējams, manuāli regulējams saules sargs, ērti atverams un aizverams no ārpuses, izmantojot atslēgu

3FB - 1 330

Kondicionēšanas sistēmas

Automātiskā klimata kontroles sistēma 2-zonu 9AK 659 659

Automātiskā trīs zonu klimata kontroles sistēma KH5 988 988

Bagāžas nostiprināšanas un glabāšanas sistēmas

Bagāžas nodalījuma un glabāšna paka
uzglabāšanas tīkls priekšējo sēdekļu aizmugurē 
glabāšanas nodalījums zem priekšējā pasažiera sēdekļa 
LED apgaismojums bagāžas nodalījumā 
bagāžas nodalījuma tīkls 
12V kontaktligzda bagāžas nodalījumā

QE1 235 235

Slēgšanas sistēmas

Komforta atslēga ar sensoru bagāžas nodalījuma atvēršanai (zem aizmugurējā bufera ar kājas palīdzību) PG3 458 458

Elektriski atverams un aizverams bagāžas nodalījuma vāks 4E7 548 548

Garāžas vārtu atvēršanas funkcija (HomeLink) VC2 263 263

Elektriski vadāms bērnu drošības slēdzis 4H5 17 17
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Cena EUR ar PVNSpoguļi

Salona atpakaļskata spogulis bez rāmja ar automātisku aptumšošanos 4L6 195 195

Elektriski regulējami, nolokāmi un apsildāmi ārējie atpakaļskata spoguļi 6XE 246 246

Elektriski nolokāmi, apsildāmi ārējie atpakaļskata spoguļi ar automātisku aptumšošanos

tikai kopā ar 4L6

6XK 329 329

Ārējo atpakaļskata spoguļu korpusi virsbūves krāsā 6FA 120 120

Ārējie atpakaļskata spoguļu korpusi melnā krāsā

tikai kopā ar PAH

6FJ 118 118

Ārējo atpakaļskata spoguļu korpusi ar Carbon apdari 6FQ 727 727

Stiklojums

Tonēti aizmugurējo durvju un sānu stikli, un aizmugurējais stikls QL5 447 447

Papildu ārējās apdares aprīkojums

Melnas krāsas stila paka 
jumta rāmja un logu atveru apdare spīdīgi melnā krāsā; priekšējā spoilera panelis, sānu paneļi, durvju apdares lokšņu ieliktņi un difuzora ieliktnis spīdīgi melnā krāsā;  
RS Q3 modelim jumta sliedes matētā melnā krāsā

Papildu aprīkojumā pieejams:

PAH 727 727

Audi riņķi un logotipi melnā krāsā
Audi riņķi un RS Q3 logotips uz radiatora aizsargrežģa un bagāžas nodalījuma pārsega spīdīgi melnā krāsā

4ZP 335 335

Dzinēja nodalījuma pārsegs ar oglekļa šķiedras apdari NM5 559 559

Papildu aprīkojums
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Cena EUR ar PVNPapildu ārējās apdares aprīkojums

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

0P6 1 132 1 132

Sagatave sakabes ierīces uzstādīšanai 1M5 179 179

Mehāniski nolokāma sakabes ierīce 1M6 995 995

Bez automašīnas modeļa un dzinēja apzīmējumiem 2Z0 0 0

Papildu salona apdares aprīkojums

Auduma griestu apdare lunar silver, pelēkā krāsā 6NJ 0 0

12 voltu ligzda un 2 USB-C aizmugurē 7B6 83 83

Smēķētāju aprīkojums 9JC 33 33

Papildu aprīkojums
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Cena EUR ar PVNPagarinātā garantija

Audi pagarinātā garantija, 2 + 1, maksimālais nobraukums 30 000 km EA1 187 187

Audi pagarinātā garantija, 2 + 1, maksimālais nobraukums 60 000 km EA2 250 250

Audi pagarinātā garantija, 2 + 1, maksimālais nobraukums 90 000 km EA3 313 313

Audi pagarinātā garantija, 2 + 1, maksimālais nobraukums 120 000 km  EB4 329 329

Audi pagarinātā garantija, 2 + 1, maksimālais nobraukums 150 000 km  EB3 392 392

Audi pagarinātā garantija, 2 + 2, maksimālais nobraukums 40 000 km EA4 408 408

Audi pagarinātā garantija, 2 + 2, maksimālais nobraukums 80 000 km EA5 549 549

Audi pagarinātā garantija, 2 + 2, maksimālais nobraukums 120 000 km EA6 738 738

Audi pagarinātā garantija, 2 + 3, maksimālais nobraukums 50 000 km EA7 896 896

Audi pagarinātā garantija, 2 + 3, maksimālais nobraukums 100 000 km EA8 1 147 1 147

