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Audi A3
Utrustningspaket / designpaket
Audi exclusive line - WQK

– Sportstolar fram i Feinnappa-läder, svarta sidosektioner, med mittsektioner i QY karmosinrött, QL silver eller QX cognac, med
färgade sömmar
– Nackskydd med färgade sömmar, i samma färg som sätets mittsektion
– Svarta tillsatsdelar i innertaket
– Sminkspeglar med belysning
– Svarta dörrpanelsinlägg
– Golvmattor fram och bak med läderbård i samma färg som sätets mittsektion
– Lädersportratt (vid S tronic med växlingspaddlar), växelspaksdamask i läder med färgade sömmar i samma färg som sätets
mittsektion
– Dekorinlägg i mattborstad aluminium (alternativt i pianolack)
– Instegslister med Audi exclusive-logo
OBS! Kan kombineras med:
– lädersportratt, 3-ekersdesign
– läderklädd multifunktionssportratt, 3-ekersdesign
– med växlingspaddlar
OBS! kan ej beställas tillsammans med S line sportpaket eller läderpaket Audi exclusive

Svart optikpaket, Audi exclusive - 4ZM

Svart, högglanspolerad kylargrillssarg med kylargrill och nummerplåtshållare i mattsvart
OBS! Ej i kombination med högglanspolerad takreling

Lacker / färger
Audi exclusive speciallack - 9996

Sätesklädslar/läderpaket
Läderklädsel Audi exclusive (paket 1) i Finnappa läder - PYA

Klädsel i Finnappa, dörrpanelsinlägg i Alcantara, golvmattor med piping. Klädsel på mittarmstöd fram (om sådant beställts) i
Finnappa. Inkl. sportstolar fram.

Läderklädsel Audi exclusive (paket 1) i Alcantara/läder - PYC

Klädsel i Finnappa med sätenas mittsektion i Alcantara, dörrpanelsinlägg i Alcantara, golvmattor med piping. Klädsel på mittarmstöd fram (om sådant beställts) i Finnappa. Inkl. sportstolar fram.

Dekorinlägg
Dekorinlägg Audi exclusive - YTA

Innehåller inlägg i dörrar och runt växelspaken

Rattar/växelspakar/reglage
Reglage i läder, Audi exclusive - YRB

Läderklädda detaljer:
– Ratt
– Växelspaksknopp
– Växelspaksdamask
– Handbromshandtag
OBS! Endast i kombination med läderratt. Kan ej beställas tillsammans med YRH

Växelspaksknopp i trä, Audi exclusive - YTG
- För versioner med manuell växellåda
- Endast i kombination med träinlägg

Växelspaksknopp i trä, Audi exclusive - YTD
- För versioner med Tiptronic/S tronic
- Endast i kombination med träinlägg

Ratt individualiserad med Audi exclusive läder - YRH

OBS! Kan endast beställas tillsammans med lädersportratt (3- eller 4-ekersdesign)
Läder enligt Audi exclusive-utbudet

Växelspaksknopp i aluminium, Audi exclusive - 6Q6
- För versioner med manuell växellåda
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Audi A3
Infotainment / radio and TV
iPod-anslutning Audi exclusive - UF1

Konsol i handskfacket, kan delvis styras via bilstereon eller via en multifunktionsratt (om sådan beställts)
I drift laddas iPod-batteriet av konsolen.
Artist och spår visas ej.
OBS! Kan ej beställas tillsammans med CD-växlare eller USB-anslutning Audi exclusive
För följande iPod-modeller:
G3, G4, iPod mini, iPod photo, iPod nano+, iPod video. (G3, G4, G5, iPod mini (fr.o.m. v 15/08), i-Pod photo, iPod nano1 (fr.o.m.
15/08), iPod nano2, iPod nano3, iPod video, classic80, classic160, Touch)

USB-anslutning Audi exclusive - UF2

Konsol i handskfacket för USB-minnen, mp3-spelare eller iPod shuffle, med USB-förlängningskabel; kan delvis styras via bilstereon eller en läderklädd multifunktionsratt.
Artist och spår visas ej.
OBS! Kan endast beställas tillsammans med en bilstereo från Audi. Kan ej beställas tillsammans med CD-växlare eller iPod-anslutning Audi exclusive.

Rutor
Tonade rutor - VW1

Tonad bakruta, tonade sidorutor bak

Övrig utrustning invändigt/utvändigt
Takspoiler - 5J2

I kombination med open sky system är takspoilern lackerad i briljantsvart

Audi S3
Utrustningspaket / designpaket
Svart optikpaket, Audi exclusive - 4ZM

Svart, högglanspolerad kylargrillssarg med kylargrill och nummerplåtshållare i mattsvart

Lacker / färger
Audi exclusive speciallack - 9996

Säten
Skalstolar Audi exclusive - PS5

– Skalstolar fram i Finnappa
– Manuell inställning av stol i längsled, höjd samt ryggstödets lutning
– Utan sidokrockkuddar fram
– Utan förvaringspaket
– Utan ISOFIX-fästen
– Fällbara framsäten utan easy entry-funktion
OBS! Kan ej beställas tillsammans med förvaringspaket eller ISOFIX-fästen fram för montering av bilbarnstol.
Elektriskt svankstöd, urkopplingsbar krockkudde på passagerarsidan samt andra sätesklädslar kan beställas.
OBS! Endast i kombination med svart interiörkod.

Sätesklädslar/läderpaket
Läderklädsel Audi exclusive (paket 1) i Finnappa läder - PYA

Klädsel i Finnappa, dörrpanelsinlägg i Finnappa, golvmattor med piping. Klädsel på mittarmstöd fram (om sådant beställts) i
Finnappa. Inkl. sportstolar fram.

Läderpaket Audi exclusive i Silknappa - PYZ

Klädsel i Silknappa med sätenas mittsektion i signalorangefärgat läder, sidosektioner, nackskydd och dörrpanelsinlägg i svart läder med
kontrasterande orangefärgade sömmar. Reglage såsom ratt, handbromshandtag och växelspaksdamask klädda i läder med orangefärgade sömmar. Svarta golvmattor med orangefärgad piping, fram och bak. OBS! Reglage YRB måste beställas separat men ingår i priset.

Utökat läderpaket Audi exclusive - YSI
Knäskydd och dörrarmstöd i Finnappa.

Dekorinlägg
Dekorinlägg Audi exclusive - YTA

Innehåller inlägg i dörrar och runt växelspaken
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Audi S3
Rattar/växelspakar/reglage
Reglage i läder, Audi exclusive - YRB

Läderklädda detaljer:
– Ratt
– Växelspaksknopp
– Växelspaksdamask
– Handbromshandtag
OBS! Endast i kombination med läderratt. Kan ej beställas tillsammans med YRH

Växelspaksknopp i trä, Audi exclusive - YTG
- För versioner med manuell växellåda
- Endast i kombination med träinlägg

Infotainment / radio and TV
iPod-anslutning Audi exclusive - UF1

Konsol i handskfacket, kan delvis styras via bilstereon eller via en multifunktionsratt (om sådan beställts)
I drift laddas iPod-batteriet av konsolen.
Artist och spår visas ej.
OBS! Kan ej beställas tillsammans med CD-växlare eller USB-anslutning Audi exclusive
För följande iPod-modeller:
G3, G4, iPod mini, iPod photo, iPod nano+, iPod video. (G3, G4, G5, iPod mini (fr.o.m. v 15/08), i-Pod photo, iPod nano1 (fr.o.m.
15/08), iPod nano2, iPod nano3, iPod video, classic80, classic160, Touch)

USB-anslutning Audi exclusive - UF2

Konsol i handskfacket för USB-minnen, mp3-spelare eller iPod shuffle, med USB-förlängningskabel; kan delvis styras via bilstereon eller en läderklädd multifunktionsratt.
Artist och spår visas ej.
OBS! Kan endast beställas tillsammans med en bilstereo från Audi. Kan ej beställas tillsammans med CD-växlare eller iPod-anslutning Audi exclusive.

