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Audi Vorsprung durch Technik

Satura rādītājs

Cenas
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9
9

Riteņi / diski
Gaismas
Spoguļi
Slēgšanas sistēmas
Stiklojums
Ārējās apdares aprīkojums
Sēdekļi / sēdekļu komforts
Salona apdares aprīkojums
MMI un navigācijAS sistēmas
Palīdzības un drošības sistēmas
Tehnoloģijas / balstiekārta

Papildu aprīkojums
10
12
17

Krāsojums
Riteņi / diski
Balstiekārta / bremzes

19
20
22
25
26
27
28
28
29
32
34
35
36
36
37
37
39
40
42
43

Sēdekļi
Sēdēšanas komforts
Sēdekļu apdare / ādas apdares pakas
Salona dekoratīvā apdare
Stūres / vadības elementi
MMI un navigāciJAS sistēmas
Radio un TV sistēmas
Telefoni / komunikāciju sistēmas
Palīdzības un drošības sistēmas
Gaismas
Jumta sistēmas
Kondicionēšanas sistēmas
Bagāžas nostiprināšanas un glabāšanas sistēmas
Slēgšanas sistēmas
Spoguļi
Stiklojums
Ārējās apdares aprīkojums
Salona apdares aprīkojums
Pagarinātā garantija
Aprīkojuma / dizaina pakas

Audi exclusive
45
45
46
46

Salona dekoratīvā apdare
Stūres / vadības elementi
Salona apdares aprīkojums
Sēdekļu apdare / ādas apdares pakas

Oriģinālie aksesuāri
Tehniskie dati
Riepu parametru
klasifikācija
Kontakti

Cenas A8

Modelis

Dzinēja tips

Dzinēja tips

Pārnesumkārba /
piedziņas veids

Cilindri /
motora tilpums

Dzinēja
jauda

Cena

Cena

Reģistrācija

cm3

kW/ZS

EUR bez PVN

EUR ar PVN

EUR ar PVN

4NC0DA

55 TFSI quattro

3.0TFSI

8 / tiptronic / quattro

6 / 2995

250 / 340

81 983

99 200

610

4NC0EA

60 TFSI quattro

4.0TFSI

8 / tiptronic / quattro

8 / 3996

338 / 460

96 033

116 200

610

4NC04A

50 TDI quattro

3.0TDI

8 / tiptronic / quattro

6 / 2967

210 / 286

74 959

90 700

610

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.

www.audi.lv

Cenas spēkā no 01.11.2022.
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Cenas A8 Long

Modelis

Dzinēja tips

Dzinēja tips

Pārnesumkārba /
piedziņas veids

Cilindri /
motora tilpums

Dzinēja
jauda

Cena

Cena

Reģistrācija

cm3

kW/ZS

EUR bez PVN

EUR ar PVN

EUR ar PVN

4NL0DA

55 TFSI quattro

3.0TFSI

8 / tiptronic / quattro

6 / 2995

250 / 340

84 380

102 100

610

4NL0EA

60 TFSI quattro

4.0TFSI

8 / tiptronic / quattro

8 / 3996

338 / 460

98 678

119 400

610

4NL04A

50 TDI quattro

3.0TDI

8 / tiptronic / quattro

6 / 2967

210 / 286

78 099

94 500

610

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.

www.audi.lv

Cenas spēkā no 01.11.2022.
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Standarta aprīkojums
Riteņi / diski

Kods

A8

A8 L

CD3

s

s

CW4

s

s

Riepu spiediena kontrole

7K1

s

s

Riepu remonta komplekts

1G8

s

s

Riteņu skrūves ar slepeno atslēgu un skrūvju brīvkustības noteikšanu

1PR

s

s

LED priekšējie lukturi bez tīrīšanas sistēmas

8IT

s

s

Tālo gaismu palīgs

8G1

s

s

OLED aizmugurējie lukturi ar specifisku aizmugurējo gaismu rakstu

8SC

s

s

s

s

s

s

Vieglmetāla diski, pieci V veida spieķi, 8.0Jx18, 235/55 R18 riepas
Piezīme: tikai 3.0TFSI, 3.0TDI

Vieglmetāla diski, 15 spieķu dizains, 9.0Jx19, 255/45 R19 riepas
Piezīme: tikai 4.0TFSI

Gaismas

Gaismas un lietus sensors
Fona apgaismojuma paka

s = standartā

www.audi.lv

– = nav pieejams

QQ1

o = papildus aprīkojums
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Standarta aprīkojums
Spoguļi

Kods

A8

A8 L

6XK

s

s

Ražotāja pretaizdzīšanas signalizācija

7AL

s

s

Bagāžas nodalījuma vāka atvēršana no salona

4E2

s

s

Siltumu aizturošs vējstikls

4GF

s

s

Siltumu aizturoši aizmugurējais un sānu stikli

4KC

s

s

Elektriski saulessargi aizmugurējā logā un aizmugurējās sānu durvīs

3Y8

s

s

Spīdīga stila paka

4ZB

s

s

Ārējo atpakaļskata spoguļu korpusi virsbūves krāsā

6FB

s

s

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

Slēgšanas sistēmas

Stiklojums

Ārējās apdares aprīkojums

s = standartā

www.audi.lv

– = nav pieejams

o = papildus aprīkojums
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Standarta aprīkojums
Sēdekļi / sēdekļu komforts

Kods

A8

A8 L

Valetta ādas sēdekļu apšuvums

N5E

s

s

Komforta sēdekļi priekšā

Q1A

s

s

Sēdekļu apsilde priekšā

4A3

s

s

4 virzienu jostasvietas atbalsts

7P1

s

s

Priekšējie sēdekļi, elektriski regulējami

3L5

s

s

Aizmugurējo sēdekli/atzveltni nevar nolocīt

3ND

s

s

ISOFIX bērnu sēdeklīšu stiprinājums aizmugurējiem sēdekļiem ar "Top Tether" stiprinājumu

3B4

s

s

Centrālais roku balsts, priekšā

6E1

s

s

Daudzfunkciju stūre ar ādas apdari

2ZB

s

s

Pārnesumu pārslēgs ar ādas apdari

6Q2

s

s

Smalkas šķiedras oša koka augšējie ielaidumi dabiskā pelēki brūnā krāsā

5MC

s

s

Smalkas Graphite pelēkas krāsas apakšējie ielaidumi

GT0

s

s

Vadības pogas matēti melnā krāsā

GS0

s

s

Divu zonu luksusa automātiskā gaisa kondicionēšana

9AK

s

s

Salona apdares aprīkojums

s = standartā

www.audi.lv

– = nav pieejams

o = papildus aprīkojums
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Standarta aprīkojums
Salona apdares aprīkojums

Kods

A8

A8 L

Auduma griestu apdare

6NJ

s

s

Priekšējie un aizmugurējie paklājiņi

0TD

s

s

Cimdu nodalījuma dzesēšana

1W2

s

s

Audi virtuālā vadītāja informācijas sistēma

9S8

s

s

MMI Navigation plus ar MMI Touch

7UG

s

s

Bluetooth saskarne

9ZX

s

s

Audi mūzikas saskarne

UF7

s

s

Audi skaņas sistēma

9VD

s

s

Digitālo radio signālu uztveršana

QV3

s

s

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

IW3

s

s

IT3

s

s

Cimdu nodalījums ar dzesēšanu, temperatūra atbilstoši pasažiera iestatījumiem ar divu zonu klimata kontroles vadību

MMI un navigācijAS sistēmas

Var piedāvāt tūlītēju palīdzību, ja notiek neparedzēta situācija. Vai pieteikt nākamo servisa apmeklējumu. Nodrošina noderīgu informāciju par jūsu automobili. Un ļauj vadīt dažas
funkcijas attālināti, izmantojot viedtālruni.
Pakalpojumus var izmantot 3 gadus bez maksas no transportlīdzekļa piegādes brīža un pēc tam tos var pagarināt par papildu samaksu.

Audi connect pakalpojumi
Pēc 3 gadiem Audi connect pakalpojumi ir jāpagarina par papildu samaksu.

s = standartā

www.audi.lv

– = nav pieejams

o = papildus aprīkojums
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Standarta aprīkojums
Palīdzības un drošības sistēmas

Kods

A8

A8 L

Pilna izmēra drošības spilveni, priekšējā pasažiera gaisa spilvena deaktivizācijas slēdzis

4UF

s

s

Priekšējie un aizmugurējie sānu un galvas drošības spilveni

4X4

s

s

Atgādinājums par nepiesprādzētu drošības jostu, elektrisks kontakts sprādzē, moderns drošības aprīkojums

9P9

s

s

Brīdinājums par novirzīšanos no joslas

6I3

s

s

Cruise control · automātiska ātruma uzturēšanas ierīce ar ātruma ierobežotāju

8T6

s

s

Automātiskā bremzēšanas sistēma atkārtoto sadursmju novēršanai

s

s

Vadītāja noguruma detektors

s

s

Brīdinājums par joslu maiņu ar Audi pre sense rear, izkāpšanas brīdinājumu un aizmugurējo sānu satiksmes palīgsistēmu

PCH

s

s

Stāvvietas sistēma plus

7X2

s

s

Adaptīvā pneimatiskā balstiekārta

1BK

s

s

Disku bremzes, aizmugurējās, 18 collu

1KX

s

s

Disku bremzes, aizmugurējās, 17 collu

1KF

s

s

s

s

s

s

s

s

Tehnoloģijas / balstiekārta

tikai 3.0 TDI
Audi drive select
Progresīvā stūres sistēma

0N1

Elektroniskā stabilizācijas kontroles sistēma (ESC)
s = standartā

www.audi.lv

– = nav pieejams

o = papildus aprīkojums
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A8
A8 L

Papildu aprīkojums
Krāsojums

Kods

Cena EUR ar PVN

Pamatkrāsa - Brilliant Black

A2A2

0

Metallic krāsojums

Kods

Vesuvius Grey

F4F4

1 245

Floret Silver

L5L5

1 245

Manhattan Grey

H1H1

1 245

Glacier White

2Y2Y

1 245

Mythos Black

0E0E

1 245

Terra Grey

Z8Z8

1 245

Firmament Blue

5U5U

1 245

District Green

M4M4

1 245

6I6I

1 245

Ultra Blue
Piezīme: tikai kopā ar PQD

www.audi.lv

10

"Pearl effect" krāsojums
Daytona Grey

A8
A8 L

Papildu aprīkojums
Kods

Cena EUR ar PVN

6Y6Y

1 257

Piezīme: tikai kopā ar PQD
Audi exclusive krāsojums

Kods

Audi exclusive

Q0Q0

4 868

Matte effect, Audi exclusive

O0O0

8 604

www.audi.lv
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A8
A8 L

Papildu aprīkojums
Riteņi / diski

Kods

Vieglmetāla diski, pieci V veida spieķi, 8.0Jx18, 235/55 R18 riepas

CD3
3.0TDI

s

3.0TFSI

s

4.0TFSI

CW4

Vieglmetāla diski, 15 spieķi, 9.0Jx19, 255/45 R19 riepas
3.0TDI

1 925

3.0TFSI

1 925

4.0TFSI

s

C9W

Vieglmetāla diski, piecu spieķu turbīnas dizains, grafīta pelēkā krāsā,
ar spīdīgu malu, 9.0Jx19, 255/45 R19 riepas

www.audi.lv

Cena EUR ar PVN

3.0TDI

2 151

3.0TFSI

2 151

4.0TFSI

226

12

A8
A8 L

Papildu aprīkojums
Riteņi / diski

Kods

Vieglmetāla diski, piecu spieķu asmens dizains, 9.0Jx19, 255/45 R19 riepas

Cena EUR ar PVN

45W
3.0TDI

2 151

3.0TFSI

2 151

4.0TFSI

226
43N

Vieglmetāla diski, pieci dubultspieķi, S-design, galvanizēti sudraba,
9.0Jx20, 265/40 R20 riepas
Piezīme: tikai kopā ar PQD
3.0TDI

