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Modelis Dzinēja jaudas 
apzīmējums

Dzinēja tips Pārnesumkārba /  
piedziņas veids

Dzinēja jauda Cena Cena Reģistrācija
kW/ZS EUR bez PVN EUR ar PVN EUR ar PVN

8YAS3Y TFSI quattro 2.0TFSI 7 / S tronic / quattro 228 / 310 42 975 52 000 410

 Cenas spēkā no 22.10.2021. 

Cenas Audi S3 Sportback

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 Audi S3 Limousine

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 Cena Reģistrācija
kW/ZS EUR bez PVN EUR ar PVN EUR ar PVN

8YSS3Y TFSI quattro 2.0TFSI 7 / S tronic / quattro 228 / 310 43 802 53 000 410
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Standarta aprīkojums

Riteņu diski / riepas

Vieglmetāla diski, 5 "V" dubultspieķu S dizains, grafīta pelēki, 8.0Jx18, riepas 225/40 R18 U52 s s

Riepu spiediena kontrole 7K1 s s

Remonta komplekts 1G8 s s

Gaismas

LED priekšējie lukturi 8IT s s

LED aizmugurējie lukturi ar dinamiskiem virzienrādītājiem 8VM s s

Priekšējo lukturu tīrīšanas sistēma 8X8 s s

Apgaismotie make-up spogulīši QQ5 s s

Gaismas/lietus sensors 8N6 s s

Spoguļi

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

Sānu spoguļu korpusi alumīnija krāsā 6FC s s

Salona spogulis, manuāli aptumšojams 4L2 s s
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Standarta aprīkojums

Slēgšanas sistēmas

Ražotāja pretaizdzīšanas signalizācija PG2 s s

Stiklojums

Priekšējais vējstikls ar akustisko stiklojumu 4GH s s

Ārējās apdares aprīkojums

Melnas dekoratīvās līstes ap logiem 4ZE s s

S jumta spoileris 5J1 s -

Aizmugurējais spoileris virsbūves krāsā 5J4 - s

Sēdekļi/sēdekļu komforts

Kombinētā "Pulse" auduma un mākslīgās ādas "mono.pur 550˝ sēdekļu apdare ar S emblēmām N2Y s s

Sporta sēdekļi, priekšā Q1D s s

Mehāniski regulējams sēdekļu augstums priekšā sēdošajiem 3L3 s s

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

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

Priekšējais centrālais rokas balsts 6E3 s s
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Standarta aprīkojums

Salona apdares elementi

Multifunkcionāla plus 3 spieķu stūre ar ādas apdari, ar iespēju pārslēgt pārnesumus pie stūres 1XX s s

Centrālais roku balsts ar mākslīgās ādas apdari 7HF s s

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

Papildus alumīnija dekoratīvā apdare salonā QJ1 s s

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

Divu zonu luksusa automātiskā gaisa kondicionēšana 9AK s s

Griestu apdare melnā krāsā 6NQ s s

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

Paklājiņi priekšā un aizmugurē 0TD s s

Paklājs bagāžas nodalījumā 6SS s s

Papildnodalījumu paka QE1 s s

Komunikāciju sistēmas / MMI un navigācijas sistēmas

MMI radio plus I8Y s s

Digitāla vadītāja informācijas sistēma 10.25˝ 7J2 s s

Bluetooth interfeiss 9ZX s s

6 pasīvie skaļruņi 8RL s s

Digitālais radio uztvērējs QV3 s s

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

Palīgsistēmas/ drošība

Elektromehāniskā stāvbremze UH1 s s

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

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

Parkošanās palīgs aizmugurē 7X1 s s

Brīdinājums par joslu maiņu 6I3 s s

Audi pre sense front priekšējās daļas uzraudzība 8J3 s s

Tehnoloģijas / balstiekārta

"S" sporta balstiekārta 1JE s s

Sportinė važiuoklė 2H6 s s

Progresīvā stūres sistēma 1N7 s s

Elektroniskā stabilizācijas kontroles sistēma (ESC) s s
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Cena EUR ar PVN

Papildu aprīkojums

Krāsas apdares

Ibis White T9T9 0 0

Turbo Blue N6N6 392 392

Jumts kontrastējošā melnā krāsā 6H4 - 447

Metallic krāsojums

Glacier White 2Y2Y 782 782

Navarra Blue 2D2D 782 782

Tango Red Y1Y1 782 782

Python Yellow R1R1 782 782

Pearl effect krāsojums

Daytona Grey 6Y6Y 782 782

Audi exclusive krāsojums

Audi exclusive Q0Q0 2 570 2 570
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Cena EUR ar PVN