Rutor
Tonade rutor - VW1

Tonad bakruta, tonade sidorutor bak

Audi A4
Utrustningspaket / designpaket
Audi exclusive line - WQK

– Sportstolar med elektriskt svankstöd
– Sätesklädsel i 2-färgat Valcona-läder (svarta sidosektioner, mittsektion i cognac, magnoliavitt eller alabastervitt)
– Färgad piping på sätenas sidosektioner och nackskydden, rattkrans och växelspaksdamask med färgade sömmar; piping och
sömmar matchar sätets mittsektion
– Dörrpanelsinlägg i läder, matchar sätets mittsektion
– Dekorinlägg i mattborstad aluminium
Tillval: brun valnöt eller svart pianolack
– Svarta golvmattor med färgad piping, i samma färg som sätets mittsektion
– Innertak av svart tyg
– Lädersportratt med färgade sömmar i samma färg som sätets mittsektion
Tillval: Läderklädd multifunktionssportratt med 3-ekersdesign, med eller utan växlingspaddlar, med färgade sömmar i samma färg
som sätets mittsektion
– Instegslister Audi exclusive
OBS! Mittarmstöd (om sådant beställts) i svart Valcona-läder med färgade sömmar i samma färg som sätets mittsektion
OBS! Läderklädsel (N4X), lädersportratt (2PV) och dekorinlägg (5TG) ingår i paketpriset men måste beställas separat

Lacker / färger
Audi exclusive speciallack - 9996

Sätesklädslar/läderpaket
Läderklädsel Audi exclusive (Paket 1) i Valcona läder - PYB

– Sätesklädsel fram och bak i läder
– Nackstöd i läder
– Dörrpanelsinlägg i läder
– Mittarmstöd fram (om sådant beställts) i läder
– Tillsatsdelar och klädsel på sidosektioner färgmässigt avstämda mot interiörkoden
OBS! Endast i kombination med interiörkod ”GD”.
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Audi A4
Läderklädsel Audi exclusive (Paket 1) i Alcantara/läder - PYC

– Fram- och baksätenas mittsektion i Alcantara, sätenas sidosektioner i läder
– Dörrpanelsinlägg i Alcantara
– Nackstöd i läder
– Mittarmstöd fram (om sådant beställts) i läder
– Tillsatsdelar och klädsel på sidosektioner färgmässigt avstämda mot interiörkoden
OBS! Endast i kombination med interiörkod ”GD”.
Ej i kombination med komfortsäten fram.

Läderklädsel Audi exclusive (Paket 2) i Valcona läder - PYE

– Sätesklädsel fram och bak i läder
– Nackstöd i läder
– Dörrpanelsinlägg i läder
– Mittarmstöd fram (om sådant beställts) i läder
– Baksidan på framsätenas ryggstöd klädda med läder
– Tillsatsdelar och klädsel på sidosektioner färgmässigt avstämda mot sätesklädseln
– Armstöd i läder
OBS! Endast i kombination med interiörkod ”GD”.

Dekorinlägg
Dekorinlägg Audi exclusive - YTA

Innehåller inlägg i dörrar, ovansida av handskfack, samt runt växelspaken

Rattar/växelspakar/reglage
Reglage i läder, Audi exclusive - YRB

Läderklädda detaljer:
– Ratt
– Växelspaksknopp
– Växelspaksdamask
OBS! Endast i kombination med läderratt. (Kan ej beställas tillsammans med YRH)

Ratt individualiserad med Audi exclusive trä och läder - YRI

Trä och läder enligt Audi exclusive-utbudet
OBS! Kan endast beställas tillsammans med träinlägg och läderklädd multifunktionsratt.

Ratt individualiserad med Audi exclusive läder - YRH
Läder enligt Audi exclusive-utbudet
OBS! Kan endast beställas tillsammans med läderratt.

Multifunktionsläderratt i 4-ekersdesign med träinlägg Audi exclusive - 1XD

- Lädret färgmässigt avstämt mot interiörkoden
- Träinlägg valnöt.
OBS! Kan endast beställas tillsammans med träinlägg i brun valnötsrot ur standardsortimentet (5MG).

Växelspaksknopp i aluminium, Audi exclusive - 6Q6
- För versioner med manuell växellåda

Infotainment/radio och TV
Multimediaförberedelse - 9WM

Innehåller: Kablage och fixtur för konsoler på baksidan av de främre ryggstöden. Multimedia-paket (bildskärm med integrerad
DVD-spelare och konsol) speciellt anpassat för 9WM finns tillgängligt som plug-and-play-lösning från Audi Genuine Accessories.
OBS! Ej i kombination med sportstolar.

Övrig utrustning invändigt/utvändigt
Golvinklädnad inkl. extra golvmattor fram och bak, Audi exclusive - YSQ

- De extra golvmattorna har piping som är färgmässigt avstämd mot mattorna, men färg från Audi exclusive-utbudet kan anges.
- Färg från Audi exclusive- eller AUDI AG-utbudet kan anges för själva mattdelen på de extra golvmattorna.
- De extra golvmattorna behöver inte ha samma färg som golvinklädnaden.
OBS! Ej i kombination med YSR

Golvmattor fram och bak med piping, Audi exclusive - YSR

(4 golvmattor)
- Mattornas piping är färgmässigt avstämd mot mattorna, men färg från Audi exclusive-utbudet kan anges.
- Färg från Audi exclusive- eller AUDI AG-utbudet kan anges för själva mattdelen på golvmattorna.
- Golvmattorna behöver inte ha samma färg som golvinklädnaden.
OBS! Ej i kombination med YSQ
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Audi A4 allroad
Rattar/växelspakar/reglage
Växelspaksknopp i aluminium, Audi exclusive - 6Q6
- För versioner med manuell växellåda

Infotainment/radio och TV
Multimediaförberedelse - 9WM

Innehåller: Kablage och fixtur för konsoler på baksidan av de främre ryggstöden. Multimedia-paket (bildskärm med integrerad
DVD-spelare och konsol) speciellt anpassat för 9WM finns tillgängligt som plug-and-play-lösning från Audi Genuine Accessories.
OBS! Ej i kombination med sportstolar.

Rutor
Tonade rutor - VW1

Tonad bakruta, tonade sidorutor bak samt på bakdörrar.
OBS! Endast Avant.

Audi A5
Utrustningspaket / designpaket
Audi exclusive line - WQK

– Läderklädsel i Valcona-läder
– Sportstolar med mittsektion i interiörfärgen magnolia, alabastervitt eller cognac
– Sätenas sidosektioner i svart Valcona-läder med färgad piping som matchar sätets mittsektion
– Nackstöd i svart Valcona-läder med färgad piping som matchar sätets mittsektion
– Dörrpanelsinlägg i Valcona-läder som matchar sätets mittsektion
– Mittarmstöd (om sådant beställts) och klädsel på dörrarmstöd i svart Valcona-läder med färgade sömmar som matchar sätets
mittsektion
– Dekorinlägg i mattborstad aluminium
– Lädersportratt med 3-ekersdesign, rattkrans och växelspaksdamask i läder med färgade sömmar, matchar sätets mittsektion
– Golvmattor med färgad piping som matchar sätets mittsektion
– Instegslister Audi exclusive
– Svart innertak
I interiörfärgerna (QQ) svart/magnolia, (UA) svart/alabaster eller (QX) svart/cognac.
OBS! Kan kombineras med dekorinlägg i brun valnöt eller svart pianolack; läderklädd multifunktionssportratt med 3-ekersdesign
med eller utan växlingspaddlar som tillval.
Kan ej beställas tillsammans med: annan sätesklädsel eller ratt, andra inlägg eller andra golvmattor/annan golvinklädnad, S line
sportpaket plus, eller reglage Audi exclusive.