3 510

3.0TFSI

3 510

4.0TFSI

1 585
42H

Vieglmetāla diski, 10 Y veida spieķi, antracīta melni, ar spīdīgu malu,
9.0Jx20, 265/40 R20 riepas

www.audi.lv

3.0TDI

3 510

3.0TFSI

3 510

4.0TFSI

1 585
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A8
A8 L

Papildu aprīkojums
Riteņi / diski

Kods

Vieglmetāla diski, pieci dubultspieķi, 9.0Jx20, 265/40 R20 riepas

Cena EUR ar PVN

42G

Piezīme: nav pieejams A8 L
3.0TDI

3 510

3.0TFSI

3 510

4.0TFSI

1 585
CJ4

Vieglmetāla diski, 10 paralēli spieķi, grafīta pelēki, ar spīdīgu malu,
9.0Jx20, 265/40 R20 riepas
3.0TDI

3 510

3.0TFSI

3 510

4.0TFSI

1 585
F06

Vieglmetāla diski, 20 spieķu struktūra, grafīta pelēki, ar spīdīgu malu,
9.0Jx20, 265/40 R20 riepas

www.audi.lv

3.0TDI

3 510

3.0TFSI

3 510

4.0TFSI

1 585
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A8
A8 L

Papildu aprīkojums
Riteņi / diski

Kods

Audi Sport diski ar piecu V veida zvaigznes dizainu, antracīta melni, ar spīdīgu malu,
9.0Jx20, 265/40 R20 riepas

46A

3.0TDI

4 189

3.0TFSI

4 189

4.0TFSI

2 264
43P

Audi Sport diski, septiņu spieķu Dynamic dizainu, platīna pelēki,
9.0Jx21, 265/35 R21 riepas
3.0TDI

4 913

3.0TFSI

4 913

4.0TFSI

2 988
C5J

Audi Sport diski, desmit spieķu zvaigznes dizains, melnā krāsā,
9.0Jx21, 265/35 R21 riepas

www.audi.lv

Cena EUR ar PVN

3.0TDI

4 913

3.0TFSI

4 913

4.0TFSI

2 988
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A8
A8 L

Papildu aprīkojums
Riteņi / diski

Kods

Audi Sport diski ar desmit Y veida spieķu Evo dizainu, antracīta melni, ar spīdīgu malu,
9.0Jx21, 265/35 R21 riepas

Cena EUR ar PVN

41J

3.0TDI

4 981

3.0TFSI

4 981

4.0TFSI

3 057
53E

Audi Sport diski ar 10 spieķu zvaigznes dizainu, platīna pelēki, ar spīdīgu malu,
9.0Jx21, 275/35 R21 riepas
3.0TDI

-

3.0TFSI

4 981

4.0TFSI

3 057

Mazizmēra rezerves ritenis

1G5

226

Riepu spiediena kontroles sistēma, paplašināta versija

7K3

340

www.audi.lv
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A8
A8 L

Papildu aprīkojums
Balstiekārta / bremzes

Kods

Cena EUR ar PVN

1BK

s

Disku bremzes, aizmugurējās, 18 collu

1KX

s

Disku bremzes, aizmugurējās, 17 collu

1KF

s

Progresīvā stūres sistēma

0N1

s

0N5

2 208

2MA

928

Adaptīvā pneimatiskā balstiekārta
Pneimatiskā balstiekārta ar elektronisku vadību un brīvi regulējamu adaptīvo amortizatoru sistēmu visiem četriem riteņiem. Automātiski regulē automobiļa augstumu un amortizāciju
atkarībā no noslodzes.

Uzlabota braukšanas dinamika un komfortu ar tiešāku vadāmību (piemēram, līkumotos vietējos ceļos vai pagriezienos) un samazinātai stūres pretestībai (piemēram, stāvvietā vai
manevrējot); iespaidīgas braukšanas īpašības, pateicoties stūres leņķim un ātrumam pielāgotai stūres pārnesuma attiecībai; dažādu režīmu izvēle ar Audi drive select

Dinamiska visu riteņu stūrēšana
Dinamiskā visu riteņu stūrēšana apvieno dinamiskās stūrēšanas un visu riteņu stūrēšanas priekšrocības, sniedzot uzlabotu vadāmību un augstāku braukšanas komfortu, pateicoties stūrējamai
aizmugurējai asij. Sistēma palīdz vadītājam, veicot aktīvas stūres korekcijas ar priekšējo un aizmugurējo asi, un jūtami uzlabo vadāmību un braukšanas komfortu neatkarīgi no ātruma.

Adaptīvā pneimatiskā balstiekārta – sporta
Izmantojot Audi drive select, iespējams iestatīt dažādus automobiļa klīrensa regulēšanas režīmus, stāvot uz vietas:
· +15 mm paceltā stāvoklī
· -10 mm automātiskā/komforta/dinamiskā stāvoklī
· pārvietojoties ar vismaz 120 km/h automātiskajā un dinamiskajā režīmā, klīrenss tiek automātiski pazemināts par 20 mm (šosejas līmenis, nav iestatāms manuāli)

Long
Prediktīvā aktīvā balstiekārta
Izmantojot Audi drive select, iespējams iestatīt dažādus automobiļa klīrensa regulēšanas režīmus, stāvot uz vietas:

2MQ

6 171

· +40 mm ar iekāpšanas/izkāpšanas augstumu
· +25 mm paceltā stāvoklī
· +/- 0 mm automātiskā/komforta vai komforta plus stāvoklī
· -10 mm dinamiskā stāvoklī
Braucot pa automaģistrāli, virsbūves augstums tiek automātiski pazemināts par 20 mm (ātrumam pārsniedzot 120 km/h automātiskajā/dinamiskajā režīmā, nav iestatāms manuāli).
Kombinācijā ar Audi pre sense 360° viena transportlīdzekļa puse sistēmas robežās tiek pacelta, reaģējot uz nenovēršamu sānu triecienu. Tas ir izstrādāts, lai nodrošinātu, ka
transportlīdzeklis, sadursmē no sāniem, ietriecas stingrāk izstrādātajā sliekšņa konstrukcijā, kas var palīdzēt samazināt transportlīdzekļa pasažieru savainojumu risku.
Ērtības ieeja paceļ transportlīdzekli, atverot durvis, tādējādi atvieglojot iekāpšanu un izkāpšanu no automašīnas. Ērtās iekāpšanas funkcija nav pieejama kopā ar piekabes sakabi.

Piezīme: nav pieejams 3.0TDI dzinējiem
Piezīme: tikai kopā ar PCV vai PBY, vai PCF

www.audi.lv
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A8
A8 L

Papildu aprīkojums
Balstiekārta / bremzes

Kods

Cena EUR ar PVN

quattro ar sporta diferenciāli

GH2

1 869

3.0TDI

PC1

340

3.0TFSI

PC3

340

4.0TFSI

PC6

340

· uzlabota dinamika un stabilitāte, mainot virzienu
· var novērst nepietiekamu pagriežamību, ar paātrinājumu izbraucot no līkuma
· izteikta dinamika arī ikdienas braukšanas situācijās

Piezīme: tikai kopā ar 0N5
Bremžu supporti krāsoti melni

PC5

Keramiskās bremzes
Priekšējai asij ir uzstādīti 20 collu keramiskie bremžu diski, bet aizmugurējai asij – 19 collu keramiskie bremžu diski. Bremžu suporti pelēkā antracīta krāsā un ar Audi ceramic logotipu.

Piezīme: tikai kopā ar 20 un 21 collu diskiem
4.0TFSI

9 623

Bremžu suporti sarkanā krāsā, 17 collu

www.audi.lv

3.0TDI

PH1

510

3.0TFSI

PH3

510

4.0TFSI

PH5

510
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A8
A8 L

Papildu aprīkojums
Sēdekļi

Kods

Cena EUR ar PVN

Komforta sēdekļi priekšā

Q1A

s

Nolaižams sēdeklis

PS3

-

Centrālais vadības bloks ar radio tālvadību (QW4)
Individuāli pielāgojami komforta sēdekļi ar atpūtas sēdekļa funkciju sēdvietai aizmugurē aiz priekšējā pasažiera (Q2X).
Priekšējie sēdekļi, elektriski regulējami, ar atmiņas funkciju (3PR)
Sēdekļu ventilācijas un masāžas funkcija, priekšā un aizmugurē (4D2)
Ekrāni aizmugurē (9WP)

Piezīme: tikai kopā ar N5D un 4A4
Long
Sporta sēdekļi ar atmiņas funkciju

10 247
PS1

2 875

PE6

4 411

Individuālie komforta sēdekļi ar sportisku izskatu, priekšā (Q1D)
Priekšējie sēdekļi, elektriski regulējami, ar atmiņas funkciju (3PR)

Piezīme: tikai kopā ar N1W un 6XL
Aizmugurējo sēdekļu paka, atsevišķi sēdekļi
Komforta galvas balsti, aizmugurē (3Q3)
Sēdekļu apsilde, priekšā un aizmugurē (4A4)
Trīsvietīga aizmugurējo sēdekļu sistēma ar diviem elektriski regulējamiem atsevišķiem sēdekļiem (5KF)
4 virzienu jostasvietas atbalsts, pneimatiski regulējams, priekšējiem un malējiem aizmugurējiem sēdekļiem (7P3)
Četru zonu luksusa automātiskā gaisa kondicionēšana (9AU)

Piezīme: tikai kopā ar PS1 un 6XL
Long
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A8
A8 L

Papildu aprīkojums
Sēdekļi
Aizmugurējo sēdekļu paka, atsevišķi sēdekļi ar pilnu viduskonsoles ādas apdari

Kods

Cena EUR ar PVN

PE1

-

Centrālais vadības bloks ar radio tālvadību (QW4)
Aizmugurējie kāju balsti (0TR)
Pagarināta viduskonsole, ar ādas ielaidumu (3D6)
Divi atsevišķi sēdekļi aizmugurē, elektriski regulējami, ar pagarinātu viduskonsoli (3NL)
Komforta galvas balsti, aizmugurē (3Q3)
Apsildāmi priekšējie sēdekļi (4A3)
Sēdekļu ventilācijas un masāžas funkcija, priekšā un aizmugurē (4D2)
4 virzienu jostasvietas atbalsts, pneimatiski regulējams, priekšējiem un malējiem aizmugurējiem sēdekļiem (7P3)
Četru zonu luksusa automātiskā gaisa kondicionēšana (9AU)

Piezīme: tikai kopā ar PS1 un 6XL, un 7HB vai 7HC, vai 7HD, vai PET un 9Z3
Long

9 832

Sēdēšanas komforts
Sēdekļu apsilde priekšā

4A3

s

7P1

s

3L5

s

3ND

s

6E1

s

Sēdekļu apsilde darbojas sēdekļu centrālajos paneļos un atzveltnes centrālajos paneļos, sēdekļu un atzveltnes sānu spilvenos, kā arī augšstilbu balstos. Sēdekļu apsilde ir individuāli
regulējama trīs līmeņos katram priekšējam sēdeklim ar klimata kontroles slēdžiem apakšējā MMI touch response displejā.

4 virzienu jostasvietas atbalsts
Priekšējiem komforta sēdekļiem ir 4 virzienos regulējams jostasvietas atbalsts. Pneimatiski regulējams 4 virzienu jostasvietas atbalsts ir pieejams individuālajiem komforta sēdekļiem
ar sportisku izskatu, individuālajiem komforta sēdekļiem un individuālajiem komforta sēdekļiem ar atpūtas sēdekļa funkciju aizmugurē pasažiera pusē.

Priekšējie sēdekļi, elektriski regulējami
Elektriska sēdekļa augstuma, pozīcijas uz priekšu/atpakaļ, sēdekļa un atzveltnes leņķa regulēšana un 4 virzienu jostasvietas atbalsts

Aizmugurējo sēdekli/atzveltni nevar nolocīt
nav nolokāms; ar izvelkamu centrālo roku balstu ar mantu nodalījumu un divdaļīgu krūžu turētāju

Centrālais roku balsts, priekšā
vadītājam un priekšējam pasažierim, viendaļīgs un nolokāms
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Sēdēšanas komforts

A8
A8 L

Papildu aprīkojums
Kods

Cena EUR ar PVN

Priekšējo un aizmugurējo malējo sēdekļu apsilde

4A4

521

Apsildes komforta paka, priekšā

2L1

193

2L2

295

2L3

442

4D3

906

4D1

1 767

4D5

1 811

4D2

3 805

Viduskonsole priekšā un durvju roku balsti priekšā

Piezīme: tikai kopā ar 7HB vai 7HC, vai 7HD, vai PET un 6E3, un 1XP, vai 2ZM un 3PN vai PS1 vai PS3 un 6XL
Apsildes komforta paka, aizmugurē
aizmugurējie durvju roku balsti, apsildāms aizmugurējais centrālais roku balsts

Piezīme: tikai kopā ar 4A4 un 7HB vai 7HC, vai 7HD, vai PET un 3PN, vai PS1, vai PS3 un 9AU, un 6ZL
Apsildes komforta paka, priekšā un aizmugurē
Durvju roku balsti, priekšā un aizmugurē, kā arī centrālais roku balsts, priekšā un aizmugurē

Piezīme: tikai kopā ar 4A4 un 7HB vai 7HC, vai 7HD, vai PET un 6E3, un 1XP, vai 2ZM, un 3PN, vai PS1, vai PS3, un 6XL, un QW4, un 9AU, un 1XP vai 2ZM
Sēdekļu ventilācija, priekšā
Aktīvā sēdekļu ventilācija regulē sēdekļu pamatnes un atzveltnes temperatūras līdzsvaru. Gaiss ventilācijai tiek iesūkts caur perforēto ādu sēdekļa centrālajā panelī un atzveltnes
centrālajā panelī, kā arī priekšējo sēdekļu augšstilbu balstu. Gaisa plūsmas intensitāti iespējams regulēt trīs līmeņos apakšējā MMI touch displejā.