Audi pagarinātā garantija, 2 + 3, maksimālais nobraukums 150 000 km EA9 1 525 1 525

Papildu aprīkojums
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Cena EUR ar PVNAprīkojuma / dizaina pakas

RS dizaina paka sarkanā krāsā
drošības jostas ar sarkanu malu 
stūres Alcantara apdare, melnā krāsā ar kontrastējošām Express sarkanas krāsas šuvēm 
pārnesumkārbas sviras uzgalis ar Alcantara apdari, melnā krāsā; pārnesumkārbas sviras kulise ar ādas apdari, melnā krāsā, ar kontrastējošām Express sarkanas krāsas 
šuvēm 
paklājiņi melnā krāsā ar kontrastējošām Express sarkanas krāsas šuvēm un RS logotipu

tikai kopā ar PNC vai PNB un PS6

PEF 1 006 1 006

RS dizaina paka zilā krāsā
drošības jostas ar zilu malu 
stūres Alcantara apdare, melnā krāsā ar kontrastējošām Ara zilas krāsas šuvēm 
pārnesumkārbas sviras uzgalis ar Alcantara apdari, melnā krāsā; pārnesumkārbas sviras kulise ar ādas apdari, melnā krāsā, ar kontrastējošām Ara zilas krāsas šuvēm 
paklājiņi melnā krāsā ar kontrastējošām Ara zilas krāsas šuvēm un RS logotipu

tikai kopā ar PNC vai PNB un PS6

PEI 1 006 1 006

RS dizaina paka sarkanā krāsā, papildu
Papildus RS dizaina pakai sarkanā krāsā: 
durvju roku balsti priekšā un aizmugurē ar Alcantara apdari Express sarkanā krāsā 
priekšējā paneļa dekoratīvās virsmas Alcantara apdare Express sarkanā krāsā

tikai kopā ar PNC vai PNB un PS6

PEJ 1 229 1 229

RS dizaina paka zilā krāsā, papildu
Papildus RS dizaina pakai zilā krāsā: 
durvju roku balsti priekšā un aizmugurē ar Alcantara apdari Turbo zilā krāsā 
priekšējā paneļa dekoratīvās virsmas Alcantara apdare Turbo zilā krāsā

tikai kopā ar PNC vai PNB un PS6

PEK 1 229 1 229

Papildu aprīkojums
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Audi RS Q3 izmēri



29www.audi.lv

Audi RS Q3 Sportback izmēri
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Audi RS Q3 tehniskie dati

 TFSI benzīna dzinējs ar tiešo degvielas iesmidzināšanu, turbokompresoru

 quattro pastāvīgā visu riteņu piedziņa

 S tronic pārnesumkārba ar dubultā sajūga tehnoloģiju

Modelis RS Q3 RS Q3 Sportback

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 480 / 1950 - 5850 480 / 1950 - 5850

Svari / tilpumi

Pašmasa, kg 1790 1775

Pilna masa, kg 2250 2250

Pieļaujamā slodze uz jumtu/pieļaujamais svars uz slodzes punktu, kg 75 / 90 75 / 90

Piekabes masa, kg, bez bremzēm 750 750

Degvielas tvertnes ietilpība, aptuveni, l (CNG tvertnes ietilpība kg) 60 60

Bagāžas nodalījuma ietilpība, l 530 / 1525 530 / 1400

Pagrieziena diametrs, aptuveni, m - -

Veiktspēja / patēriņš

Maksimālais ātrums, km/h 250 250

Paātrinājums 0-100 km/st sek. 4.5 4.5

Degvielas patēriņš pēc NEDC metodes, l/100 km 

pilsētā 11.0-10.8 11.0-10.8

ārpus pilsētas 7.8-7.6 7.9-7.7

kombinētajā ciklā 9.0-8.8 9.0-8.8

CO₂ izmeši kombinētajā ciklā pēc NEDC metodes, g/km 205-201 206-201

Degvielas patēriņš pēc WLTP metodes, l/100 km

kombinētajā ciklā 10.1-9.5 10.1-9.6

CO₂ izmeši kombinētajā ciklā pēc WLTP metodes, g/km 228-216 229-218

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 Q3 un Audi RS Q3 Sportback 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

255/40 R20 A A 73 B - -

255/35 R21 C A 73 B - -

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