Papildu aprīkojums

Diski/riepas

Vieglmetāla diski ar 5 dubultspieķu V dizainu (S design), grafīta pelēki, 
8.0Jx18, 225/40 R18 riepas

U52 s s

Vieglmetāla diski ar 10 spieķu zvaigznes dizainu, 8.0Jx18, 225/40 R18 riepas, Audi Sport GmbH V29 1 117 1 117

Vieglmetāla diski ar 5 spieķu asmens dizainu, antracīta melni, slīpēta spīduma apstrāde,  
8.0Jx18, 225/40 R18 riepas, Audi Sport GmbH

U92 1 453 1 453

Vieglmetāla diski ar 5 spieķu karoga dizainu, platīna pelēki, slīpēta spīduma apstrāde,  
8.0Jx18, 225/40 R18 riepas, Audi Sport GmbH

V98 1 497 1 497
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Papildu aprīkojums

Diski/riepas

Vieglmetāla diski, 5 dubultspieķi (S design), 8.0Jx19, 235/35 R19 riepas U80 1 117 1 117

Vieglmetāla diski ar 5 spieķu trapeces dizainu, matēta titāna pelēki, slīpēta spīduma apstrāde,  
8.0Jx19, 235/35 R19 riepas, Audi Sport GmbH

C1I 2 011 2 011

Vieglmetāla diski ar 5 Y formas spieķu struktūru, matēta titāna pelēki, slīpēta spīduma apstrāde,  
8.0Jx19, 235/35 R19 riepas, Audi Sport GmbH

C6H 2 011 2 011

Vieglmetāla diski ar 5 dubultspieķu malas dizainu, antracīta melni, slīpēta spīduma apstrāde,  
8.0Jx19, 235/35 R19 riepas, Audi Sport GmbH

C2T 2 055 2 055
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Papildu aprīkojums

Diski/riepas

Kompakts rezerves ritenis 1G9 168 168

Pretnozagšanas riteņu skrūves 1PE 28 28

Balstiekārtas/bremzes

S sporta balstiekārta
S sporta balstiekārta ar S specifiskiem atsperu/amortizatoru regulējumiem un par 15 mm pazeminātu klīrensu uzlabo braukšanas dinamiku, ļauj labāk izjust ceļu un nodrošināt 
sportiskāku vadāmību.

1JE s s

Audi drive select 2H6 s s

Adaptīvā balstiekārta ar Audi drive select
S specifiskā sporta balstiekārta ar adaptīvajiem amortizatoriem un par 15 mm pazemināto klīrensu ļauj elektroniski pielāgot adaptīvos amortizatorus dažādām braukšanas situācijām. 
Ar Audi drive select iespējams izvēlēties piemērotāko no trīs dažādiem balstiekārtas režīmiem (komforta, automātisko, dinamisko). 
Priekšā izmantoti Makfersona statņi ar apakšējām dubultsvirām, aktīvie amortizatori, spirālatsperes, apakšējais rāmis un stabilizators. Aizmugurē izmantota četru saišu ass ar atsevišķu 
atsperu/demferu bloku, adaptīvajiem amortizatoriem, spirālatsperēm, apakšējo rāmi un stabilizatoru.

PDE 850 850

Bremžu suporti sarkanā krāsā
Aizmugurējās disku bremzes, 17 collas, sarkani krāsoti suporti (ECE) 
Priekšējās disku bremzes, 17 collas, sarkani krāsoti suporti, ar S logotipu (ECE)

PC2 335 335

Sēdekļu komforts

Sporta sēdekļi, priekšā
Priekšējiem sporta sēdekļiem ir integrēti galvas balsti un īpašas formas sānu spilveni

Q1D s s

Priekšējie sēdekļi, manuāli regulējami 3L3 s s

Nolokāma aizmugurējā sēdekļa atzveltne 3NZ s s

Centrālais roku balsts, priekšā 6E3 s s
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Papildu aprīkojums

Sēdekļu komforts

Četru virzienu jostasvietas atbalsts priekšējiem sēdekļiem
Elektriska regulēšana horizontāli un vertikāli