Piezīme: tikai kopā ar PS1 un N1W, un 6XL
Sēdekļu ventilācija priekšā un aizmugurē, regulējama 3 līmeņos
Piezīme: tikai kopā ar PS1 un N1W, un 6XL, un PE6, un QW4
Centrālais roku balsts, priekšā
Masāžas funkcija sastāv no astoņām dažādām masāžas programmām, kas paredzētas īpaši muguras un plecu muskuļu atbrīvošanai. Katram priekšējam sēdeklim ir kopā sešpadsmit
trīs virzienu atbalsta spilveni. Tiem ir trīs regulējami intensitātes līmeņi. Programmas un intensitāti iespējams regulēt apakšējā MMI touch response displejā. Masāžas funkciju
iespējams ieslēgt un izslēgt ar ātrās izvēles pogu uz sēdekļa.

Piezīme: tikai kopā ar PS1 un N1W, un 6XL
Centrālais roku balsts, priekšā
Masāžas funkcija sastāv no astoņām dažādām masāžas programmām, kas paredzētas īpaši muguras un plecu muskuļu atbrīvošanai. Katram priekšējam sēdeklim ir kopā sešpadsmit
trīs virzienu atbalsta spilveni. Tiem ir trīs regulējami intensitātes līmeņi. Programmas un intensitāti iespējams regulēt apakšējā MMI touch response displejā. Masāžas funkciju
iespējams ieslēgt un izslēgt ar ātrās izvēles pogu uz sēdekļa.

Piezīme: tikai kopā ar PS1 un N1W, un 6XL
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Sēdēšanas komforts
Priekšējie sēdekļi, elektriski regulējami, ar atmiņas funkciju

A8
A8 L

Papildu aprīkojums
Kods

Cena EUR ar PVN

3PN

679

6E3

238

3Q3

311

N5E

s

Priekšējo sēdekļu augstumu, pozīciju uz priekšu/atpakaļ, sēdekļa un atzveltnes leņķi, kā arī 4 virzienu jostasvietas atbalstu iespējams elektriski iestatīt atbilstoši personīgajām
vēlmēm. Atmiņas funkcija vadītāja un priekšējā pasažiera pusē piedāvā divas atmiņas pozīcijas katram profilam elektriski regulējamajiem priekšējiem sēdekļiem un sānu spoguļiem.
Iestatījumus iespējams saglabāt un aktivēt ar atmiņas taustiņu. Turklāt pēdējā izmantotā sēdekļa pozīcija tiek automātiski saglabāta personīgajā profilā.

Piezīme: tikai kopā ar 6XL
Komforta centrālais roku balsts, priekšā
brīvi regulējams garenvirzienā un augstumā, sadalīts vadītājam un priekšējam pasažierim; ar atveramiem mantu nodalījumiem

Piezīme: nav pieejams kopā ar standarta sēdekļu tapsējumu
Komforta galvas balsti, aizmugurē
no īpaši mīkstas ādas, aizmugurējo sēdekļu rindai

Piezīme: tikai kopā ar PS1 un N1W, un 6XL
Sēdekļu apdare / ādas apdares pakas
Valetta ādas sēdekļu apšuvums
komforta sēdekļiem priekšā bez sēdekļu ventilācijas, priekšā iekļauti:
· sēdekļu centrālie paneļi, sēdekļu sānu spilveni un galvas balsti no Valetta ādas, melnā vai Sard brūnā krāsā
· Dinamica mikrošķiedras durvju apdares ieliktņi sēdekļiem pieskaņotās krāsās
individuālajiem komforta sēdekļiem bez klimata funkcijas, priekšā iekļauti:
· sēdekļu centrālie paneļi, sēdekļu sānu spilveni un galvas balsti no Valetta ādas, melnā vai Sard brūnā krāsā
· Dinamica mikrošķiedras durvju apdares ieliktņi sēdekļiem pieskaņotās krāsās
· instrumentu paneļa augšdaļas apdare no mākslīgās ādas melnā krāsā
· instrumentu paneļa apakšdaļa melnā krāsā
· paklājs melnā krāsā

individuālajiem komforta sēdekļiem ar klimata funkciju, priekšā iekļauti:
· sēdekļu centrālais panelis, priekšējo un abu malējo aizmugurējo sēdekļu sānu spilveni no perforētas Valetta ādas,
melnā vai Sard brūnā krāsā
· sēdekļu sāni, vidējais aizmugurējais sēdeklis, galvas balsti un centrālais roku balsts no Valetta ādas, melnā krāsā vai Sard brūnā krāsā
· Dinamica mikrošķiedras durvju apdares ieliktņi sēdekļiem pieskaņotās krāsās
· instrumentu paneļa augšdaļas apdare no mākslīgās ādas melnā krāsā
· instrumentu paneļa apakšdaļa melnā krāsā
· paklājs melnā krāsā

www.audi.lv

22

Sēdekļu apdare / ādas apdares pakas
Valcona ādas sēdekļu apšuvums
individuālajiem komforta sēdekļiem bez sēdekļu ventilācijas, priekšā iekļauj:

A8
A8 L

Papildu aprīkojums
Kods

Cena EUR ar PVN

N5D

737

N1W

963

· sēdekļu centrālie paneļi, sēdekļu sānu spilveni un galvas balsti no Valcona ādas, melnā, perlamutra bēšā, Sard brūnā vai Cognac krāsā
· centrālais aizmugurējais sēdeklis, galvas balsti un centrālais roku balsts no Valcona ādas, melnā, perlamutra bēšā, Sard brūnā vai Cognac krāsā
· Dinamica mikrošķiedras durvju apdare sēdekļiem pieskaņotās krāsās
· instrumentu paneļa augšdaļas apdare no mākslīgās ādas melnā krāsā
· instrumentu paneļa apakšdaļa melnā krāsā
· paklājs melnā krāsā

individuālajiem komforta sēdekļiem ar sēdekļu ventilāciju, priekšā iekļauj:
· sēdekļu centrālie paneļi, sēdekļu sānu spilveni un galvas balsti no perforētas Valcona ādas, melnā, perlamutra bēšā, Sard brūnā vai Cognac krāsā
· centrālais aizmugurējais sēdeklis, galvas balsti un centrālais roku balsts no Valcona ādas, melnā, perlamutra bēšā, Sard brūnā vai Cognac krāsā
· Dinamica mikrošķiedras durvju apdare sēdekļiem pieskaņotās krāsās
· instrumentu paneļa augšdaļas apdare no mākslīgās ādas melnā krāsā
· instrumentu paneļa apakšdaļa melnā krāsā
· paklājs melnā krāsā

Piezīme: tikai kopā ar PS3 un PE6, un 6XL
Valcona āda ar romba formas šuvēm
Valcona āda ar romba formas šuvēm individuālajiem komforta sēdekļiem ar sportisku izskatu priekšā ar un bez sēdekļu ventilācijas, priekšā iekļauj:
· priekšējo un abu malējo aizmugurējo sēdekļu centrālie paneļi no perforētas Valcona ādas, melnā Cognac vai Merlot sarkanā krāsā ar romba rakstu un kontrastējošām šuvēm
· sēdekļu sānu spilveni, vidējais aizmugurējais sēdeklis, galvas balsti un centrālais roku balsts no Valcona ādas, melnā, Cognac vai Merlot sarkanā krāsā ar kontrastējošām šuvēm
· Dinamica mikrošķiedras durvju apdare sēdekļiem pieskaņotās krāsās (Merlot sarkanai krāsai ar durvju apdari melnā krāsā)
· instrumentu paneļa augšdaļas apdare no mākslīgās ādas melnā krāsā
· instrumentu paneļa apakšdaļa melnā krāsā
· paklājs melnā krāsā
· romba raksts un kontrastējošas šuves Steel pelēkā krāsā ar aprīkojumu melnā un Cognac krāsā; Rock pelēkā krāsā ar aprīkojumu Merlot sarkanā krāsā

Valcona āda ar romba formas šuvēm Audi design selection Pastel sudraba krāsai un individuālajiem komforta sēdekļiem ar sportisku izskatu priekšā
ar un bez sēdekļu ventilācijas, priekšā iekļauj:
· priekšējo un abu malējo aizmugurējo sēdekļu centrālie paneļi un sēdekļu sānu spilveni no perforētas Valcona ādas, Pastel sudraba krāsā ar romba rakstu un kontrastējošām šuvēm
· sēdekļu sāni, vidējais aizmugurējais sēdeklis, galvas balsti un centrālais roku balsts no Valcona ādas, Pastel sudraba krāsā ar kontrastējošām šuvēm un apmalēm Granite pelēkā krāsā
· Dinamica mikrošķiedras durvju apdare sēdekļiem pieskaņotās krāsās
· priekšējā paneļa augšdaļas ādas apdare, Granite pelēkā krāsā ar kontrastējošām Rock pelēkas krāsas šuvēm
· priekšējā paneļa apakšdaļas ādas apdare, Pastel sudraba krāsā
· paklājs Granite pelēkā krāsā
· drošības jostas melnā krāsā

Piezīme: tikai kopā ar PS1 un 6XL
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Sēdekļu apdare / ādas apdares pakas
Ādas paka
iekļauj smalkas Nappa ādas apdari ar dekoratīvām šuvēm šādam aprīkojumam:

A8
A8 L

Papildu aprīkojums
Kods

Cena EUR ar PVN

7HB

1 121

7HC

2 728

7HD

5 627

· viduskonsole
· durvju roku balsti
· stūres drošības spilvena pārsegs
· tostarp mantu nodalījums ar vāku un papildu apdares josla uz durvju roku balstiem priekšā un aizmugurē

Piezīme: tikai kopā ar 3PN vai PS1, vai PS3 un 6XL
Papildu ādas paka
iekļauj smalkas Nappa ādas apdari ar dekoratīvām šuvēm šādam aprīkojumam:
· viduskonsole
· durvju roku balsti
· instrumentu paneļa augšdaļa
· durvju sliedes
· stūres drošības spilvena pārsegs (bez dekoratīvām šuvēm)
· mantu nodalījums ar vāku un papildu apdares josla uz durvju roku balstiem priekšā un aizmugurē

Piezīme: tikai kopā ar 3PN vai PS1, vai PS3 un 6XL
Pilna ādas paka
iekļauj smalkas Nappa ādas apdari ar dekoratīvām šuvēm šādam aprīkojumam:
· viduskonsole
· stūres drošības spilvena pārsegs
· instrumentu paneļa augšdaļa
· instrumentu paneļa apakšdaļa ar cimdu nodalījumu
· durvju apdare ar durvju kabatām, roku balstiem un durvju sliedi
· sēdekļu apdare un atzveltnes pārvalki, priekšā
· galvas balstu apvalki, priekšā
· tostarp mantu nodalījums ar vāku un papildu apdares josla uz durvju roku balstiem priekšā un aizmugurē

Piezīme: tikai kopā ar PS1 un 6XL, un N1W, un PL7 vai PL4
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Salona dekoratīvā apdare