Lacker / färger
Audi exclusive speciallack - 9996

Sätesklädslar/läderpaket
Läderklädsel Audi exclusive (Paket 1) i Valcona läder - PYB

– Sätesklädsel fram och bak i läder
– Nackstöd i läder
– Dörrpanelsinlägg i läder
– Mittarmstöd fram (om sådant beställts) i läder
OBS! Baksidan på framsätenas ryggstöd liksom tillsatsdelar färgmässigt avstämda mot interiörkoden

Läderklädsel Audi exclusive (Paket 1) i Alcantara/läder - PYC

- Fram- och baksätenas mittsektion samt dörrpanelsinlägg i Alcantara
- Sätenas sidosektioner, nackstöd och mittarmstöd (om sådant beställts) i Valcona-läder
OBS! Kan endast beställas tillsammans med sportstolar.
OBS! Baksidan på framsätenas ryggstöd liksom tillsatsdelar färgmässigt avstämda mot interiörkoden

Läderklädsel Audi exclusive (Paket 2) i Valcona läder - PYE

– Sätesklädsel fram och bak i läder
– Dörrpanelsinlägg i läder
– Nackstöd i läder
– Mittarmstöd fram (om sådant beställts) i läder
– Baksidan på framsätenas ryggstöd i läder
OBS! Tillsatsdelar och klädsel på sidosektioner färgmässigt avstämda mot sätesklädseln

Dekorinlägg
Dekorinlägg Audi exclusive - YTA
Innehåller inlägg i dörrar samt runt växelspaken

–7–

Audi A5
Rattar/växelspakar/reglage
Ratt individualiserad med Audi exclusive trä och läder - YRI

Trä och läder enligt Audi exclusive-utbudet.
OBS! Kan endast beställas tillsammans med träinlägg och 1XX eller 1XW. Kan ej beställas tillsammans med S line sportpaket.

Ratt individualiserad med Audi exclusive läder - YRH
Läder enligt Audi exclusive-utbudet
OBS! Kan endast beställas tillsammans med läderratt.

Multifunktionsläderratt i 4-ekersdesign med träinlägg Audi exclusive - 1XD

- Lädret färgmässigt avstämt mot interiörkoden
- Träinlägg valnöt.
OBS! Kan endast beställas tillsammans med träinlägg i brun valnötsrot ur standardsortimentet (5MG).

Reglage i läder, Audi exclusive - YRB

Läderklädda detaljer:
– Ratt
– Växelspaksknopp
– Växelspaksdamask (vid manuell växellåda)
OBS! Endast i kombination med läderratt. Kan ej beställas tillsammans med YRH

Växelspaksknopp i aluminium, Audi exclusive - 6Q6
- För versioner med manuell växellåda

Övrig utrustning invändigt/utvändigt
Golvinklädnad inkl. extra golvmattor fram och bak, Audi exclusive - YSQ

- De extra golvmattorna har piping som är färgmässigt avstämd mot mattorna, men färg från Audi exclusive-utbudet kan anges.
- Färg från Audi exclusive- eller AUDI AG-utbudet kan anges för själva mattdelen på de extra golvmattorna.
- De extra golvmattorna behöver inte ha samma färg som golvinklädnaden.
OBS! Ej i kombination med YSR

Golvmattor fram och bak med piping, Audi exclusive - YSR (4 golvmattor)

- Mattornas piping är färgmässigt avstämd mot mattorna, men färg från Audi exclusive-utbudet kan anges.
- Färg från Audi exclusive- eller AUDI AG-utbudet kan anges för själva mattdelen på golvmattorna.
- Golvmattorna behöver inte ha samma färg som golvinklädnaden.
OBS! Ej i kombination med YSQ

Audi A5 Cabriolet
Dekorinlägg
Dekorinlägg Audi exclusive - YTA

Innehåller inlägg i dörrar samt runt växelspaken

Rattar/växelspakar/reglage
Ratt individualiserad med Audi exclusive läder - YRH
Läder enligt Audi exclusive-utbudet
OBS! Kan endast beställas tillsammans med läderratt.

Reglage i läder, Audi exclusive - YRB

Läderklädda detaljer:
- Ratt
- Växelspaksknopp
- Växelspaksdamask (vid manuell växellåda)
OBS! Endast i kombination med läderratt. Kan ej beställas tillsammans med YRH

Växelspaksknopp i aluminium, Audi exclusive - 6Q6
- För versioner med manuell växellåda

Övrig utrustning invändigt/utvändigt
Golvinklädnad inkl. extra golvmattor fram och bak, Audi exclusive - YSQ

- De extra golvmattorna har piping som är färgmässigt avstämd mot mattorna, men färg från Audi exclusive-utbudet kan anges.
- Färg från Audi exclusive- eller AUDI AG-utbudet kan anges för själva mattdelen på de extra golvmattorna.
- De extra golvmattorna behöver inte ha samma färg som golvinklädnaden.
OBS! Ej i kombination med YSR

Golvmattor fram och bak med piping, Audi exclusive - YSR

(4 golvmattor)
- Mattornas piping är färgmässigt avstämd mot mattorna, men färg från Audi exclusive-utbudet kan anges.
- Färg från Audi exclusive- eller AUDI AG-utbudet kan anges för själva mattdelen på golvmattorna.
- Golvmattorna behöver inte ha samma färg som golvinklädnaden.
OBS! Ej i kombination med YSQ

Audi S5
Lacker / färger
Audi exclusive speciallack - 9996

Sätesklädslar/läderpaket
Läderklädsel Audi exclusive (Paket 1) i Valcona läder - PYB

– Sätesklädsel fram och bak i läder
– Nackstöd i läder
– Dörrpanelsinlägg i läder
– Mittarmstöd fram (om sådant beställts) i läder
OBS! Baksidan på framsätenas ryggstöd liksom tillsatsdelar färgmässigt avstämda mot interiörkoden

Läderklädsel Audi exclusive (Paket 1) i Alcantara/läder - PYC

- Fram- och baksätenas mittsektion samt dörrpanelsinlägg i Alcantara
- Sätenas sidosektioner, nackstöd och mittarmstöd (om sådant beställts) i Valcona-läder
OBS! Kan endast beställas tillsammans med sportstolar.
OBS! Baksidan på framsätenas ryggstöd liksom tillsatsdelar färgmässigt avstämda mot interiörkoden

Läderklädsel Audi exclusive (Paket 2) i Valcona läder - PYE

– Sätesklädsel fram och bak i läder
– Dörrpanelsinlägg i läder
– Nackstöd i läder
– Mittarmstöd fram (om sådant beställts) i läder
– Baksidan på framsätenas ryggstöd i läder
OBS! Tillsatsdelar och klädsel på sidosektioner färgmässigt avstämda mot sätesklädseln

Dekorinlägg
Dekorinlägg Audi exclusive - YTA
Innehåller inlägg i dörrar samt runt växelspaken

Rattar/växelspakar/reglage
Ratt individualiserad med Audi exclusive läder - YRH
Läder enligt Audi exclusive-utbudet
OBS! Kan endast beställas tillsammans med läderratt.

Reglage i läder, Audi exclusive - YRB

Läderklädda detaljer:
– Ratt
– Växelspaksknopp
– Växelspaksdamask (vid manuell växellåda)
OBS! Endast i kombination med läderratt.
Kan ej beställas tillsammans med YRH

Rutor
Tonade rutor - VW1

Tonad bakruta, tonade sidorutor bak

Övrig utrustning invändigt/utvändigt
Golvinklädnad inkl. extra golvmattor fram och bak, Audi exclusive - YSQ

- De extra golvmattorna har piping som är färgmässigt avstämd mot mattorna, men färg från Audi exclusive-utbudet kan anges.
- Färg från Audi exclusive- eller AUDI AG-utbudet kan anges för själva mattdelen på de extra golvmattorna.
- De extra golvmattorna behöver inte ha samma färg som golvinklädnaden.
OBS! Ej i kombination med YSR

Golvmattor fram och bak med piping, Audi exclusive - YSR

(4 golvmattor)
- Mattornas piping är färgmässigt avstämd mot mattorna, men färg från Audi exclusive-utbudet kan anges.
- Färg från Audi exclusive- eller AUDI AG-utbudet kan anges för själva mattdelen på golvmattorna.
- Golvmattorna behöver inte ha samma färg som golvinklädnaden.
OBS! Ej i kombination med YSQ
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Audi A6
Utrustningspaket / designpaket
Audi exclusive line - WQK