7P1 302 302

Jostasvietas atbalsts, pneimatiski regulējams ar masāžas funkciju priekšējiem sēdekļiem
Masāžas funkcijai ir trīs regulējami intensitātes līmeņi. Programmas un to intensitāti iespējams regulēt MMI touch displejā. Masāžas funkciju 
iespējams ieslēgt un izslēgt ar jostasvietas atbalsta pogu ar integrēto masāžas pogu. Masāžas ilgums – aptuveni 10 minūtes. 
Pieejamās masāžas programmas: 
· viļņveida 
· stiepšana 
· masēšana

Piezīme: tikai kopā ar 3L5 vai PV3

8I6 504 504

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 430 430

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

Piezīme: tikai kopā ar 7P1

3L5 782 782

Priekšējie sēdekļi ar atmiņas funkciju vadītāja sēdeklim un sānu spoguļiem 
Priekšējie sēdekļi, elektriski regulējami, ar atmiņas funkciju vadītāja sēdeklim (3L4) 
Sānu spoguļi, elektriski regulējami, apsildāmi un nolokāmi, automātiski aptumšojami abās pusēs, ar atmiņas funkciju (6XL)

Piezīme: tikai kopā ar 4L6 un 7P1

PV3 1 341 1 341

Priekšējo sēdekļu apsilde 4A3 379 379

Dalīta nolokāma aizmugurējā sēdekļa atzveltne
nolokāma pa daļām 40:20:40 vai pilnībā nolokāma, ar centrālo elkoņa balstu un glāžu turētājiem 

3NT 223 223
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Papildu aprīkojums

Sēdekļu tapsējums/ādas pakas

Pulse auduma/mono.pur 550 mākslīgās ādas kombinācija ar S emblēmām
sporta sēdekļiem, priekšā, tostarp: 
· priekšējo un abu malējo aizmugurējo sēdekļu centrālais panelis no Pulse auduma, sarkanā krāsā 
· sēdekļu sānu spilveni, galvas balsti, vidējais aizmugurējais sēdeklis un centrālais roku balsts no mono.pur 550 mākslīgās ādas, melnā krāsā 
· kontrastējošas šuves sarkanā krāsā 
· S emblēmas uz priekšējo sēdekļu atzveltnēm

N2Y s s

Roku balsts no mākslīgās ādas 7HF s s

Ādas/mono.pur 550 mākslīgās ādas kombinācija ar S emblēmām
· priekšējo un abu malējo aizmugurējo sēdekļu centrālais panelis no ādas, melnā vai Steel pelēkā krāsā 
· sēdekļu sānu spilveni, galvas balsti, vidējais aizmugurējais sēdeklis un centrālais roku balsts no mono.pur 550 mākslīgās ādas, melnā vai Steel pelēkā krāsā  
· kontrastējošas šuves 
· S emblēmas uz priekšējo sēdekļu atzveltnēm

Piezīme: tikai kopā ar 3NT

N4L 280 280

Dinamicamikrošķiedras/mono.pur 550 mākslīgās ādas kombinācija ar S emblēmām
· priekšējo un abu malējo aizmugurējo sēdekļu centrālais panelis no ādas, melnā vai Steel pelēkā krāsā 
· sēdekļu sānu spilveni, galvas balsti, vidējais aizmugurējais sēdeklis un centrālais roku balsts no mono.pur 550 mākslīgās ādas, melnā vai Steel pelēkā krāsā  
· kontrastējošas šuves 
· S emblēmas uz priekšējo sēdekļu atzveltnēm

Piezīme: tikai kopā ar 3NT

N5J 615 615

Smalka Nappa āda ar S emblēmām
·  sēdekļu viduspanelis, sēdekļu sānu spilveni, galvas balsti un centrālais roku balsts no smalkas Nappa ādas melnā krāsā ar kontrastējošām šuvēm Rock pelēkā vai Steel pelēkā krāsā ar 

kontrastējošām šuvēm antracīta krāsā vai melnā krāsā ar kontrastējošām šuvēm sarkanā krāsā
· romba raksts
· S emblēmas uz priekšējo sēdekļu atzveltnēm

Piezīme: tikai kopā ar 3NT

N4X 1 453 1 453
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Papildu aprīkojums

Ielaidumi

Tumšs alumīnija spektra ielaidums 5TD s s

Oglekļa šķiedras Atlas struktūras ielaidums
akcentētas virsmas instrumentu panelī un viduskonsole ar zīda imitācijas krāsas apdari platīna pelēkā krāsā