A8
A8 L

Papildu aprīkojums
Kods

Cena EUR ar PVN

5MC

s

GT0

s

Vadības pogas matēti melnā krāsā

GS0

s

Vector oglekļa šķiedras augšējie ielaidumi

5MK

521

5MG

521

7TE

521

5TL

850

GT1

215

GS4

295

Smalkas šķiedras oša koka augšējie ielaidumi dabiskā pelēki brūnā krāsā
instrumentu panelim, durvju apdarei un viduskonsolei; tostarp alumīnija krāsas ietvari

Smalkas Graphite pelēkas krāsas apakšējie ielaidumi
instrumentu panelim

instrumentu panelim, durvju apdarei un viduskonsolei; tostarp alumīnija krāsas ietvari

Piezīme: tikai kopā ar WQS
Dabiska riekstkoka augšējie ielaidumi
instrumentu panelim, durvju apdarei un viduskonsolei; tostarp alumīnija krāsas ietvari

Eikalipta koka augšējie ielaidumi dabiskā pelēki brūnā krāsā
instrumentu panelim, durvju apdarei un viduskonsolei; tostarp alumīnija krāsas ietvari

Spīdīgi melni augšējie ielaidumi
instrumentu panelim, durvju apdarei un viduskonsolei; tostarp alumīnija krāsas ietvari

Tumša matēta alumīnija apakšējie ielaidumi
instrumentu panelim

Melna stikla izskata vadības pogas ar haptisko reakciju
Vadības pogu josla, gaismas pogas, sēdekļu atmiņas pogas, priekšā un aizmugurē spīdīgi melnā krāsā, vadības pogu josla
un gaismas pogu josla ar haptisko reakciju; gaismas pogu josla ar tuvuma sensoriem

www.audi.lv

25

Salona dekoratīvā apdare

A8
A8 L

Papildu aprīkojums
Kods

Cena EUR ar PVN

GS5

566

PAH

1 665

2ZB

s

Pārnesumu pārslēgs ar ādas apdari

6Q2

s

Dubultspieķu daudzfunkciju ādas stūre ar pārnesumu pārslēgšanas lāpstiņām

2ZQ

193

2ZM

464

1XW

306

1XP

577

Melna stikla izskata vadības pogas ar haptisko reakciju, tostarp papildu alumīnija izskats
Vadības pogu josla, gaismas pogas, sēdekļu atmiņas pogas, priekšā un aizmugurē spīdīgi melnā krāsā, vadības pogu josla
un gaismas pogu josla ar haptisko reakciju; gaismas pogu josla ar tuvuma sensoriem; vadītāja palīgsistēmu vadības pogas,
stāvbremzes, Auto Hold funkcijas, priekšējās un aizmugurējās centrālās atslēgas, aizmugures atslēgas, bagāžas nodalījuma
atvēršanas, degvielas uzpildes tvertnes atvēršanas un logu vadības pogas ar alumīnija izskatu

Papildu dekoratīvie elementi spīdīgi melnā krāsā
· ielaidumi priekšējam panelim
· durvju apdarei un viduskonsolei spīdīgi melnā krāsā, tostarp alumīnija krāsas ietvari
· rokturi ar segmentiem spīdīgi melnā krāsā
· pārnesumu pārslēgs spīdīgi melnā krāsā

Stūres / vadības elementi
Daudzfunkciju stūre ar ādas apdari
Stūrei ar elektrisku augstuma un attāluma regulēšanu ir automātisks mehānisms, kas atvieglo iekāpšanu automobilī un izkāpšanu no tā.
Uz stūres ir 12 daudzfunkciju pogas, kas ļauj ērti lietot standarta un papildu aprīkojumā iekļauto informācijas un izklaides sistēmas funkciju plašo klāstu.
Stūres un pārnesumu pārslēga roktura ādas apdare ir pieskaņota priekšējā paneļa augšdaļas krāsai.

Stūrei ir elektriski regulējams augstums un attālums

Dubultspieķu daudzfunkciju ādas stūre ar pārnesumu pārslēgšanas lāpstiņām un apsildi
Stūrei ir elektriski regulējams augstums un attālums

Trīs spieķu daudzfunkciju ādas stūre ar pārnesumu pārslēgšanas lāpstiņām
Stūrei ar elektrisku augstuma un attāluma regulēšanu ir automātisks mehānisms, kas atvieglo iekāpšanu automobilī un izkāpšanu no tā.

Piezīme: tikai kopā ar WQS
Trīs spieķu ādas stūre ar daudzfunkciju slēdžiem plus, pārnesumu pārslēgšanas lāpstiņām un stūres apsildi
Stūrei ar elektrisku augstuma un attāluma regulēšanu ir automātisks mehānisms, kas atvieglo iekāpšanu automobilī un izkāpšanu no tā.

Piezīme: tikai kopā ar WQS
www.audi.lv
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MMI un navigāciJAS sistēmas
Audi virtuālā vadītāja informācijas sistēma

A8
A8 L

Papildu aprīkojums
Kods

Cena EUR ar PVN

9S8

s

7UG

s

9S9

171

QW4

397

Inovatīvais, pilnībā digitālais 12,3 collu instrumentu panelis pielāgojami un organizēti attēlo informāciju par automobili un tā funkcijām pilnā HD kvalitātē. Pilnīgā saskaņā ar
individuālajām vēlmēm.

MMI Navigation plus ar MMI Touch
· navigācijas sistēma ar augstas izšķirtspējas 10,1 collas krāsu displeju (1540 x 720), tostarp MMI touch ar haptisko reakciju
· s ānu MMI touch vadības panelis ar 8,6 collu krāsu displeju (1280 x 660) ar MMI touch response un haptisko reakciju klimata kontroles funkcijām; rokraksta atpazīšanas panelis
· karšu atjaunināšana: jaunāko navigācijas datu lejupielāde
· 3D karšu attēlošana ar daudzām apskates vietām un pilsētu modeļiem
· tiešsaistes satiksmes informācija plus
· MMI meklēšana: meklēšana brīvā teksta veidā ar galamērķu ieteikumiem ievadīšanas laikā
· MMI touch response ātrai un intuitīvai lietošanai, piemēram, galamērķa ievadīšana ar rokraksta atpazīšanas funkciju, kā arī iespēja brīvi pārvietot un tuvināt karti
· ērta informācijas un izklaides funkciju lietošana ar ikdienas runas atbalstu
· detalizēta maršruta informācija: karšu priekšskatījums, alternatīvu maršrutu izvēle, interesējošās vietas, joslu ieteikumi, automaģistrāļu nobrauktuves, detalizētas krustojumu
kartes un vēl daudz kas cits

Audi virtuālā vadītāja informācijas sistēma plus
tostarp:
· 3 individuālas displeja iespējas: „dinamisks”, „sporta” un „klasisks”
· vadība no daudzfunkciju stūres
· t ahometrā 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

Centrālais vadības bloks ar radio tālvadību
Centrālā vadības bloka ar radio tālvadību tehniskie dati:
· augstas kvalitātes 5,7 collu OLED displejs ar 1920 x 1080 pikseļiem, augstu izšķirtspēju un krāsu spilgtumu
· skārienvadība
· kompakti izmēri (162,3 x 86 x 10,9 mm)

Iespējams vadīt šādu aprīkojumu (ja ir pasūtīts):
· Matrix LED lasīšanas apgaismojums
· klimata kontrole, ieskaitot sēdekļu apsildi un sēdekļu ventilēšanu
· sēdekļu vadība, ieskaitot masāžas funkciju
· saulessargi (aptumšošanai apžilbināšanas novēršanai)
· salona un fona apgaismojums
· MMI izklaides funkciju vadība priekšā, ieskaitot skaņas iestatījumus
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A8
A8 L

Papildu aprīkojums
Radio un TV sistēmas
Audi skaņas sistēma

Kods

Cena EUR ar PVN

9VD

s

9VS

1 359

8RF

7 359

9ZX

s

UF7

s

UE8

171

IU1

311

9ZE

724

QF7

-

Desmit skaļruņi, ieskaitot centrālo skaļruni un zemo frekvenču skaļruni, 6 kanālu pastiprinātājs ar 180 vatu kopējo jaudu

Bang & Olufsen 3D Premium skaņas sistēma
Ar Bang & Olufsen 3D Premium skaņas sistēmu skaņa tiek atskaņota pa 17 skaļruņiem, ieskaitot telpiskās skaņas skaļruņus, centrālo skaļruni un zemo frekvenču skaļruni. 16 kanālu
pastiprinātāja kopējā jauda ir 730 vati.

Bang & Olufsen 3D Advanced skaņas sistēma
Kopskaitā 23 skaļruņi, tostarp 3D skaļruņi priekšā un aizmugurē rada satriecošu telpisku skaņu. Ekskluzīvi alumīnija pārsegi piešķir salonam iespaidīgus akcentus, izceļot sistēmas
tehnisko izcilību redzamā vietā. Centrālais skaļrunis un divas automātiski izbīdāmas akustiskās lēcas priekšējā panelī rada ārkārtīgi detalizētu akustiku ikvienā sēdvietā. Skaļruņiem,
centrālajam skaļrunim un zemo frekvenču skaļrunim ir katram savs atsevišķs pastiprinātājs.

Piezīme: tikai kopā ar QQ2
Telefoni / komunikāciju sistēmas
Bluetooth saskarne
Lai automobilī atskaņotu mūziku un veiktu tālruņa zvanus, viedtālruni iespējams savienot ar automobili, izmantojot Bluetooth. Lietošanai brīvroku režīmā vienlaicīgi iespējams
pievienot divus mobilos tālruņus.

Audi mūzikas saskarne
Divas USB saskarnes ar uzlādes un datu pārsūtīšanas funkcijām mūzikas atskaņošanai no pārnēsājamas ierīces (USB atmiņas, viedtālruņa, MP3 atskaņotāja).

USB pieslēgvietas ar uzlādes funkciju aizmugurē
Papildus divām USB pieslēgvietām pirmajā sēdekļu rindā arī aizmugurē ir divas ligzdas ar uzlādes funkciju. Vienkārša pievienošana ar USB vadu, 15 vatu jauda

Audi viedtālruņa saskarne
Audi viedtālruņa saskarne savieno jūsu viedtālruni ar jūsu Audi un attēlo viedtālruņa saturu tieši MMI displejā. Navigācijas, tālruņa, mūzikas un atbalstītu neatkarīgo izstrādātāju
lietotņu funkcijas iespējams ērti lietot ar MMI touch displeju vai balss vadību.

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

Tālruņa sakari aizmugurē, tostarp Audi phone box bez bezvadu uzlādes, trīsvietīga aizmugurējo sēdekļu sistēma
Piezīme: tikai kopā ar UE8 un QW4
Long
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Telefoni / komunikāciju sistēmas

A8
A8 L

Papildu aprīkojums
Kods

Cena EUR ar PVN

QF8

397

9WP

2 038

6I3

s

Cruise control · automātiska ātruma uzturēšanas ierīce ar ātruma ierobežotāju

8T6

s

Stāvvietas sistēma plus

PCH

s

Stāvvietas sistēma plus

7X2

s

6C4

635

Audi phone box aizmugurē bez bezvadu uzlādes
Piezīme: tikai kopā ar UE8 un PE1 vai PE6

Ekrāni aizmugurē
Sistēma sastāv no 2 ekrāniem (10,1 collas) priekšējo sēdekļu atzveltnēs. Saturu (video straumēšanu, spēles u.c.) no
klientu ierīcēm (viedtālruņiem vai planšetdatoriem, Android un iOS ierīcēm) iespējams attēlot ar Audi piedāvātas lietotnes
palīdzību.

Piezīme: tikai kopā ar PS1

Palīdzības un drošības sistēmas
Brīdinājums par novirzīšanos no joslas
Sistēma brīdina autovadītāju, ja nejauši tiek šķērsota joslas atdalošā līnija. Stūrēšanas impulsi palīdz vadītājam saglabāt joslu.

Palīdz iebraukt stāvvietā, izbraukt no tās un manevrēt uz priekšu un atpakaļ ar skaņas signāliem un vizuālu braukšanas trajektorijas attēlošanu.