– Läderklädsel Audi exclusive i Valcona-läder
– Sätenas mittsektion samt dörrpanelsinlägg i silver QL, cognac QX eller magnoliavitt QQ, sidosektioner och nackskydd i svart
läder med färgade sömmar som matchar sätets mittsektion
– Läderklädd multifunktionsratt med 4-ekersdesign samt växelspaksdamask, svart med färgade sömmar som matchar sätets
mittsektion
– Dekorinlägg i mattborstad aluminium
– Mittarmstöd (om sådant beställts) i svart Valcona-läder med färgade sömmar som matchar sätets mittsektion
– Golvmattor fram och bak med piping i samma färg som sätets mittsektion
– Innertak av svart tyg
– Instegslister Audi exclusive
Kan kombineras med:
– Läderklädd multifunktionsratt med 4-ekersdesign, med växlingspaddlar
– Dekorinlägg i brun valnöt eller svart pianolack
– Sportstol
OBS! Kan ej beställas tillsammans med:
– Annan sätesklädsel
– Andra rattar
– Andra dekorinlägg
– S line sportpaket
OBS! Endast i kombination med stolvärme

Svart optikpaket, Audi exclusive - 4ZM
Svart, högglanspolerad kylargrillssarg med kylargrill och nummerplåtshållare i mattsvart
Dekorlister: svarta, högglanspolerade under strålkastarna (ej tillsammans med S line exteriörpaket).
Dekorlister vid sidorutorna, på dörrstolparna och runt rutorna i svart.
Dekorlister på dörrar och bagagelucka lackerad i karossfärgen.
OBS! för Avant ej i kombination med högglanspolerad takreling

Lacker / färger
Audi exclusive speciallack - 9996

Sätesklädslar/läderpaket
Läderklädsel Audi exclusive (Paket 1) i Finnappa läder - PYA

– Sätesklädsel fram och bak i läder
– Nackstöd och bakre mittarmstöd i läder
– Dörrpanelsinlägg i läder
– Mittarmstöd (om sådant beställts) i läder
OBS! Baksidan på framsätenas ryggstöd liksom tillsatsdelar i interiörfärgen.
OBS! Ej i kombination med sportstolar.

Läderklädsel Audi exclusive (Paket 1) i Alcantara/läder - PYC

– Sätesklädsel fram och bak i läder, sätenas mittsektion i Alcantara
– Nackstöd och bakre mittarmstöd i läder
– Dörrpanelsinlägg i Alcantara
– Mittarmstöd (om sådant beställts) i läder
OBS! Baksidan på framsätenas ryggstöd liksom tillsatsdelar i interiörfärgen
OBS! Endast i kombination med sportstolar samt fällbara baksäten (sedanmodell).

Läderklädsel Audi exclusive (Paket 1) i Valcona läder - PYB

– Sätesklädsel fram och bak i läder
– Nackstöd och bakre mittarmstöd i läder
– Dörrpanelsinlägg i läder
– Mittarmstöd (om sådant beställts) i läder
OBS! Baksidan på framsätenas ryggstöd liksom tillsatsdelar i interiörfärgen

Läderklädsel Audi exclusive (Paket 2) i Finnappa läder - PYD

– Sätesklädsel fram och bak i läder
– Dörrpanelsinlägg i läder
– Nackstöd och bakre mittarmstöd i läder
– Mittarmstöd fram (om sådant beställts) i läder
– Baksidan på framsätenas ryggstöd i läder
– Dörrarmstöd i läder
– Sidosektioner och tillsatsdelar färgmässigt avstämda mot sätesklädseln
OBS! Ej i kombination med sportstolar.
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Audi A6
Läderklädsel Audi exclusive (Paket 2) i Alcantara/läder - PYF

– Sätesklädsel fram och bak i läder, sätenas mittsektion i Alcantara
– Dörrpanelsinlägg i Alcantara
– Nackstöd och bakre mittarmstöd i läder
– Mittarmstöd fram (om sådant beställts) i läder
– Baksidan på framsätenas ryggstöd i läder
– Dörrarmstöd i läder
– Sidosektioner och tillsatsdelar färgmässigt avstämda mot sätesklädseln
OBS! Endast i kombination med s
 portstolar och fällbart ryggstöd bak (sedanmodell)

Läderklädsel Audi exclusive (Paket 2) i Valcona läder - PYE

– Sätesklädsel fram och bak i läder
– Dörrpanelsinlägg i läder
– Nackstöd och bakre mittarmstöd i läder
– Mittarmstöd fram (om sådant beställts) i läder
– Baksidan på framsätenas ryggstöd i läder
– Dörrarmstöd i läder
– Sidosektioner och tillsatsdelar färgmässigt avstämda mot sätesklädseln

Läderklädd förarplats i svart, Audi exclusive - YSN
OBS! Ej i kombination med tygklädsel.

Läderklädd förarplats i färgat läder, Audi exclusive - YSO

Mittkonsol i färgerna: palatsblå, sadelbrun, Havannabrun, kastanjebrun eller jetgrå
OBS! Ej i kombination med tygklädsel.

Dekorinlägg
Dekorinlägg Audi exclusive - YTA

Inlägg från Audi exclusive-utbudet på instrumentpanel, dörrpaneler och mittkonsol.
OBS! Ej i kombination med andra träinlägg.

Rattar/växelspakar/reglage
Ratt individualiserad med Audi exclusive trä och läder - YRI

Trä och läder enligt Audi exclusive-utbudet.
OBS! Kan endast beställas tillsammans med träinlägg och läderklädd multifunktionsratt. Kan ej beställas tillsammans med:
- S line sportpaket.
- Träinlägg i fine grain ash natural
- Eluppvärmd ratt
- Audi side/lane assist.

Ratt individualiserad med Audi exclusive läder - YRH
Läder enligt Audi exclusive-utbudet
OBS! Kan endast beställas tillsammans med läderratt.

Växelspaksknopp i aluminium, Audi exclusive - 6Q6
- För versioner med manuell växellåda

Växelspaksknopp i trä, Audi exclusive - YTG
- För versioner med manuell växellåda
- Endast i kombination med träinlägg
- Ej i kombination med träsportratt.
Växelspaksknopp i trä, Audi exclusive - YTD
- För versioner med Tiptronic/Multitronic
- Endast i kombination med träinlägg

Reglage i läder, Audi exclusive - YRB

Läderklädda detaljer:
– Ratt
– Växelspaksknopp
– Växelspaksdamask
OBS! Endast i kombination med läderratt.
Kan ej beställas tillsammans med YRH

Infotainment/radio och TV
Multimediaförberedelse - 9WM

Innehåller: Kablage och fixtur för konsoler på baksidan av de främre ryggstöden. Multimedia-paket (bildskärm med integrerad
DVD-spelare och konsol) speciellt anpassat för 9WM finns tillgängligt som plug-and-play-lösning från Audi Genuine Accessories.
OBS! Ej i kombination med sportstolar.
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Audi A6
Kontorsutrustning/praktisk utrustning
Fällbart bord Audi exclusive - YZO

Skrivbord bak bakom passagerarstolen, manuellt manövrerat.
OBS! Endast i kombination med
– Standardsäte
– Läderklädsel
– Elektriskt inställbart säte (begränsad inställning av sätet i höjd- och längdled)
OBS! Ej i kombination med träinlägg fine grain ash natural

Elektriskt fällbart bord Audi exclusive - YZQ

Skrivbord bak bakom passagerarstolen, elektriskt manövrerat.
OBS! Endast i kombination med
– Standardsäte
– Läderklädsel
– Elektriskt inställbart säte (begränsad inställning av sätet i höjd- och längdled)
OBS! Ej i kombination med träinlägg fine grain ash natural

Övrig utrustning invändigt/utvändigt
Brandsläckare - YZK

Brandsläckaren är monterad på passagerarsidan fram.