Piezīme: tikai kopā ar QQ2

7TN 504 504

Stūres/pārnesumu pārslēgšanas sviras/vadības ierīces

Trīsspieķu daudzfunkciju ādas stūre ar daudzfunkciju slēdžiem plus un pārnesumu pārslēgšanas lāpstiņām 1XX s s

Sporta formas ādas stūre ar 3 spieķu dizainu, daudzfunkciju slēdžiem un pārnesumu pārslēgšanas lāpstiņām, ar saplacinātu apakšējo malu

Piezīme: nav pieejams kopā ar 6I2 vai 6I6, vai PCE

2PK 129 129

Informācijas un izklaides sistēma/MMI un navigācijas sistēmas

MMI radio plus
Audi mūzikas saskarne ar 1 USB-A un 1 USB-C pieslēgvietu ar datu un uzlādes funkcijām katrai no tām 
AM/FM fāzu dalīšana 
uz ātrumu reaģējoša skaļuma regulēšana 
Wi-Fi aparatūra

I8Y s s

Digitālais instrumentu panelis
augstas izšķirtspējas 10,25 collu krāsu displejs 
ātrums, pulksteņa laiks, nobraukums, āra temperatūra, degvielas līmeņa brīdinājums ar atlikušo nobraukuma rezervi 
pārnesumu pārslēgšanas ieteikumi (automātiskajai transmisijai manuālajā režīmā) 
pašreizējā radio stacija vai mūzikas ieraksts 
radio un mediju saraksti 
„klasisks” displeja formāts 
tālruņa izvēlne (savienojumā ar daudzfunkciju stūri)

7J2 s s
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Cena EUR ar PVN

Papildu aprīkojums

Informācijas un izklaides sistēma/MMI un navigācijas sistēmas

Audi virtuālā vadītāja informācijas sistēma plus
· 3 individuālas displeja iespējas: „Dinamiskais”, „Sporta” un „S Performance” 
· vadība no daudzfunkciju stūres 
· tahometrā izvietotā borta datora konfigurēšana 
· navigācijas kartes attēlošana ar 3D reljefa modeli augstas izšķirtspējas 12,3 collu krāsu displejā 
· nepārtraukta navigācijas informācijas attēlošana līdzās spidometram, kad tiek aktivētas maršruta norādes 
· modrības palīgsistēma

9S9 469 469

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) 
· Audi virtuālā vadītāja informācijas sistēma ar 10,25 collu krāsu displeju un navigācijas kartes un maršruta attēlošanu (9S1) 
· 3D karšu attēlošana ar daudzām apskates vietām un pilsētu modeļiem 
·  personīgais maršruta asistents: ieslēdzot šo funkciju, tā seko satiksmei regulārajos maršrutos, piemēram, no mājām līdz darbam, un pārrēķina piemērotāko maršrutu, lai izvairītos no 

sastrēgumiem, ja paredzamā aizkavēšanās ir ilgāka nekā piecas minūtes
· 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
· navigācijas datu izmantošana tālredzīgai un efektīvai braukšanai, piemēram, ātruma ierobežojumi un stāva kāpuma norādes
· iespējams ievadīt līdz desmit pieturvietām maršrutā
· valsts informācija ar valstij specifiskas informācijas attēlošanu, piemēram, par ātruma ierobežojumiem, ceļa maksas uzlīmju prasībām utt.

7UG 2 000 2 000

Informācijas un izklaides sistēma/radio un skaņas sistēmas

6 skaļruņi (pasīvie) 8RL s s

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

9VD 324 324

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 883 883
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Cena EUR ar PVN

Papildu aprīkojums

Informācijas un izklaides sistēma/tālrunis un saziņa

Bluetooth saskarne 9ZX s s

Digitālā radio signālu uztveršana DAB+ QV3 s s

Audi connect ārkārtas zvans un tehniskā apkalpošana ar Audi connect attālināto vadību un kontroli IW3 s s

Audi viedtālruņa saskarne
Audi mūzikas saskarne

iOS viedtālruņiem, sākot ar iOS 7.1 versiju, sākot ar iPhone 5 
Android viedtālruņiem, sākot ar Android 5.0 Lollipop versiju, ieteicams Android 6.0