Drošības paka
tostarp:
· centrālais drošības spilvens starp priekšējiem sēdekļiem
· sadursmes aktīvi galvas balsti, priekšā
· izgaismotas drošības jostu sprādzes, priekšā un aizmugurē

Piezīme: tikai kopā ar PS1 un PS3
www.audi.lv
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A8
A8 L

Papildu aprīkojums
Palīdzības un drošības sistēmas
Drošības paka plus
tostarp:

Kods

Cena EUR ar PVN

6C5

-

· automātiski spriegojošas drošības jostas aizmugurē
· centrālais drošības spilvens starp priekšējiem sēdekļiem un vēl viens starp aizmugurējiem sēdekļiem
· sadursmes aktīvi galvas balsti, priekšā
· izgaismotas drošības jostu sprādzes"

Piezīme: tikai kopā ar PS1 vai PS3 un PE1
Long

1 585
PCM

679

PCN

2 444

Ceļa zīmju atpazinējs

QR9

226

Head-up displejs · informācijas projekcija uz auto priekšējā stikla

KS1

1 574

Nakts redzamības palīgs

9R1

2604

Pilsētas palīdzības paka
· krustojumu šķērsošanas palīgfunkcija
· s ānu asistents
· izkāpšanas brīdinājums
· aizmugurējās sānu satiksmes palīgsistēma
· Audi pre sense rear
· Audi pre sense side

Tūrisma palīdzības paka
· adaptīvā kruīza palīgsistēma
· adaptīvā kruīza kontrole ar ātruma ierobežotāju
· aktīvā joslas ieturēšanas palīgsistēma
· efektivitātes palīgsistēma
· pagriezienu asistents
· izvairīšanās asistents
· avārijas palīdzības funkcija

Piezīme: tikai kopā ar QR9 un 1XP vai 1XW, vai 2ZM

Piezīme: tikai kopā ar 8X1
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Palīdzības un drošības sistēmas

A8
A8 L

Papildu aprīkojums
Kods

Cena EUR ar PVN

7X5

453

Atpakaļskata kamera

KA2

555

Asistentu paka ar auto novietošanas stāvvietā palīgu

PCV

1 778

PCF

1 891

PBY

4 619

Stāvvietas palīgsistēma ar stāvvietas sistēmu plus
Stāvvietas palīgsistēma palīdz atrast piemērotu stāvvietu uz ielas ultraskaņas sensoru darbības zonā. Sistēma aprēķina ideālo novietošanas ceļu (uz priekšu un atpakaļ)
perpendikulārajām stāvvietām un vislabāko iebraukšanas un izbraukšanas ceļu paralēlajām stāvvietām.

Auto novietošanas stāvvietā asistents (FT3)
360° kameras (KA6)
Auto novietošanas stāvvietā palīgs (7X5)

Asistentu paka
Attālīnātās vadības auto novietošanas stāvvietā asistents (FT1)
360° kameras (KA6)
Auto novietošanas stāvvietā palīgs (7X5)

tikai kopā ar 4F2 un 6XK vai 6XL
Palīdzības paka plus ar attālināto stāvvietas palīgsistēmu plus
Attālinātā stāvvietas palīgsistēma plus (FT1)
Krustojumu palīgsistēma (JX1)
360° kameras (KA6)
Ceļazīmju atpazīšanas sistēma ar kameru (QR9)
Adaptīvā kruīza kontrole ar avārijas palīdzības funkciju (6I6)
Adaptīvā kruīza kontrole ar ātruma ierobežotāju, efektivitātes palīgsistēma, izvairīšanās asistents un pagriezienu asistents (8T8)
Audi pre sense rear (7W3)
Stāvvietas palīgsistēma ar stāvvietas sistēmu plus (7X5)
Brīdinājums par joslu maiņu ar izkāpšanas brīdinājumu un aizmugurējo sānu satiksmes palīgsistēmu (7Y1)

Piezīme: tikai kopā ar 4F2 un 1XP vai 1XW, vai 2ZM
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Gaismas

A8
A8 L

Papildu aprīkojums
Kods

Cena EUR ar PVN

8IT

s

8SC

s

Tālo gaismu palīgs

8G1

s

Fona apgaismojuma paka
Balts LED tehnoloģijas salona apgaismojums

QQ1

s

LED priekšējie lukturi bez tīrīšanas sistēmas
LED priekšējie lukturi apgaismo ceļu gandrīz kā dienā, nodrošinot vairāk drošības un komforta. Tie izceļas ar mazāku enerģijas patēriņu un ilgāku kalpošanas laiku.

OLED aizmugurējie lukturi ar specifisku aizmugurējo gaismu rakstu
Aizmugurējos lukturos izmantotā inovatīvā OLED tehnoloģija rada oriģinālu gaismas dizainu un pilnīgi viendabīgu
apgaismojumu. Gaismas avotam nav nepieciešami papildu reflektori vai lēcas. Tas nozīmē, ka OLED diodes ir efektīvas,
vieglas un ar ārkārtīgi vienmērīgu izgaismojumu.

· Griestu modulis priekšā un aizmugurē, ar lasīšanas apgaismojumu – pieskāriena vadība
· Joslas apgaismojums ap priekšējo griestu moduli
· Atstarota gaisma no aizmugurējā moduļa uz aizmugurējo centrālo roku balstu
· Cimdu nodalījuma apgaismojums
· Pasīvās durvju brīdinājuma gaismas
· 3 bagāžas nodalījuma gaismas
· Apgaismots priekšējais spogulītis (arī pagarinātā A8 L aizmugurē)
· Joslas apgaismojums griestos labajā un kreisajā pusē
· Apgaismojums ārējos durvju rokturos
· Priekšējo/aizmugurējo durvju sliekšņu apdare
· Apgaismojums pie kājām priekšā/aizmugurē
· Salona durvju rokturi priekšā/aizmugurē
· Durvju fona apgaismojums priekšā/aizmugurē
· Instrumentu paneļa fona apgaismojums
· Mantu nodalījums zem roku balstiem priekšā/aizmugurē
· Viduskonsoles fona apgaismojums (A8 L ar pagarināto viduskonsoli, arī aizmugurē)
· Kopā ar brīdinājumu par joslu maiņu kontūrgaisma durvīs darbojas kā sarkans izkāpšanas brīdinājums
· Kopā ar Bang & Olufsen skaņas sistēmu (9VS, 8RF): balta kontūrgaisma ap durvju skaļruņiem
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Gaismas
HD Matrix LED priekšējie lukturi

A8
A8 L

Papildu aprīkojums
Kods

Cena EUR ar PVN

PXA

2 129

PXD

4 189

8X1

351

HD Matrix funkcija (8G5)
HD Matrix LED priekšējie lukturi ar dinamisko gaismas motīvu un dinamiskajiem virzienrādītājiem kļūst par progresīvās
dizaina valodas noteicošajiem elementiem. Tā aizraujošais gaismas signāls padara Audi A8 uzreiz atpazīstamu.
Novatoriskie daudzrindu HD Matrix LED priekšējie lukturi nodrošina precīzāku ceļa apgaismojumu, pateicoties to augstākai
izšķirtspējai, salīdzinot ar Matrix LED priekšējiem lukturiem. Rezultātā funkcija var ievērojami samazināt apžilbināšanu
pretimbraucošajiem vai priekšā braucošajiem transportlīdzekļiem. Ja kameru sistēma uztver transportlīdzekļus, tā
selektīvi maskē tikai konstatētā transportlīdzekļa apgabalu, bet visi pārējie tālās gaismas segmenti paliek aktīvi. Atsevišķu
apgaismojuma segmentu ieslēgšana un izslēgšana rada aktīvu un dinamisku gaismas sadalījumu gan tuvās gaismas
diapazonā, gan izmantojot tālās gaismas. Gaismas funkcijas priekšējos lukturos ir redzamas kā dinamiskas darbības.
Transportlīdzekļa ceļa apgaismojums ir ievērojami labāks nekā Matrix LED priekšējiem lukturiem, uzlabojot drošību un
komfortu, braucot tumsā. (8IU)
Priekšējo lukturu tīrīšanas sistēma (8X1)

Digitālie Matrix lukturi
"HD Matrix funkcija (8G5)
Papildus HD Matrix LED priekšējiem lukturiem Digital Matrix LED priekšējiem lukturiem ir sekojošas funkcijas:
Papildu joslu apgaismojums un orientācijas gaisma, lai norādītu joslu ar gaismas palīdzību. Izmantojot navigācijas datus no
MMI navigācijas plus ar MMI touch, digitālās Matrix LED priekšējo lukturu gaismas palīgfunkcijas – joslu apgaismojums un
orientācijas apgaismojums – tiek automātiski aktivizētas uz automaģistrāles. Papildinot tuvās gaismas, joslu apgaismojums
izgaismo paša vadītāja joslu transportlīdzekļa priekšā ar spilgtu gaismas laukumu. Šī palīgsistēma darbojas tikai sistēmas
robežās un asistē transportlīdzekļa vadītājam. Divu orientācijas gaismu papildu projekcija, kas seko joslas atzīmei, paredz
transportlīdzekļa pozīciju joslā. Tādējādi vadītājam ir vieglāk droši noturēties joslas centrā, īpaši sašaurinātās joslās,
piemēram, braucot cauri ceļu remontam.
Paplašināti dinamisko gaismas motīvi un dinamiskajie virzienrādītāji. Stāvot, paplašinātie dinamiskie gaismas motīvi parāda
digitālo Matrix LED priekšējo lukturu unikalitāti. Paplašinātos dinamiskās gaismas motīvus var izjust ne tikai pašu priekšējo
un aizmugurējo lukturu signāla elementos, bet arī kā dinamisku projekciju transportlīdzekļa priekšā. Ir pieejamas piecas
dinamiskas projekcijas, lai pielāgotu atnākšanas/iziešanas no mājas dinamisko secību. Tos var izvēlēties ērti un neatkarīgi
vienu no otra, izmantojot MMI touch.(8IV)
Priekšējo lukturu tīrīšanas sistēma (8X1)"

Priekšējo lukturu mazgāšanas sistēma
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A8
A8 L

Papildu aprīkojums
Gaismas
Fona apgaismojuma paka plus
Šādi elementi ir pieejami saskaņotās krāsās:

Kods

Cena EUR ar PVN

QQ2

679

8S3

284

3FB

1 823

3FU

1 987

· gaismas josla ap griestu moduli, priekšā un aizmugurē
· apgaismojumus no apakšas no aizmugures moduļa uz aizmugures centrālo roku balstu
· gaismas josla griestos labajā un kreisajā pusē
· durvju fona apgaismojums, priekšā un aizmugurē
· instrumentu paneļa fona apgaismojums
· viduskonsoles fona apgaismojums priekšā
· viduskonsoles kontūru apgaismojums priekšā
· durvju kontūru apgaismojums
· instrumentu paneļa kontūru apgaismojums
· kontūru apgaismojums priekšējo sēdekļu aizmugurē
· durvju kabatu apgaismojums baltā krāsā
· izgaismota durvju sliekšņu apdare, priekšā/aizmugurē, baltā krāsā

Piezīme: tikai kopā ar 3PN vai PS1, vai PS3
Matrix LED lasīšanas apgaismojums
Spožais, koncentrētais lasīšanas apgaismojums padara lasīšanu un darbu aizmugurē patīkamāku. Matrix LED lasīšanas apgaismojums ir regulējams un saudzīgs acīm.

Piezīme: tikai kopā ar QW4
Jumta sistēmas
Panorāmas stikla jumts
Long

www.audi.lv

34

Kondicionēšanas sistēmas

A8
A8 L

Papildu aprīkojums
Kods

Cena EUR ar PVN

Divu zonu luksusa automātiskā gaisa kondicionēšana

9AK

s

Četru zonu luksusa automātiskā gaisa kondicionēšana
ar šādām funkcijām:

9AU

1 403

9M9

1 851

2V9

623

· elektroniska gaisa temperatūras, plūsmas un sadales vadība
· atsevišķa temperatūras vadība vadītāja un pasažiera pusē
· atsevišķa temperatūras vadība vadītāja un pasažiera pusē
· gaisa atveres viduskonsolē un B statnī
· klimata kontroles vadība, skāriena vadība aizmugurē
· efektīva klimata zonu iestatīšana, pateicoties braucēju atpazīšanai
· automātiskās recirkulācijas režīms un no saules gaismas atkarīga vadība
· atsevišķa atkausēšanas poga priekšējam un sānu logiem
· salona putekļu un aromātu filtrs, kas mazina putekļu, aromātu un alergēnu daudzumu automobiļa salonā
· atlikušā siltuma izmantošana
· personīgo klimata profilu atmiņas funkcija

Papildu apsilde/ventilācija ar tālvadību
Papildu sildītājs sasilda salonu un atkausē ledu no logiem bez dzinēja iedarbināšanas. Pastāv divu apsildes režīmu izvēle. „Atkausēšanas” režīms palīdz ātri atkausēt logus, bet
„siltuma” režīmu izmanto salona iepriekšējai uzsildīšanai. Papildu ventilācijas sistēma nodrošina svaiga gaisa pieplūdi un atdzesē salonu. Abas funkcijas iespējams ieslēgt ar taimeri un
atsevišķu tālvadības pulti.