Golvinklädnad inkl. extra golvmattor fram och bak, Audi exclusive - YSQ
- De extra golvmattorna har piping som är färgmässigt avstämd mot mattorna, men färg från Audi exclusive-utbudet kan anges.
- Färg från Audi exclusive- eller AUDI AG-utbudet kan anges för själva mattdelen på de extra golvmattorna.
- De extra golvmattorna behöver inte ha samma färg som golvinklädnaden.
OBS! Ej i kombination med YSR

Golvmattor fram och bak med piping, Audi exclusive - YSR

(4 golvmattor)
- Mattornas piping är färgmässigt avstämd mot mattorna, men färg från Audi exclusive-utbudet kan anges.
- Färg från Audi exclusive- eller AUDI AG-utbudet kan anges för själva mattdelen på golvmattorna.
- Golvmattorna behöver inte ha samma färg som golvinklädnaden.
OBS! Ej i kombination med YSQ

Audi A6 allroad
Lacker / färger
Audi exclusive speciallack - 9996
OBS! Stötfångare, skärmbreddare och trösklar i kontrasterande mattsvart färg.

Sätesklädslar/läderpaket
Läderklädsel Audi exclusive (Paket 1) i Finnappa läder - PYA

– Sätesklädsel fram och bak i läder
– Nackstöd och bakre mittarmstöd i läder
– Dörrpanelsinlägg i läder
– Mittarmstöd (om sådant beställts) i läder
OBS! Baksidan på framsätenas ryggstöd liksom tillsatsdelar i interiörfärgen.
OBS! Ej i kombination med sportstolar.

Läderklädsel Audi exclusive (Paket 1) i Alcantara/läder - PYC

– Sätesklädsel fram och bak i läder, sätenas mittsektion i Alcantara
– Nackstöd och bakre mittarmstöd i läder
– Dörrpanelsinlägg i Alcantara
– Mittarmstöd (om sådant beställts) i läder
OBS! Baksidan på framsätenas ryggstöd liksom tillsatsdelar i interiörfärgen
OBS! Endast i kombination med sportstolar samt interiörkod HS eller HW..

Läderklädsel Audi exclusive (Paket 1) i Valcona läder - PYB

– Sätesklädsel fram och bak i läder
– Nackstöd och bakre mittarmstöd i läder
– Dörrpanelsinlägg i läder
– Mittarmstöd (om sådant beställts) i läder
OBS! Baksidan på framsätenas ryggstöd liksom tillsatsdelar i interiörfärgen
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Audi A6 allroad
Läderklädsel Audi exclusive (Paket 2) i Finnappa läder - PYD

– Sätesklädsel fram och bak i läder
– Dörrpanelsinlägg i läder
– Nackstöd och bakre mittarmstöd i läder
– Mittarmstöd fram (om sådant beställts) i läder
– Baksidan på framsätenas ryggstöd i läder
– Dörrarmstöd i läder
– Sidosektioner och tillsatsdelar färgmässigt avstämda mot sätesklädseln
OBS! Ej i kombination med sportstolar.

Läderklädsel Audi exclusive (Paket 2) i Alcantara/läder - PYF

– Sätesklädsel fram och bak i läder, sätenas mittsektion i Alcantara
– Dörrpanelsinlägg i Alcantara
– Nackstöd och bakre mittarmstöd i läder
– Mittarmstöd fram (om sådant beställts) i läder
– Baksidan på framsätenas ryggstöd i läder
– Dörrarmstöd i läder
– Sidosektioner och tillsatsdelar färgmässigt avstämda mot sätesklädseln
OBS! Endast i kombination med s
 portstolar samt interiörkod HS eller HW.

Läderklädsel Audi exclusive (Paket 2) i Valcona läder - PYE

– Sätesklädsel fram och bak i läder
– Dörrpanelsinlägg i läder
– Nackstöd och bakre mittarmstöd i läder
– Mittarmstöd fram (om sådant beställts) i läder
– Baksidan på framsätenas ryggstöd i läder
– Dörrarmstöd i läder
– Sidosektioner och tillsatsdelar färgmässigt avstämda mot sätesklädseln

Läderklädd förarplats i svart, Audi exclusive - YSN
OBS! Ej i kombination med tygklädsel.

Läderklädd förarplats i färgat läder, Audi exclusive - YSO

Mittkonsol i färgerna: palatsblå, sadelbrun, Havannabrun, kastanjebrun eller jetgrå
OBS! Ej i kombination med tygklädsel.

Säkerhetsbälten Audi exclusive - YTO

Dekorinlägg
Dekorinlägg Audi exclusive - YTA

Inlägg från Audi exclusive-utbudet på instrumentpanel, dörrpaneler och mittkonsol.
OBS! Ej i kombination med andra träinlägg.

Rattar/växelspakar/reglage
Ratt individualiserad med Audi exclusive trä och läder - YRI

Trä och läder enligt Audi exclusive-utbudet.
OBS! Kan endast beställas tillsammans med träinlägg och läderklädd multifunktionsratt. Kan ej beställas tillsammans med:
- Träinlägg i walnut mid-brown matt finish eller vavona wood assam grey.
- Eluppvärmd ratt
- Audi side/lane assist.

Ratt individualiserad med Audi exclusive läder - YRH
Läder enligt Audi exclusive-utbudet
OBS! Kan endast beställas tillsammans med läderratt.

Växelspaksknopp i trä, Audi exclusive - YTG
- För versioner med manuell växellåda
- Endast i kombination med träinlägg
- Ej i kombination med träsportratt.

Växelspaksknopp i trä, Audi exclusive - YTD
- För versioner med Tiptronic/Multitronic
- Endast i kombination med träinlägg

Reglage i läder, Audi exclusive - YRB

Läderklädda detaljer:
– Ratt
– Växelspaksknopp
– Växelspaksdamask
OBS! Endast i kombination med läderratt.
Kan ej beställas tillsammans med YRH
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Audi A6 allroad
Infotainment/radio och TV
Multimediaförberedelse - 9WM

Innehåller: Kablage och fixtur för konsoler på baksidan av de främre ryggstöden. Multimedia-paket (bildskärm med integrerad
DVD-spelare och konsol) speciellt anpassat för 9WM finns tillgängligt som plug-and-play-lösning från Audi Genuine Accessories.
OBS! Ej i kombination med sportstolar.

Kontorsutrustning/praktisk utrustning
Fällbart bord Audi exclusive - YZO

Skrivbord bak bakom passagerarstolen, manuellt manövrerat.
OBS! Endast i kombination med
– Standardsäte
– Läderklädsel
– Elektriskt inställbart säte (begränsad inställning av sätet i höjd- och längdled)
OBS! Ej i kombination med träinlägg fine grain ash natural

Elektriskt fällbart bord Audi exclusive - YZQ

Skrivbord bak bakom passagerarstolen, elektriskt manövrerat.
OBS! Endast i kombination med
– Standardsäte
– Läderklädsel
– Elektriskt inställbart säte (begränsad inställning av sätet i höjd- och längdled)
OBS! Ej i kombination med träinlägg fine grain ash natural

Övrig utrustning invändigt/utvändigt
Golvinklädnad inkl. extra golvmattor fram och bak, Audi exclusive - YSQ
- De extra golvmattorna har piping som är färgmässigt avstämd mot mattorna, men färg från Audi exclusive-utbudet kan anges.
- Färg från Audi exclusive- eller AUDI AG-utbudet kan anges för själva mattdelen på de extra golvmattorna.
- De extra golvmattorna behöver inte ha samma färg som golvinklädnaden.
OBS! Ej i kombination med YSR

Golvmattor fram och bak med piping, Audi exclusive - YSR (4 golvmattor)

- Mattornas piping är färgmässigt avstämd mot mattorna, men färg från Audi exclusive-utbudet kan anges.
- Färg från Audi exclusive- eller AUDI AG-utbudet kan anges för själva mattdelen på golvmattorna.
- Golvmattorna behöver inte ha samma färg som golvinklädnaden.
OBS! Ej i kombination med YSQ

Audi S6
Utrustningspaket / designpaket
Svart optikpaket, Audi exclusive - 4ZM
Svart, högglanspolerad kylargrillssarg med kylargrill och nummerplåtshållare i mattsvart
Dekorlister: svarta, högglanspolerade under strålkastarna.
Dekorlister vid sidorutorna, på dörrstolparna och runt rutorna i svart.
Dekorlister på dörrar och bagagelucka lackerad i karossfärgen (Sedan).
Svart takreling (Avant)
OBS! för Avant ej i kombination med högglanspolerad takreling

Lacker / färger
Audi exclusive speciallack - 9996

Sätesklädslar/läderpaket
Läderklädsel Audi exclusive (Paket 1) i Alcantara/läder - PYC

– Sätesklädsel fram och bak i läder Valcona, sätenas mittsektion i Alcantara
– Dörrpanelsinlägg i Alcantara
OBS! Baksidan på framsätenas ryggstöd liksom tillsatsdelar i interiörfärgen OBS! Endast i kombination med sportstolar.