IU1 453 453

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

9ZE 447 447

Audi connect pakalpojumi uz 3 gadiem 

Piezīme: tikai kopā ar 7UG

IT3 249 249

Palīgsistēmas/drošība

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

Stāvvietā novietošanas sistēma, aizmugurē 7X1 s s

Brīdinājums par novirzīšanos no joslas
aktīvi neļauj automobilim novirzīties no braukšanas joslas, brīdina uzmanības trūkuma vai noguruma situācijās

6I3 s s

Audi pre sense front
Sistēma 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
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Papildu aprīkojums

Palīgsistēmas/drošība

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

UH2 90 90

Brīdinājums par joslu maiņu
Ja, pārkārtojoties uz citu joslu, sistēma konstatē kritisku situāciju, tā brīdina vadītāju ar LED signāliem attiecīgajā sānu spogulī. Ja sistēma konstatē kritisku situāciju, kad vadītājs ir 
ieslēdzis virzienrādītāju, lai pārkārtotos uz citu joslu, sistēma papildus brīdina vadītāju ar mirgojošiem LED signāliem. Sistēma darbojas ātrumā no aptuveni 15 km/h līdz aptuveni 
250 km/h, un to iespējams aktivēt MMI touch displeja automobiļa izvēlnē.

7Y1 592 592

Adaptīvā kruīza palīgsistēma
Uz daudzjoslu ātrgaitas ceļiem un pilsētas ielās sistēma ietur nemainīgu attālumu līdz priekšā braucošajam transportlīdzeklim un notur automobili 
braukšanas joslā. Adaptīvajā kruīza palīgsistēmā ietilpst: 
· adaptīvā kruīza kontrole 
· aktīvā joslas ieturēšanas palīgsistēma

Piezīme: tikai kopā ar 8T8

6I2 268 268

Adaptīvā kruīza kontrole ar avārijas palīdzības funkciju
Sistēma ietur nemainīgu attālumu līdz priekšā braucošajam transportlīdzeklim un notur automobili braukšanas joslā.  Integrētā avārijas palīdzības 
funkcija var brīdināt vadītāju par kritiskām situācijām un, ja vadītājs nereaģē, pārņemt kontroli pār automobili. 
Adaptīvajā kruīza palīgsistēmā ietilpst: 
· adaptīvā kruīza kontrole 
· aktīvā joslas ieturēšanas palīgsistēma 
· avārijas palīdzības funkcija

Piezīme: tikai kopā ar 8T8

6I6 290 290

Ceļazīmju atpazīšana, izmantojot kameru
Sistēmas ierobežojumu ietvaros palīdz autovadītājam, attēlojot priekšējās kameras atpazītās ceļazīmes, piemēram, ātruma ierobežojumus, apdzīšanas aizliegumus un pagaidu ātruma 
ierobežojumus.

Piezīme: tikai kopā ar 7UG

QR9 280 280

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

7W1 223 223
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Papildu aprīkojums

Palīgsistēmas/drošība

Palīdzības paka ar MMI Navigation plus ar MMI Touch
· adaptīvā kruīza kontrole ar avārijas palīdzības funkciju (6I6) 
· stāvvietas palīgsistēma ar stāvvietas sistēmu plus (7X5) 
· ceļazīmju atpazīšanas sistēma ar kameru (QR9) 
· efektivitātes palīgsistēma 
· tālo gaismu palīgsistēma 
· MMI Navigation plus ar MMI Touch (7UG)

Piezīme: tikai kopā ar 8G1 vai PXC

PCE 3 107 3 107

Brīdinājums par joslu maiņu ar izkāpšanas brīdinājumu un aizmugurējo sānu satiksmes palīgsistēmu
Aprīkojumā ietilpst: 
· brīdinājums par joslu maiņu 
· izkāpšanas brīdinājums 
· aizmugurējās sānu satiksmes palīgsistēma

Piezīme: tikai kopā ar 7X5 vai PCE

79H 592 592

Kruīza kontrole
Palīdz saglabāt vienmērīgu braukšanas stilu un ievērot ātruma ierobežojumus, pateicoties regulējamam ātruma ierobežojumam.

8T6/3V6 335 335

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.