Gaisa kvalitātes uzlabošanas paka
iekļauj gaisa jonizētāju, atsvaidzinātaju un gaisa kvalitates atspoguļošanu MMI displejā

Piezīme: tikai kopā ar 9AH
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A8
A8 L

Papildu aprīkojums
Bagāžas nostiprināšanas un glabāšanas sistēmas

Kods

Cena EUR ar PVN

Bagāžas nodalījuma paka
Daudzpusīga priekšmetu pārvadāšana un ērta ceļošana. Ietilpst:

6M1

182

3X4

226

Bagāžas nodalījuma vāka atvēršana no salona

4E2

s

Audi connect key · digitālās transportlīdzekļa atslēgas funkcija viedtālrunī

2F1

238

4E7

668

4F2

1 143

GZ2

770

VC2

295

· 12 V kontaktligzda
· nerūsējošā tērauda iekraušanas sliekšņa aizsargs
· elastīgs tīkls
· t īkls pie kreisās bagāžas nodalījuma sienas

Atvere garu priekšmetu pārvadāšanai
Praktisks risinājums garu priekšmetu ievietošanai un pārvadāšanai

Slēgšanas sistēmas

tikai atsevišķiem Android viedtālruņiem

Piezīme: tikai kopā ar 4F2
Elektriski atverams un aizverams 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.

Komforta atslēga ar bagāžas nodalījuma atvēršanu ar sensora palīdzību.
Bezvadu saziņa ļauj aizslēgt un atslēgt jebkuras automobiļa durvis un bagāžas nodalījumu. Pietiek, lai līdzi būtu komforta atslēga. Pēc iekāpšanas automobilī tā ļauj arī iedarbināt dzinēju.

Elektriskā durvju aizvēršana
Klusa un droša elektriskā durvju aizvēršana. Ļaujiet durvīm aizvērties pašām: elektriskā aizvēršana automātiski aizver līdz galam neaizvērtas durvis.

Garāžas vārtu atvēršanas funkcija (HomeLink)
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Papildu aprīkojums
Spoguļi

Kods

Cena EUR ar PVN

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

6XK

s

Ārējo atpakaļskata spoguļu korpusi virsbūves krāsā

6FB

s

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

6XL

0

6FQ

895

6FJ

120

Siltumu aizturošs vējstikls

4GF

s

Siltumu aizturoši aizmugurējais un sānu stikli

4KC

s

Elektriskais aizmugurējā loga saules sargs

3Y2

544

Piezīme: tikai kopā ar 3PN vai PS1, vai PS3
Ārējo atpakaļskata spoguļu korpusi ar karbona apdari
Piezīme: tikai kopā ar 4ZP
Ārējo atpakaļskata spoguļu korpusi melnā krāsā
Piezīme: tikai kopā ar 4ZP
Stiklojums

Long
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Stiklojums

A8
A8 L

Papildu aprīkojums
Kods

Cena EUR ar PVN

Elektriskais aizmugurējā loga un aizmugurējo durvju saules sargi

3Y8

s

Kontrolēta klimata komforta/akustiskais vējstikls

4GL

271

4GR

781

QL5

555

VW8

781

PDG

1 359

9PF

510

Papildu atstarojošais pārklājums samazina salona sasilšanu, kad ārā ir karsts, tā nodrošinot papildu komfortu pasažieriem un samazinot gaisa kondicionētāja radīto enerģijas
patēriņu. Ar skatlodziņu ceļa maksas iekasēšanas posteņiem.

Piezīme: tikai kopā ar 9ZE
Klimata kontrolēts komforts/bez vadiem apsildāmais akustiskais vējstikls
Apsildāms vējstikls ar kontrolēta klimata komforta/akustisko stiklu atvieglo un paātrina atkausēšanu, pateicoties pilnas virsmas apsildei bez vadiem, kas traucētu redzamību. Tas
novērš arī vējstikla aizsvīšanu. Ar tīrītāju slotiņu apsildi izslēgtā stāvoklī. Vadība ar luksusa automātisko klimata kontroles sistēmu. Vējstikla papildu atstarojošais pārklājums arī
samazina salona sasilšanu karstā saules gaismā, tā samazinot gaisa kondicionētāja radīto enerģijas patēriņu. Ar skatlodziņu ceļa maksas iekasēšanas posteņiem.

Piezīme: tikai kopā ar 9ZE
Tonēti aizmugurējo durvju un sānu stikli, un aizmugurējais stikls
Piezīme: tikai kopā ar VW8 vai PDG
Akustisks stiklojums
Dubults stikls uzlabotai ārējā trokšņa slāpēšanai

Klimata kontrolēts komforts/akustiskais stiklojums vējstiklam, sānu un aizmugurējiem logiem
Kontrolēta klimata akustiskais dubultais stikls uzlabo skaņas izolāciju. Papildu atstarojošais pārklājums samazina salona sasilšanu, kad ārā ir karsts, tā nodrošinot papildu komfortu
pasažieriem un samazinot gaisa kondicionētāja radīto enerģijas patēriņu. Vējstiklam ir skatlodziņš ceļa maksas iekasēšanas posteņiem.

Piezīme: tikai kopā ar 9ZE
Adaptīvi vējstikla tīrītāji ar integrētām mazgātāja sprauslām
Vējstikla tīrītājos integrētās mazgātāja sprauslas izsmidzina logu mazgāšanas šķidrumu tieši tīrītāju slotiņu priekšā. Rūpīgāka tīrīšana nodrošina būtiski labāku redzamību.
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Ārējās apdares aprīkojums

A8
A8 L

Papildu aprīkojums
Kods

Cena EUR ar PVN

Spīdīga stila paka

4ZB

s

Hroma ārienes paka
tostarp:

2K9

668

4ZD

1 132

4ZP

1 416

· papildu hromēta josla buferī, priekšā
· papildu hromēta josla buferī, aizmugurē
· hromēti ielaidumi durvju rokturos

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

Piezīme: tikai kopā ar PQD

Melnas krāsas stila paka ar melniem Audi riņķiem
ar Audi riņķiem priekšā un aizmugurē un modeļa nosaukumu melnā krāsā aizmugurē kreisajā pusē

Piezīme: tikai kopā ar PQD

www.audi.lv

39

Ārējās apdares aprīkojums

A8
A8 L

Papildu aprīkojums
Kods

Cena EUR ar PVN

1D8

215

1D3

1 472

2Z0

0

Auduma griestu apdare

6NJ

s

Priekšējie un aizmugurējie paklājiņi

0TD

s

Cimdu nodalījuma dzesēšana

1W2

s

Melna auduma griestu apdare

6NQ

397

Paka ar Dinamica mikrošķiedras griestiem

PL7

2 435

PL4

2 435

Vieta piekabes āķim
Automobilim ir paredzēta iespēja vēlāk uzstādīt piekabes āķi. Piekabes āķis ir pieejams Audi oriģinālo aksesuāru klāstā, un tā uzstādīšana ir jāveic kvalificētam speciālistam, jo
automobilim var būt nepieciešams veikt papildu pārveidojumus.

Elektriski nolokāms piekabes āķis
Piekabes āķi ar elektrisko šarnīru ir iespējams ērti nobloķēt un atbloķēt, izmantojot atbrīvošanas mehānismu. Tam ir elektriski vadāms, ar slēdzi bagāžas nodalījumā darbināms
nolokāms lodveida balsts. Lodes uzgalis un šarnīrs ir izgatavots no kalta tērauda.

Bez modeļa nosaukuma un jaudas/tehnoloģijas logotipa

Salona apdares aprīkojums

Cimdu nodalījums ar dzesēšanu, temperatūra atbilstoši pasažiera iestatījumiem ar divu zonu klimata kontroles vadību

Fona apgaismojuma paka plus (QQ2)
Saulessargs vadītāja un priekšējā pasažiera pusē, izvelkams (5XH)
Dinamica mikrošķiedras griesti specifiskā krāsā (6NN)
Pastel sudraba vai perlamutra bēšas krāsa griesti atkarībā no izvēlētās salona apdares krāsas; aizmugures plaukts (atšķirīga materiāla) melnā, perlamutra bēšā vai Pastel sudraba
krāsā (Audi design selection) atkarībā no izvēlētās salona apdares krāsas

Piezīme: tikai kopā ar 3PN vai PS1, vai PS3, un 3Y2, vai 3Y8 un 6XL
Paka ar melnas krāsas Dinamica mikrošķiedras griestiem
Fona apgaismojuma paka plus (QQ2)
Saulessargs vadītāja un priekšējā pasažiera pusē, izvelkams (5XH)
Dinamica mikrošķiedras griesti, melnā krāsā (6NS)
Griesti melnā krāsā; aizmugurējais plaukts (atšķirīga materiāla) melnā krāsā.

Piezīme: tikai kopā ar 3PN vai PS1, vai PS3, un 3Y2, vai 3Y8 un 6XL
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Papildu aprīkojums
Salona apdares aprīkojums
Aizmugurējie kāju balsti

Kods

Cena EUR ar PVN

0TR

-

tostarp velūra paklājiņi priekšā un aizmugurē

Long

271

Smēķētāju aprīkojums

9JB

91

230 V kontaktligzda

9Z3

193

1U1

-

No 230 V kontaktligzdas iespējams darbināt maiņstrāvas ierīces ar jaudu līdz 150 vatiem. Tas nozīmē, ka ar ieslēgtu aizdedzi var darbināt tādas ierīces kā portatīvos datorus, mobilos
tālruņus vai spēļu konsoles. 230 V kontaktligzda aizstāj 12 V kontaktligzdu un piesmēķētāju aizmugurē.

2 nolokāmi galdiņi aizmugurē
Divi aizmugures pagarinātajā viduskonsolē integrēti nolokāmi galdiņi ļauj ērti strādāt, atrodoties Audi A8 L aizmugurējos sēdekļos. Galdiņu
virsmai ir melnas ādas apdare.
· abi galdiņi ir atlokāmi no pagarinātās aizmugurējās viduskosnoles
· galdiņu virsmai ir Scripe ādas apdare melnā krāsā
· īpašnieka rokasgrāmatā ir noteikts, ka galdiņus nedrīkst lietot braukšanas laikā

Piezīme: tikai kopā ar PE1
Long
Audi exclusive dzesēšanas kaste

2 422
1W7

1 245

1W1

1 642

Audi exclusive dzesēšanas kastē guļus iespējams ievietot divas 1 litra tilpuma pudeles. Papildu glabāšanas nodalījumā iespējams ievietot bundžas un glāzes. Dzesēšanas kastei ir
iekšējais LED apgaismojums un dzesēšana ar kompresoru. Temperatūru iespējams iestatīt robežās no -6 °C līdz +6 °C.

Piezīme: nav pieejams kopā ar 3X4, tikai kopā ar 9AU
Dzesēšanas kaste ar Audi exclusive bāra nodalījumu
Ar papildu bāra nodalījumu, kurā atrodamas divas glāzes ar Audi exclusive logotipu.