Läderklädsel Audi exclusive (Paket 1) i Valcona läder - PYB

– Sätesklädsel fram och bak i läder
– Dörrpanelsinlägg i läder
OBS! Baksidan på framsätenas ryggstöd liksom tillsatsdelar i interiörfärgen OBS! Endast i kombination med sportstolar.

Läderklädsel Audi exclusive (Paket 2) i Alcantara/läder - PYF

– Sätesklädsel fram och bak i läder Valcona, sätenas mittsektion i Alcantara
– Dörrpanelsinlägg i Alcantara
– Baksidan på framsätenas ryggstöd i läder
– Dörrarmstöd i läder
– Sidosektioner och tillsatsdelar färgmässigt avstämda mot sätesklädseln
OBS! Endast i kombination med sportstolar.
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Audi S6
Läderklädsel Audi exclusive (Paket 2) i Valcona läder - PYE

– Sätesklädsel fram och bak i läder
– Dörrpanelsinlägg i läder
– Baksidan på framsätenas ryggstöd i läder
– Dörrarmstöd i läder
– Sidosektioner och tillsatsdelar färgmässigt avstämda mot sätesklädseln
OBS! Endast i kombination med s
 portstolar.

Läderklädd förarplats i svart, Audi exclusive - YSN
Läderklädd förarplats i färgat läder, Audi exclusive - YSO

Mittkonsol i färgerna: palatsblå, sadelbrun, Havannabrun, kastanjebrun eller jetgrå

Säkerhetsbälten Audi exclusive - YTO

Dekorinlägg
Dekorinlägg Audi exclusive - YTA

Inlägg från Audi exclusive-utbudet på instrumentpanel, dörrpaneler och mittkonsol.
OBS! Ej i kombination med andra träinlägg.

Rattar/växelspakar/reglage
Ratt individualiserad med Audi exclusive läder - YRH
Läder enligt Audi exclusive-utbudet
OBS! Kan endast beställas tillsammans med läderratt.

Växelspaksknopp i trä, Audi exclusive - YTD
- För versioner med Tiptronic/Multitronic
- Endast i kombination med träinlägg

Reglage i läder, Audi exclusive - YRB

Läderklädda detaljer:
– Ratt
– Växelspaksknopp
– Växelspaksdamask
OBS! Endast i kombination med läderratt. Kan ej beställas tillsammans med YRH

Infotainment/radio och TV
Multimediaförberedelse - 9WM

Innehåller: Kablage och fixtur för konsoler på baksidan av de främre ryggstöden. Multimedia-paket (bildskärm med integrerad
DVD-spelare och konsol) speciellt anpassat för 9WM finns tillgängligt som plug-and-play-lösning från Audi Genuine Accessories.
OBS! Ej i kombination med sportstolar.

Kontorsutrustning/praktisk utrustning
Fällbart bord Audi exclusive - YZO

Skrivbord bak bakom passagerarstolen, manuellt manövrerat.
OBS! Endast i kombination med
– Standardsäte
– Läderklädsel
– Elektriskt inställbart säte (begränsad inställning av sätet i höjd- och längdled)
OBS! Ej i kombination med träinlägg fine grain ash natural

Elektriskt fällbart bord Audi exclusive - YZQ

Skrivbord bak bakom passagerarstolen, elektriskt manövrerat.
OBS! Endast i kombination med
– Standardsäte
– Läderklädsel
– Elektriskt inställbart säte (begränsad inställning av sätet i höjd- och längdled)
OBS! Ej i kombination med träinlägg fine grain ash natural

Övrig utrustning invändigt/utvändigt
Golvinklädnad inkl. extra golvmattor fram och bak, Audi exclusive - YSQ
- De extra golvmattorna har piping som är färgmässigt avstämd mot mattorna, men färg från Audi exclusive-utbudet kan anges.
- Färg från Audi exclusive- eller AUDI AG-utbudet kan anges för själva mattdelen på de extra golvmattorna.
- De extra golvmattorna behöver inte ha samma färg som golvinklädnaden.
OBS! Ej i kombination med YSR

Golvmattor fram och bak med piping, Audi exclusive - YSR

(4 golvmattor)
- Mattornas piping är färgmässigt avstämd mot mattorna, men färg från Audi exclusive-utbudet kan anges.
- Färg från Audi exclusive- eller AUDI AG-utbudet kan anges för själva mattdelen på golvmattorna.
- Golvmattorna behöver inte ha samma färg som golvinklädnaden.
OBS! Ej i kombination med YSQ

Audi RS6
Utrustningspaket / designpaket
Svart optikpaket, Audi exclusive - PQE

- Svart, högglanspolerad kylargrill, kylargrillssarg och nummerplåtshållare.
- Mattsvarta dekorlister på takram och vid sidorutor
- Dekorlister på dörrhandtagen i karossfärgen
- Stolpklädsel och fönsterkarmar i svart
- Dekorlist på bagageluckan lackerad i karossfärgen (endast på sedanmodeller)
- Svart takreling (endast Avant)
OBS! för Avant ej i kombination med högglanspolerad takreling

Lacker / färger
Audi exclusive speciallack - 9996

Sätesklädslar/läderpaket
RS skalstolar Audi exclusive - PS5

– Skalstolar fram i Valcona
– Manuell inställning av stol i längsled, höjd samt ryggstödets lutning
– Elektrisk inställning av sido- och svankstöd
– Utan sidokrockkuddar fram
OBS! Endast i kombination med läder Valcona.

Sätesklädslar/läderpaket
Läderklädsel Audi exclusive (Paket 1) i Alcantara/läder - PYC

– Sätesklädsel fram och bak i läder, sätenas mittsektion i Alcantara
– Dörrpanelsinlägg i Alcantara
– Mittarmstöd (om sådant beställts) i läder
OBS! Baksidan på framsätenas ryggstöd liksom tillsatsdelar i interiörfärgen

Läderklädsel Audi exclusive (Paket 1) i Valcona läder - PYB

– Sätesklädsel fram och bak i läder
– Dörrpanelsinlägg i läder
– Mittarmstöd (om sådant beställts) i läder
OBS! Baksidan på framsätenas ryggstöd liksom tillsatsdelar i interiörfärgen

Läderklädsel Audi exclusive (Paket 2) i Valcona läder - PYE

– Sätesklädsel fram och bak i läder
– Dörrpanelsinlägg i läder
– Mittarmstöd fram (om sådant beställts) i läder
– Baksidan på framsätenas ryggstöd i läder
– Dörrarmstöd i läder
– Sidosektioner och tillsatsdelar färgmässigt avstämda mot sätesklädseln

Läderklädd förarplats i svart, Audi exclusive - YSN
Läderklädd förarplats i färgat läder, Audi exclusive - YSO
Inklusive sidor på mittkonsol i läder.

Dekorinlägg
Dekorinlägg Audi exclusive - YTA

Inlägg från Audi exclusive-utbudet på instrumentpanel, dörrpaneler och mittkonsol.

Rattar/växelspakar/reglage
RS multifunktionssportratt i svart mocka - YUC
Inklusive växelväljarknopp i mocka.

Ratt individualiserad med Audi exclusive läder - YRH
Läder enligt Audi exclusive-utbudet.