8T8 648 648

Stāvvietas palīgsistēma ar stāvvietas sistēmu plus 7X5 392 392

Atpakaļskata kamera KA2 458 458

360 grādu kameras

Piezīme: tikai kopā ar 7X5 vai PCE

KA6 894 894

Attēla projicēšana vadītāja acu priekšā

Piezīme: tikai kopā ar 4GF

KS1 894 894

Sānu drošības spilveni, priekšā un aizmugurē, ar galvas drošības spilvenu un priekšā uzstādītu mijiedarbības drošības spilvenu 6C4 392 392

ISOFIX, augšējās atsaites un i-Size bērnu sēdeklīšu stiprinājuma vieta malējiem aizmugurējiem sēdekļiem 3A5 44 44
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Papildu aprīkojums

Apgaismojums

LED priekšējie lukturi ar mazgātājiem 8IT+8X8 s s

LED aizmugurējie lukturi ar dinamiskiem virzienrādītājiem 8VM s s

Spogulītis ar apgaismojumu QQ5 s s

Tālo gaismu palīgsistēma 8G1 112 112

Matrix LED priekšējie lukturi
Dinamiskie virzienrādītāji priekšā un aizmugurē

PXC 497 497

Kontūru apgaismojuma paka
·  griestu modulis, priekšā un aizmugurē, ar apgaismojumu, tostarp lasīšanas apgaismojumu
·  spogulīši, ar apgaismojumu
· durvju fona apgaismojums, priekšā un aizmugurē 
· iekāpšanas apgaismojums zem durvīm, priekšā 
·  mantu nodalījums ar apgaismojumu viduskonsolē, priekšā
· apgaismojums pie kājām, priekšā

QQ1 190 190

Fona apgaismojuma paka plus
Papildus fona apgaismojuma pakai: 
· iekāpšanas apgaismojums aizmugurējo durvju apakšpusē, balts 
· kontūru apgaismojums uz instrumentu paneļa, dažādas krāsas 
·  fona apgaismojums durvīm, priekšā un aizmugurē, dažādas krāsas
· kontūru apgaismojums durvīs, priekšā un aizmugurē, dažādas krāsas
· mantu nodalījums viduskonsolē, dažādas krāsas

QQ2 313 313

Jumta sistēmas

Panorāmas stikla jumts 3FB 1 229 1 229

Alumīnija jumta sliedes 3S1 335 -

Melnas jumta sliedes 3S2 257 -
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Papildu aprīkojums

Gaisa kondicionēšana

Divu zonu luksusa automātiskā gaisa kondicionēšana 9AK s s

Trīs zonu luksusa automātiskā gaisa kondicionēšana KH5 335 335

Bagāžas stiprināšana un glabāšanas sistēmas

Mantu glabāšanas nodalījums 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 
12 V kontaktligzda bagāžas nodalījumā 
bagāžas nodalījuma tīkls 
otra bagāžas nodalījuma LED gaisma kreisajā pusē

QE1 s s

Bagāžas nodalījuma grīdas pārsegs 6SS s s

Bloķēšanas sistēmas

Pretaizdzīšanas signalizācija PG2 s s

Audi connect atslēga
Jūsu Android viedtālrunis tagad var kalpot kā automobiļa digitālā atslēga. Tagad ar to iespējams atslēgt un aizslēgt automobili. Novietojot viedtālruni universālajā mobilā tālruņa 
turētājā, varat iedarbināt dzinēju, lai dotos ceļā.

Piezīme: tikai kopā ar PG3

2F1 112 112

Komforta atslēga
Ērtai visu durvju un bagāžas nodalījuma atslēgšanai. Komforta atslēgai ir tikai jābūt līdzi, bet jums ar to nekas nav jādara. Kad iekāpjat automobilī, dzinēju iespējams iedarbināt ar Start/
Stop pogu.

PG3 480 480

Garāžas durvju atvērējs VC2 263 263

Elektriski atverams un aizverams bagāžas nodalījuma pārsegs

Piezīme: tikai kopā ar PG3

4E6 403 -
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Cena EUR ar PVNSpoguļi

Sānu spoguļi, elektriski regulējami un apsildāmi 6XN s s

Sānu spoguļu korpusi alumīnija krāsā                        6FC s s

Salona spogulis ar rāmi 4L2 s s

Ārējo atpakaļskata spoguļu korpusi virsbūves krāsā 6FA 0 0

Sānu spoguļu korpusi melnā krāsā 

Piezīme: tikai kopā ar 4ZD vai PFM

6FJ 118 118

Oglekļa šķiedras sānu spoguļu korpusi 6FQ 704 704

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

Piezīme: tikai kopā ar 4L6

6XI 368 368

Automātiski aptumšojams salona spogulis bez ietvara 4L6 179 179

Stikls

Akustisks vējstikls 4GH s s

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

QL5 387 387

Vējstikls ar siltumizolējošu stiklu 4GF 0 0

Papildu aprīkojums
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Cena EUR ar PVNĀrienes papildu aprīkojums