Piezīme: tikai kopā ar YXD un 9AU
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Pagarinātā garantija
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Papildu aprīkojums
Kods

Cena EUR ar PVN

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

EA1

413

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

EA2

588

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

EA3

796

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

EB4

955

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

EB3

1 115

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

EA4

955

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

EA5

1 386

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

EA6

2 024

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

EA7

1 609

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

EA8

2 486

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

EA9

3 841
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Papildu aprīkojums
Aprīkojuma / dizaina pakas
S line ārienes paka
tostarp:

Kods

Cena EUR ar PVN

PQD

2 208

PET

9 891

· S line buferi, priekšā un aizmugurē
· S radiatora aizsargrežģis
· S line emblēma uz priekšējiem spārniem

Piezīme: nav pieejams ar standarta diskiem
Audi design selection pastel sudraba
tostarp:
· individuālie komforta sēdekļi ar sportisku izskatu, priekšā
· priekšējie sēdekļi, elektriski regulējami, ar atmiņas funkciju
· sānu spoguļi, elektriski regulējami, apsildāmi un nolokāmi, automātiski aptumšojami abās pusēs, ar atmiņas funkciju (6XL)
· komforta centrālais roku balsts, priekšā
· sēdekļu apsilde, priekšā un aizmugurē (4A4)
· sēdekļu ventilācijas un masāžas funkcija priekšā
· galvas balsti (komforta versija), aizmugurē (3Q3)
· Valcona āda ar romba rakstu Audi design selection Pastel sudraba krāsā: priekšējo sēdekļu un abu malējo aizmugurējo
sēdekļu centra paneļi un sānu spilveni, kā arī atzveltnes augšdaļa ar perforētas Valcona ādas apdari Pastel sudraba krāsā
ar romba rakstu; sēdekļu sāni, centrālais aizmugurējais sēdeklis, galvas balsti un centrālais roku balsts ar Valcona ādas
apdari Pastel sudraba krāsā ar kontrastējošām šuvēm un apmalēm Granite pelēkā krāsā, paklājs Granite pelēkā krāsā un
drošības jostu siksnas melnā krāsā
· pilna ādas paka, Audi design selection ar smalkas Nappa ādas viduskonsoli, stūres drošības spilvena pārsegu, instrumentu
paneļa apakšdaļu un cimdu nodalījumu, durvju apdari un durvju kabatām, roku balstiem un sliedēm, durvju kabatu
iekšpusi, priekšējo sēdekļu apdari un atzveltņu pārvalkiem, priekšējo galvas balstu apvalkiem ar dekoratīvām šuvēm,
tostarp mantu nodalījums ar vāku un papildu apdares joslu durvju roku balstos, priekšā un aizmugurē (7HE)
· trīs spieķu stūre ar ādas apdari, daudzfunkciju slēdžiem un pārnesumu pārslēgšanas lāpstiņām ar kontrastējošām šuvēm,
S emblēmu un alumīnija krāsas pārnesumu pārslēgšanas lāpstiņām
· fona apgaismojuma paka plus (QQ2)
· durvju sliekšņu apdare ar alumīnija ielaidumiem priekšā un aizmugurē, izgaismota, ar S emblēmu
· spīdīgi melni augšējie ielaidumi
· tumša matēta alumīnija apakšējie ielaidumi (GT1)
· spīdīgi melnas vadības pogas ar haptisko reakciju un alumīnija krāsas salona saulessargi, elektriski vadāmi, aizmugurējam
logam un aizmugurējiem sānu logiem (GS5)
· saulessargi, elektriski vadāmi aizmugurējam logam un aizmugurējiem sānu logiem (3Y8)
· 4 zonu luksusa automātiskā gaisa kondicionēšana
· Dinamica mikrošķiedras griesti un aizmugurējais plaukts Pastel sudraba krāsā

Piezīme: tikai kopā ar N1W un PS1, un 4D2, vai 4D5, un PL7, un 6E3, un 9AU un WQS
Long
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Aprīkojuma / dizaina pakas
S line salons

A8
A8 L

Papildu aprīkojums
Kods

Cena EUR ar PVN

WQS

1 563

· individuālie komforta sēdekļi ar sportisku izskatu, priekšā
· priekšējie sēdekļi, elektriski regulējami, ar atmiņas funkciju
· s ānu spoguļi, elektriski regulējami, apsildāmi un nolokāmi, automātiski aptumšojami abās pusēs, ar atmiņas funkciju
· komforta centrālais roku balsts, priekšā
· Valcona āda ar romba rakstu: Perforētas Valcona ādas priekšējo sēdekļu un abu malējo aizmugurējo sēdekļu centra paneļi melnā, Cognac vai Merlot sarkanā krāsā ar romba rakstu
un kontrastējošām šuvēm, Valcona ādas sēdekļu sānu spilveni, centrālais aizmugurējais sēdeklis, galvas balsti un centrālais roku balsts melnā, Cognac vai Merlot sarkanā krāsā ar
kontrastējošām šuvēm, Dinamica mikrošķiedras durvju apdare sēdekļiem pieskaņotā krāsā (kopā ar Merlot sarkanu krāsu, durvju apdare melnā krāsā), mākslīgās ādas instrumentu
paneļa augšdaļa melnā krāsā, instrumentu paneļa apakšdaļa melnā krāsā un paklājs melnā krāsā. Ar aprīkojumu melnā un Cognac krāsā romba raksts un kontrastējošas šuves ir Steel
pelēkā krāsā; ar Merlot sarkanu – Rock pelēkā krāsā
· trīs spieķu stūre ar ādas apdari, daudzfunkciju slēdžiem un pārnesumu pārslēgšanas lāpstiņām ar kontrastējošām šuvēm, S emblēmu un alumīnija krāsas pārnesumu pārslēgšanas
lāpstiņām
· fona apgaismojuma paka plus
· durvju sliekšņu apdare ar alumīnija ielaidumiem priekšā un aizmugurē, izgaismota, ar romba S emblēmu
· spīdīgi melni augšējie ielaidumi
· tumša matēta alumīnija apakšējie ielaidumi
· melna stikla izskata vadības pogas ar haptisko reakciju un alumīnija krāsa iekšpusē
· saulessargi, elektriski vadāmi aizmugurējam logam un aizmugurējiem sānu logiem
· saulessargs vadītāja un priekšējā pasažiera pusē, izvelkams
· auduma griestu apdare melnā krāsā
· nerūsējošā tērauda pedāļi un kājas balsts

Piezīme: tikai kopā ar PS1 un N1W, un 1XP vai 1XW, un 6NQ, vai PL4, un 6E3, un 5MK vai 5TL
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Audi exclusive

Salona dekoratīvā apdare
Audi exclusive augšējie koka ielaidumi

Audi
exclusive

Kods

Cena EUR ar PVN

YTA

2208

YVU

893

Instrumentu panelim, durvju apdarei un viduskonsolei, iekļaujot krūžu turētāja pārsegu; alumīnija krāsas ietvari.
Piezīme: Elements durvju roku balstu sānos ir pieejams tikai kopā ar ādas paku no AUDI AG. Kopā ar komforta individuālo sēdekli priekšā vai sportiska izskata komforta individuālo
sēdekli priekšā priekšējo sēdekļu pārvalkiem ir papildu apdare.
smalkas šķiedras oša, dabiskā pelēkā krāsā
eikalipta, dabiskā dzintara krāsā
smalkas šķiedras Kalifornijas čemurlaurs, muskatrieksta brūnā krāsā

Stūres / vadības elementi
Audi exclusive vadības ierīces ar ādas apdari, melnā krāsā
Stūre un pārnesumu pārslēga rokturis ar ādas apdari melnā krāsā, Audi exclusive.
Šuvju krāsas izvēle no Audi exclusive pamatkrāsu, akcenta krāsu un papildkrāsu klāsta: Alabaster balta, Cognac, Diamond sudraba, Havana brūna, Jet pelēka, Crimson sarkana, Ocean
zila, melna, Alaska zila, Calendula dzeltena, Iguana zaļa, Granite pelēka, Baikal zila un Habano brūna.
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Audi exclusive
Salona apdares aprīkojums
Audi exclusive paklājiņi

Audi
exclusive

Kods

Cena EUR ar PVN

YSR

487

YTO

1 698

YZ1

6 227

YZ4

14 378

Paklājiņi melnā krāsā.
Apmaļu, līniju un šuvju krāsas individuāla izvēle no Audi exclusive galveno un akcenta krāsu klāsta: Alabaster balta, Cognac, Diamond sudraba, Havana brūna, Jet pelēka, Crimson
sarkana, Ocean zila, melna, Alaska zila, Calendula dzeltena, Iguana zaļa.

Audi exclusive drošības jostas, krāsainas
Drošības jostu krāsas izvēle no Audi exclusive pamatkrāsu klāsta: Alabaster balta, Cognac, Diamond sudraba, Havana brūna, Jet pelēka, Crimson sarkana, Ocean zila, melna

Sēdekļu apdare / ādas apdares pakas
Audi exclusive ādas apšuvums un apdare
sēdekļu centrālie paneļi, sēdekļu sānu spilveni, galvas balstu pārvalki priekšā un aizmugurē, priekšējo atzveltņu pārvalki un centrālais roku balsts ar ādas apdari;
Dinamica mikrošķiedras durvju apdares ieliktņi;
ādas, Dinamica mikrošķiedras, šuvju un līniju krāsas izvēle no Audi exclusive pamatkrāsu klāsta: Alabaster balta, Cognac, Diamond sudraba, Havana brūna, Jet pelēka, Crimson
sarkana, Ocean zila, melna;
Papildus iespējams izvēlēties šuvju un līniju krāsu no Audi exclusive akcenta krāsu klāsta: Alaska zila, Calendula dzeltena, Iguana zaļa;
sēdekļu un galvas balstu stiprinājumu krāsa un durvju apdares ieliktņu krāsa ir pieskaņota izvēlētajai ādas krāsai;
Piezīme: ņemiet vērā, ka šajā pakā stūre ir ar ādas apdari melnā krāsā ar kontrastējošām šuvēm Steel pelēkā krāsā.
Lai pieskaņotu kontrastējošās šuves Audi exclusive salonam, atsevišķi iespējams pasūtīt YVU: vadības ierīces ar ādas apdari melnā krāsā no Audi exclusive klāsta.
Arī sēdekļiem ir ādas apdare, kas pieskaņota pilnās ādas pakas 7HD krāsai.

Piezīme: tikai kopā ar PS1 vai PS3
Audi exclusive pilns ādas apšuvums un apdare
sēdekļu centrālie paneļi, sēdekļu sānu spilveni, galvas balstu pārvalki priekšā un aizmugurē, priekšējo atzveltņu pārvalki, viduskonsole, durvju roku balsti, durvju sliedes, instrumentu
paneļa augšdaļa, instrumentu paneļa apakšdaļa, ieskaitot cimdu nodalījumu, durvju apdare un sēdekļu apdare un centrālais roku balsts ar ādas apdari;
Dinamica mikrošķiedras durvju apdares ieliktņi;
ādas, Dinamica mikrošķiedras, šuvju un līniju krāsas izvēle no Audi exclusive pamatkrāsu klāsta: Alabaster balta, Cognac, Diamond sudraba, Havana brūna, Jet pelēka, Crimson
sarkana, Ocean zila, melna;
Papildus iespējams izvēlēties šuvju un līniju krāsu no Audi exclusive akcenta krāsu klāsta: Alaska zila, Calendula dzeltena, Iguana zaļa;
Iespēja izvēlēties instrumentu paneļa augšdaļas krāsu no Audi exclusive ādas krāsu klāsta: Baikal zila, Granite pelēka, Habano brūna, Jet pelēka, Crimson sarkana, Ocean zila, melna;
stiprinājumu krāsa ir pieskaņota izvēlētajai ādas krāsai;
Piezīme: ņemiet vērā, ka šajā pakā stūre ir ar ādas apdari melnā krāsā ar kontrastējošām šuvēm Steel pelēkā krāsā. Lai pieskaņotu kontrastējošās šuves Audi exclusive salonam,
atsevišķi iespējams pasūtīt YVU: vadības ierīces ar ādas apdari melnā krāsā no Audi exclusive klāsta.