Växelspaksknopp i trä, Audi exclusive - YTD
OBS! Endast i kombination med träinlägg.

Reglage i läder, Audi exclusive - YRB
Läderklädda detaljer:
– Ratt
– Växelväljarknopp
– Växelspaksdamask
Kan ej beställas tillsammans med YRH
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Audi RS6
Hjälpsystem / säkerhet
Säkerhetsbälten Audi exclusive - YTO
Färger från Audi exclusive-utbudet.

Fönster
Tonade rutor - 4KF

Tonad bakruta, tonade sidorutor bak, tonade sidorutor bakdörr.

Övrig utrustning invändigt/utvändigt
Innertak, Nardia mikrofiber svart - 6NA
Innertak, Nardia mikrofiber stjärnsilver - 6NT
Golvinklädnad inkl. extra golvmattor fram och bak, Audi exclusive - YSQ
- De extra golvmattorna har piping som är färgmässigt avstämd mot mattorna, men färg från Audi exclusive-utbudet kan anges.
- Färg från Audi exclusive- eller AUDI AG-utbudet kan anges för själva mattdelen på de extra golvmattorna.
- De extra golvmattorna behöver inte ha samma färg som golvinklädnaden.
OBS! Ej i kombination med YSR

Golvmattor fram och bak med piping, Audi exclusive - YSR

(4 golvmattor)
- Mattornas piping är färgmässigt avstämd mot mattorna, men färg från Audi exclusive-utbudet kan anges.
- Färg från Audi exclusive- eller AUDI AG-utbudet kan anges för själva mattdelen på golvmattorna.
- Golvmattorna behöver inte ha samma färg som golvinklädnaden.
OBS! Ej i kombination med YSQ

Golvmattor med RS6-logotyp - YTZ
Maxhastighet 280 km/h - PQQ

Maxhastighet 280 km/h inklusive kolfiberdesignpaket i motorrummet.

Audi A8/S8
Lacker / färger
Audi exclusive speciallack - 9996

Säteskomfort
Audi exclusive-kuddar (2 st) - YTP

I läder eller Alcantara. Fästs på nackskydden.
OBS! Kan endast beställas tillsammans med kudde VA6.

Sätesklädslar/läderpaket
Innertak Audi exclusive i Alcantara - YSK

Stolpklädsel, solskydd och skjutbart innertak (om sådant beställts) i Alcantara. Färgmässigt avstämda kurvhandtag, klädkrokar
och belysningspanel. OBS! Kan ej beställas tillsammans med Alcantara-paket.

Hatthylla Audi exclusive i Alcantara - YSG

OBS! Hatthyllans färg bör vara samma som sätesklädselns.
OBS! Kan endast beställas tillsammans med solskyddsgardin (utom 6.0 qL)

Läderklädsel Audi exclusive (Paket 1) i Finnappa läder - PYA

– Säten fram och bak i läder
– Ryggstödens baksida klädda i läder
– Nackskydd och bakre mittarmstöd i läder
– Lock till mittarmstöd fram i läder
– Dörrpaneler och B-stolpeklädsel i läder
– Färgmässigt avstämt sätesreglage fram och bak
– Färgmässigt avstämd klädsel på sidosektioner
– Instegslister Audi exclusive (utom för W12)
Vi rekommenderar att hatthylla Audi exclusive YSG beställs samtidigt.
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Audi A8/S8
Läderklädsel Audi exclusive (Paket 1) i Alcantara/läder - PYC

– Säten fram och bak i läder, mittsektion i Alcantara
– Ryggstödens baksida klädda i läder
– Nackskydd och bakre mittarmstöd i läder
– Lock till mittarmstöd fram i läder
– Dörrpaneler och B-stolpeklädsel i Alcantara
– Färgmässigt avstämt sätesreglage fram och bak
– Färgmässigt avstämd klädsel på sidosektioner
– Instegslister Audi exclusive (utom för W12)
OBS! Endast i kombination med sportstolar med minnesfunktion.
Vi rekommenderar att hatthylla Audi exclusive YSG beställs samtidigt.

Läderklädsel Audi exclusive (Paket 1) i Valcona läder - PYB

– Säten fram och bak i läder
– Ryggstödens baksida klädda i läder
– Nackskydd och bakre mittarmstöd i läder
– Lock till mittarmstöd fram i läder
– Dörrpaneler och B-stolpeklädsel i läder
– Färgmässigt avstämt sätesreglage fram och bak
– Färgmässigt avstämd klädsel på sidosektioner
– Instegslister Audi exclusive (utom för W12)
Vi rekommenderar att hatthylla Audi exclusive YSG beställs samtidigt.

Läderklädsel Audi exclusive (Paket 2) i Finnappa läder - PYD

Innehåller Paket 1 och dessutom följande:
– Mittkonsol i läder
– Dörrarmstöd i läder
– Färgmässigt avstämd undre del på främre armstöd
– Färgmässigt avstämd kontaktpanel i dörrhandtaget
OBS! Endast i kombination med delat komfortmittarmstöd fram (undantag för W12qL). Ej i kombination med massagefunktion
och ventilerade säten.
Vi rekommenderar att hatthylla Audi exclusive YSG beställs samtidigt.

Läderklädsel Audi exclusive (Paket 2) i Alcantara/läder - PYF

Innehåller Paket 1 och dessutom följande:
– Mittkonsol i läder
– Dörrarmstöd i läder
– Färgmässigt avstämd undre del på främre armstöd
– Färgmässigt avstämd kontaktpanel i dörrhandtaget
OBS! Endast i kombination med sportstolar med minnesfunktion. Endast i kombination med delat komfortmittarmstöd fram (undantag för W12qL). Ej i kombination med massagefunktion och ventilerade säten.
Vi rekommenderar att hatthylla Audi exclusive YSG beställs samtidigt.

Läderklädsel Audi exclusive (Paket 2) i Valcona läder - PYE

Innehåller Paket 1 och dessutom följande:
– Mittkonsol i läder
– Dörrarmstöd i läder
– Färgmässigt avstämd undre del på främre armstöd
– Färgmässigt avstämd kontaktpanel i dörrhandtaget
OBS! Endast i kombination med delat komfortmittarmstöd fram (undantag för W12qL).
Vi rekommenderar att hatthylla Audi exclusive YSG beställs samtidigt.

Läderklädsel Audi exclusive (Paket 3) i Finnappa läder - PYG

Innehåller Paket 1 och Paket 2 samt dessutom följande:
– Instrumentpanelens underdel i läder på förarsidan
– Handskfackslock i läder
– Dörrpanelsdetaljer (utom fönsterkant) i läder inklusive dörrfack
– B-stolpsfäste i läder
– Färgmässigt avstämt lock på säkringsdosan
– Färgmässigt avstämt högtalargaller
– Färgmässigt avstämd undre del på A-, B, och C-stolparna inkl. golvinklädnad
OBS! Kan endast beställas tillsammans med delat komfortmittarmstöd fram och stolvärme (undantag för W12qL). Ej i kombination med massagefunktion och ventilerade säten. Vi rekommenderar att hatthylla Audi exclusive YSG beställs samtidigt.

Läderklädsel Audi exclusive (Paket 3) i Alcantara/läder - PYI

Innehåller Paket 1 och Paket 2 samt dessutom följande:
– Instrumentpanelens underdel i läder på förarsidan
– Handskfackslock i läder
– Dörrpanelsdetaljer (utom fönsterkant) i läder inklusive dörrfack
– B-stolpsfäste i läder
– Färgmässigt avstämt lock på säkringsdosan
– Färgmässigt avstämt högtalargaller
– Färgmässigt avstämd undre del på A-, B, och C-stolparna inkl. golvinklädnad
OBS! Kan endast beställas tillsammans med delat komfortmittarmstöd fram och stolvärme (undantag för W12qL). Ej i kombination med massagefunktion och ventilerade säten.
OBS! Endast i kombination med sportstolar med minnesfunktion.
Vi rekommenderar att hatthylla Audi exclusive YSG beställs samtidigt.