Melni logu ietvari 4ZE s s

S jumta spoileris 5J1 s -

Aizmugurējais spoileris virsbūves krāsā 5J4 - s

Oglekļa šķiedras jumta spoileris 5J5 1 844 -

Oglekļa šķiedras bagāžas nodalījuma spoileris 5J2 - 1 062

Bez modeļa un tehnoloģiju apzīmējuma 2Z0 0 0

Spīdumu paka
Logu apdares loksnes no anodēta alumīnija

4ZB 223 223

Melnas krāsas stila paka
melni akcenti Audi vienotā režģa daļā, apdares joslas uz sānu logiem, priekšējiem un aizmugurējiem buferiem

4ZD 559 559

Melnas krāsas izskata paka plus 4ZP 839 839

Salona papildu aprīkojums

Melna auduma griesti 6NQ s s

Alumīnija imitācija salonā QJ1 s s

Nerūsējošā tērauda pedāļi un kājas balsts VF1 s s

Paklājiņi priekšā un aizmugurē
Pagaminti iš juodos spalvos veliūro su kontrastinėmis siūlėmis, spalva suderinta su pasirinkta interjero įrangos spalva

0TD s s

Griestu apdare no Steel pelēka auduma 6NJ 0 0

2 USB-C pieslēgvietas ierīču (viedtālruņu, planšetdatoru) uzlādei ar 15 vatu maksimālo jaudu 7B9 57 57

Priekšējais piesmēķētājs un pelnutrauks 9JD 33 33

Papildu aprīkojums
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Cena EUR ar PVNPagarinātā garantija

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Papildu aprīkojums
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Audi S3 Sportback izmēri

1545
1816

1
4

3
8

2630
4351

905 816

10
28

*

95
5

6
6

0

1
4

5
9

2

1
3

9
2

1

1
4

2
5

2

1
3

4
6

1

775

1
0

0
0

775

1
0

0
0

1984

975

1519



26www.audi.lv

Audi S3 Limousine izmēri

1519
1984

933

2630
4504

905 969

10
28

*

93
3

6
7

7

1
4

5
9

2

1
3

9
2

1

1
4

2
5

2

1
3

4
6

1

951        

1
0

0
0

1545
1816

1
4

1
5



27www.audi.lv

Audi S3 tehniskie dati
S3 Sportback S3 Limousine

Dzinēja tips TFSI quattro TFSI quattro

Cilindri / motora tilpums (cm3) 4 / 1984 4 / 1984

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

Maksimālā jauda, kW/ZS 228 / 310 228 / 310

Maksimālais griezes moments, Nm pie apgr./min 400 / 2000 - 5450 400 / 2000 - 5450

Svari / tilpumi

Pašmasa, kg 1575 1580

Pilna masa, kg 2020 2025

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

Degvielas tvertnes ietilpība, aptuveni, l 55 55

Bagāžas nodalījuma ietilpība, l 325 325

Pagrieziena diametrs, aptuveni, m 11.1 11.1

Veiktspēja / patēriņš

Maksimālais ātrums, km/h 250 250

Paātrinājums 0-100 km/st sek. (septiņvietīgs) 4.8 4.8

Degvielas patēriņš pēc NEDC metodes, l/100 km

pilsētā 9.1 9.1

ārpus pilsētas 6.4 6.2

kombinētajā ciklā 7.4 7.2

CO₂ izmeši kombinētajā ciklā pēc NEDC metodes, g/km 169 165

Degvielas patēriņš pēc WLTP metodes, l/100 km

kombinētajā ciklā 8,3-8,0 8.0-7.8

CO₂ izmeši kombinētajā ciklā pēc WLTP metodes, g/km 188-182 183-177

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

 TFSI benzīna dzinējs ar tiešo degvielas iesmidzināšanu, turbokompresoru

 quattro pastāvīgā visu riteņu piedziņa

 S tronic pārnesumkārba ar dubultā sajūga tehnoloģiju
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Tabulā norādīti degvielas patēriņa efektivitātes klases, saķeres ar slapju ceļu un ārējā 
rites trokšņa klases diapazoni dažādiem Audi S3 Sportback un Audi S3 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

225/40 R18 C A 72-69 B-A - -

235/35 R19 C A 72-71 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