Piezīme: tikai kopā ar PS1 vai PS3 un 7HD un PL7 vai PL4

www.audi.lv
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Audi exclusive
Sēdekļu apdare / ādas apdares pakas
Audi exclusive melnas-Crimson sarkanas krāsas dizaina paka

Audi
exclusive

Kods

Cena EUR ar PVN

YS1

9 567

YS2

9 567

sēdekļu centrālie paneļi (ar romba rakstu attiecīgos gadījumos), sēdekļu sānu spilveni, galvas balsti un centrālais roku balsts priekšā un aizmugurē ar Valcona ādas apdari melnā krāsā
ar kontrastējošām šuvēm Crimson sarkanā krāsā; līnijas uz sēdekļu sānu spilveniem un galvas balstiem priekšā un aizmugurē Crimson sarkanā krāsā;
Dinamica mikrošķiedras durvju apdares ieliktņi melnā krāsā ar Audi exclusive emblēmu;
durvju roku balsti un stūre ar ādas apdari, melnā krāsā ar kontrastējošām Crimson sarkanas krāsas šuvēm; pārnesumu pārslēgs melnā krāsā;
drošības jostas Crimson sarkanā krāsā;
paklājiņi melnā krāsā ar melnas krāsas apmalēm un kontrastējošām šuvēm Crimson sarkanā krāsā"

Piezīme: tikai kopā ar PS1 vai PS3
Audi exclusive melnas-Ocean zilas krāsas dizaina paka
sēdekļu centrālie paneļi (ar romba rakstu attiecīgos gadījumos), sēdekļu sānu spilveni, galvas balsti un centrālais roku balsts priekšā un aizmugurē ar Valcona ādas apdari melnā krāsā
ar kontrastējošām šuvēm Ocean zilā krāsā;
līnijas uz sēdekļu sānu spilveniem un galvas balstiem priekšā un aizmugurē Ocean zilā krāsā;
Dinamica mikrošķiedras durvju apdares ieliktņi melnā krāsā ar Audi exclusive emblēmu;
durvju roku balsti un stūre ar ādas apdari, melnā krāsā ar kontrastējošām Ocean zilas krāsas šuvēm; pārnesumu pārslēgs melnā krāsā;
drošības jostas Ocean zilā krāsā;
paklājiņi melnā krāsā ar melnas krāsas apmalēm un kontrastējošām šuvēm Ocean zilā krāsā

Piezīme: tikai kopā ar PS1 vai PS3

www.audi.lv
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Audi A8 oriģinālie aksesuāri
Gaisa atsvaidzinātājs
gekons
▪ Dzeltens ar saulesbrillēm ▪ rozā ▪ melns
▪ gaiši pelēks ▪ sarkans ▪ dzeltens
Gekona gaisa atsvaidzinātāju var viegli
novietot uz gaisa ventilācijas restēm. Gecko
gaisa atsvaidzinātājs garantē patīkamu
aromātu transportlīdzeklī apm. 45 dienas.

Displeja tīrītājs un salona
smaržu komplekts
Kastītē ir tīrīšanas lupatiņa skārienjutīgajiem displejiem,
displeja tīrītājs 2 vienā pelēkā krāsā un melns Audi gaisa
atsvaidzinātājs.
61 EUR

13 EUR

Ventiļu vāciņi
ar Audi logotipu
35 EUR

Savienojuma kabelis, Android
38 EUR

Savienojuma kabelis, Apple
Lightning connector
Premium USB kabelis ir īpaši izstrādāts, lai
savienotu telefonu vai citu mobilo ierīci ar Jūsu
Audi Infotainment sistēmu. Dizains veidots tā,
lai ideāli iederētos automašīnas interjerā. 63 cm
garums ir pietiekams, lai ierīci novietotu sīklietu
nodalījumā, tai pat laikā nekļūstot par traucēkli.
Kabeļu veids - USB type C uz, Apple Lightning un
micro USB-C
45 EUR
www.audi.lv

Aukstuma kaste
Termoelektriskā dzesēšanas kaste ir būtisks palīgs garos ceļojumos: atdzesē dzērienus vai
sasilda bērnu pārtiku. Tā nav problēma ar energoefektīvo Audi oriģinālo dzesēšanas un
sildīšanas kasti, kas ir īpaši Audi dizainā. Kastes tilpums ir vismaz 20 litri, un tā vienmēr
nodrošina pareizu temperatūru. Tas ir piemērots stāvošu 2 litru pudeļu pārvadāšanai bez
problēmām, un barošana tiek piegādāta caur 12 voltu kontaktligzdu transportlīdzeklī.
Papildu izolācijas pārsegs, kas palielina satura izmantojamo telpu par apm. 5 litri, var
nomainīt dzesētāja vāku un tomēr nodrošināt nepieciešamo drošību.
242 EUR
Cena EUR ar PVN
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Audi A8 oriģinālie aksesuāri
Riteņu somas
Riteņu somas komplektriteņiem. Izgatavots no
izturīgas plastmasas un ir viegli pārnēsājams. Tīrai
komplektriteņu transportēšanai un uzglabāšanai.
47 EUR

Velosipēdu turētājs

Audi slēpju un bagāžas kaste
Plānojat atvaļinājumā doties slēpot, bet ir pārāk daudz bagāžas? Nekādu problēmu ar Audi
slēpju un bagāžas kasti. Briljanta melna Audi dizaina slēpju un bagāžas kaste ar uzlabotu
aerodinamiku. Maksimālais pieļaujamā kravas svars 75 kg. Izmēri 2130x860x380 mm
1058 EUR

Šis slēdzamais velosipēdu turētājs ir izgatavots no anodēta alumīnija
profila, un tam ir ērti lietojams grozāms rokturis jumta augstumā.
Maksimālā slodze: 20 kg
187 EUR

Slēpju un sniega dēļa turētājs
Līdz četriem pāriem slēpju vai diviem sniega dēļiem, ar
izvilkšanas funkciju. Maksimālā slodze: 28 kg
310 EUR

Datorsoma
Klēpjdatoru (līdz 15 collām) un dažādus citus materiālus var
ievietot atbilstošos somas nodalījumos, kā arī datorsomu
var droši nostiprināt automobilī.
152 EUR

Cena EUR ar PVN

www.audi.lv
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Audi A8 oriģinālie aksesuāri

Audi baby safe i-Size
ﬂex bāze
Tādā veidā ar i-Size bāzi tiek droši pārvadāti pat pavisam
mazie: izmantošanai ar Audi i-Size bērnu sēdeklīti.
378 EUR

Sēdekļa aizsargs
zem bērnu sēdeklīša
Audi sēdekļa aizsargs ir izstrādāts, lai tas būtu saskaņots
ar Audi bērnu sēdekļiem un automašīnas salonu.
60 EUR

Sēdekļa atzveltnes aizsargs,
ar četrām glabāšanas kabatām
Audi atzveltnes aizsargs ir izstrādāta, lai tas būtu
saskaņota ar bērnu sēdekļa apakšējo aizsargu un
automašīnas salonu.
33 EUR

Audi bērnu sēdeklītis i-Size
Zīdaiņiem, kuru ķermeņa garums ir apm. 40 - 80 cm
(ieteicams no dzimšanas līdz aptuveni 15 mēnešiem).
478 EUR

Audi bērnu sēdeklītis i-Size
Zīdaiņiem, kuru ķermeņa garums ir apm. 76 līdz 105 cm
(ieteicams no aptuveni 15 mēnešu vecuma līdz aptuveni
4 gadiem).

Dualfix i-Size bērnu sēdeklītis
Bērnu/bērnu sēdeklītis ir apstiprināts lietošanai bērniem
no dzimšanas līdz 105 cm garumam.
913 EUR

699 EUR
Cena EUR ar PVN

www.audi.lv
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Audi A8 izmēri
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Audi A8 Long izmēri
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Audi A8 Tehniskie dati
Modelis

A8
55 TFSI quattro

60 TFSI quattro

50 TDI quattro

6 / 2995

8 / 3996

6 / 2967

8 / tiptronic / quattro

8 / tiptronic / quattro

8 / tiptronic / quattro

250 / 340

338 / 460

210 / 286

500 / 1370 - 4500

660 / 1850 - 4500

600 / 1750 - 3250

Pašmasa, kg

2035

2120

2095

Pilna masa, kg

2710

2765

2710

90 / 95

90 / 95

90 / 95

750

750

750

82

82

82

Bagāžas nodalījuma ietilpība, l

505

505

505

Pagrieziena diametrs, aptuveni, m

12,5

12,5

12,5

Maksimālais ātrums, km/h

250

250

250

Paātrinājums 0-100 km/st sek.

5,6

4,4

5,9

kombinētajā ciklā

10.1-9.0

11.8-10.9

7.7-7.0

CO₂ izmeši kombinētajā ciklā pēc WLTP metodes, g/km

229-205

269-248

201-183

Euro 6 d-ISC-FCM

Euro 6 d-ISC-FCM

Euro 6 d-ISC-FCM

Dzinēja tips
Cilindri / motora tilpums (cm3)
Pārnesumkārba, piedziņas veids
Maksimālā jauda, kW/ZS (Boost režīms)
Maksimālais griezes moments, Nm pie apgr./min (Boost režīms)
Svari / tilpumi

Pieļaujamā slodze uz jumtu/pieļaujamais svars uz slodzes punktu, kg
Piekabes masa, kg, bez bremzēm
Degvielas tvertnes ietilpība, aptuveni, l

Veiktspēja / patēriņš

Degvielas patēriņš pēc WLTP metodes, l/100 km

Emisijas standarts

TFSI benzīna dzinējs ar tiešo degvielas iesmidzināšanu, turbokompresoru un Audi valvelift sistēmu
TDI dīzeļa dzinējs ar Common Rail iesmidzināšanas sistēmu un turbokompresoru
quattro pastāvīgā visu riteņu piedziņa
tiptronic automātiskā pārnesumkārba

www.audi.lv

Degvielas patēriņš un CO₂ izmešu daudzums svārstās atkarībā no uzstādīto riepu/disku izmēra.
Uzrādītā tehniskā informācija ir informatīva rakstura un var tikt mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma
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Audi A8 Long Tehniskie dati
Modelis

A8 Long
55 TFSI quattro

60 TFSI quattro

50 TDI quattro

6 / 2995

8 / 3996

6 / 2967

8 / tiptronic / quattro

8 / tiptronic / quattro

8 / tiptronic / quattro

250 / 340

338 / 460

210 / 286

500 / 1370 - 4500

660 / 1850 - 4500

600 / 1750 - 3250

Pašmasa, kg

2055

2155

2120

Pilna masa, kg

2755

2820

2710

75 / 95

75 / 95

75 / 95

750

750

750

82

82

82

Bagāžas nodalījuma ietilpība, l

505

505

505

Pagrieziena diametrs, aptuveni, m

12,9

12,9

12,5

Maksimālais ātrums, km/h

250

250

250

Paātrinājums 0-100 km/st sek.

5,7

4,5

5,9

kombinētajā ciklā

10.2-9.1

12.0-11.0

7.7-7.0

CO₂ izmeši kombinētajā ciklā pēc WLTP metodes, g/km

231-206

273-250

202-184

Euro 6 d-ISC-FCM

Euro 6 d-ISC-FCM

Euro 6 d-ISC-FCM

Dzinēja tips
Cilindri / motora tilpums (cm3)
Pārnesumkārba, piedziņas veids
Maksimālā jauda, kW/ZS (Boost režīms)
Maksimālais griezes moments, Nm pie apgr./min (Boost režīms)
Svari / tilpumi

Pieļaujamā slodze uz jumtu/pieļaujamais svars uz slodzes punktu, kg
Piekabes masa, kg, bez bremzēm
Degvielas tvertnes ietilpība, aptuveni, l

Veiktspēja / patēriņš

Degvielas patēriņš pēc WLTP metodes, l/100 km

Emisijas standarts

TFSI benzīna dzinējs ar tiešo degvielas iesmidzināšanu, turbokompresoru un Audi valvelift sistēmu
TDI dīzeļa dzinējs ar Common Rail iesmidzināšanas sistēmu un turbokompresoru
quattro pastāvīgā visu riteņu piedziņa
tiptronic automātiskā pārnesumkārba

www.audi.lv

Degvielas patēriņš un CO₂ izmešu daudzums svārstās atkarībā no uzstādīto riepu/disku izmēra.
Uzrādītā tehniskā informācija ir informatīva rakstura un var tikt mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma
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Riepu parametru klasifikācija
Tabulā norādīti degvielas patēriņa efektivitātes klases, saķeres
ar slapju ceļu un ārējā rites trokšņa klases diapazoni dažādiem
Audi A8 riepu izmēriem

Riepu izmērs

Degvielas

Slapjas saķeres

efektivitātes klase

klase

Ārējā rites trokšņa klase dB

Saķere ar sniegu

Saķere ar ledu

235/55 R 18

B

B-A

71-69

B-A

-

-

255/45 R 19

C-B

A

71-68

B-A

-

-

265/40 R 20

C

B-A

72-70

B-A

-

-

265/35 R 21

C

B-A

72-70

B-A

-

-

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
www.audi.lv

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.
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Kontakti

Møller Auto Rīga

Møller Auto Lidosta

Audi Sport dīleris

www.audi.lv

Rīgā, S. Eizenšteina ielā 10

Rīgā, Kalnciema ielā 170a

+371 67 097 107

+371 67 097 188

riga@moller.lv

lidosta@moller.lv

www.mollerautoriga.audi.lv

www.mollerautolidosta.audi.lv
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