Audi A8/S8
Läderklädsel Audi exclusive (Paket 3) i Valcona läder - PYH

Innehåller Paket 1 och Paket 2 samt dessutom följande:
– Instrumentpanelens underdel i läder på förarsidan
– Handskfackslock i läder
– Dörrpanelsdetaljer (utom fönsterkant) i läder inklusive dörrfack
– B-stolpsfäste i läder
– Färgmässigt avstämt lock på säkringsdosan
– Färgmässigt avstämt högtalargaller
– Färgmässigt avstämd undre del på A-, B, och C-stolparna inkl. golvinklädnad
OBS! Kan endast beställas tillsammans med delat komfortmittarmstöd fram och stolvärme (undantag för W12qL).
Vi rekommenderar att hatthylla Audi exclusive YSG beställs samtidigt.

Läderklädsel Audi exclusive (Paket 4) i Finnappa läder - PYJ

Innehåller Paket 1, Paket 2 och Paket 3 samt dessutom följande:
– Läderklädd överdel på instrumentpanelen
– Dörrpanelsdetaljer (med fönsterkant) i läder
OBS! Kan endast beställas tillsammans med delat komfortmittarmstöd fram, stolvärme och solskyddsgardin för bakrutan och
sidorutorna bak (undantag för W12qL). Ej i kombination med massagefunktion och ventilerade säten (undantag för W12qL).
Vi rekommenderar att hatthylla Audi exclusive (YSG) och svart interiör (YSG) beställs samtidigt.

Läderklädsel Audi exclusive (Paket 4) i Alcantara/läder - PYL

Innehåller Paket 1, Paket 2 och Paket 3 samt dessutom följande:
– Läderklädd överdel på instrumentpanelen
– Dörrpanelsdetaljer (med fönsterkant) i läder
OBS! Kan endast beställas tillsammans med delat komfortmittarmstöd fram, stolvärme och solskyddsgardin för bakrutan och
sidorutorna bak (undantag för W12 quattro lång version). Ej i kombination med massagefunktion och ventilerade säten (undantag
för W12 quattro lång version).
OBS! Endast i kombination med sportstolar med minnesfunktion.
Vi rekommenderar att hatthylla Audi exclusive (YSG) och svart interiör (YSG) beställs samtidigt.

Läderklädsel Audi exclusive (Paket 4) i Valcona läder - PYK

Innehåller Paket 1, Paket 2 och Paket 3 samt dessutom följande:
– Läderklädd överdel på instrumentpanelen
– Dörrpanelsdetaljer (med fönsterkant) i läder
OBS! Kan endast beställas tillsammans med delat komfortmittarmstöd fram, stolvärme och solskyddsgardin för bakrutan och
sidorutorna bak (undantag för W12qL).
Vi rekommenderar att hatthylla Audi exclusive (YSG) och svart interiör (YSG) beställs samtidigt.

Prydnadsdetaljer
Dekorinlägg Audi exclusive - YTA
Inlägg från Audi exclusive-utbudet.

Dekorinlägg Audi exclusive med intarsia - YTB
Inlägg med i ntarsia från Audi exclusive-utbudet.

Specialanpassad MMI-kontrollpanel - YTC

Specialanpassning av MMI-panelen med valt motiv (initialer eller logo) i silver eller guld. Motivet kan endast återges i två dimensioner.

Rattar/växelspakar/reglage
4-ekers läderklädd multifunktionsratt med träsegment - 1XL

Med växlingspaddlar
OBS! Kan endast beställas tillsammans med inlägg i Walnut brown, Vavona wood bernstein eller beige Birch vein.
OBS! Går ej att beställa till S8.

Ratt individualiserad med Audi exclusive trä och läder - YRI

Trä och läder enligt Audi exclusive-utbudet.
OBS! Kan endast beställas tillsammans med 3- eller 4-ekrad multifunktionsratt i läder.
OBS! Kan ej beställas tillsammans med rattvärme, Audi lane assist eller dekorinlägg i Vavona wood assam grey eller Walnut midbrown matt finish.
OBS! Går ej att beställa till S8.

Ratt individualiserad med Audi exclusive läder - YRH
Läder enligt Audi exclusive-utbudet
OBS! Kan endast beställas tillsammans med läderratt.

Växelspaksknopp i trä, Audi exclusive - YTD
- För versioner med Tiptronic/Multitronic
- Endast i kombination med träinlägg

Reglage i läder, Audi exclusive - YRB

Läderklädda detaljer:
– Ratt
– Växelväljare
OBS! Endast i kombination med läderratt. Kan ej beställas tillsammans med YRH

Audi A8/S8
Infotainment / MMI och navigation
Audi exclusive MMI fjärrkontroll - QW4

Kontroll för fjärrstyrning av MMI från baksätet.

RSE - Underhållningssystem för baksätet

Bestående av:
– DVD-växlare för 6 skivor i bagageutrymmet, inkl 1 st. IR-fjärrkontroll
– 2 LCD-skärmar integrerade i nackskydden fram
– Portar: 2 för hörlurar
– 2 hörlurar
– 2 AV-ingångar
– Ljudutgång via hörlurarna
OBS! Kan endast beställas tillsammans med framsäten med minnesfunktion.
Kan endast beställas tillsammans med automatisk luftkonditionering med 4 zoner (standard i W12) och läderklädsel.
OBS! (Q7): Kan endast beställas tillsammans med läderklädsel, Tire mobility system och TV-mottagare.

Audi exclusive

RSE-hörlurar. Dämpar störande bakgrundsljud och ger RSE-systemet ännu bättre ljudkvalitet.

Audi exclusive MMI-fjärrkontroll

Fjärrkontroll för styrning av MMI från baksätet. OBS! Kan endast beställas för ECE-länder.

Mobiltelefonsats för montering bak

integrerad i mittarmstödet bak. OBS! Endast för adaptrar ur den 1:a generationen

Laddningsvagga Audi exclusive, bak, för lur till Audi biltelefon med Bluetooth

integrerad i mittarmstödet bak
OBS! Kan endast beställas tillsammans med Audi biltelefon med Bluetooth. Kan ej beställas tillsammans i kombination med YQE!

Infotainment / radio och TV
RSE - Underhållningssystem för baksätet - 9WK

Bestående av:
– DVD-växlare för 6 skivor i bagageutrymmet, inkl 1 st. IR-fjärrkontroll
– 2 LCD-skärmar integrerade i nackskydden fram
– 2 portar för hörlurar
– 2 hörlurar
– 2 AV-ingångar
– Ljudutgång via hörlurarna
OBS! Kan endast beställas tillsammans med framsäten med minnesfunktion, automatisk 4-zons luftkonditionering samt läderklädsel.

RSE - Hörlurar Audi exclusive - YQH

RSE-hörlurar. Dämpar störande bakgrundsljud och ger RSE-systemet ännu bättre ljudkvalitet.

Hjälpsystem / säkerhet
Säkerhetsbälten Audi exclusive - YTO
Färger från Audi exclusive-utbudet.

Kontorsutrustning/praktisk utrustning
Fällbart bord Audi exclusive - YZO

Skrivbord bak bakom passagerarstolen, manuellt manövrerat.
OBS! Endast i kombination med standardsäte eller komfortsäte samt läderklädsel.
OBS! Ej i kombination med dekorinlägg walnut midbrown matt finish, ej i kombination med stylingpaket sport.

Elektriskt fällbart bord Audi exclusive - YZQ

Skrivbord bak bakom passagerarstolen, manuellt manövrerat.
OBS! Endast i kombination med standardsäte eller komfortsäte samt läderklädsel.
OBS! Ej i kombination med dekorinlägg walnut midbrown matt finish, ej i kombination med stylingpaket sport.

Utvikbart lårstöd i passagerarsätet fram - YYZ

Lårstöds-/ryggstödslutning elektriskt inställbar från baksätet
Det elektriskt inställbara svankstödet och inställningen av den övre delen av ryggstödet kopplas ur för detta säte.
OBS! Kan endast beställas tillsammans med komfortsäte samt läderklädsel.
OBS! Kan ej beställas i kombination med massagefunktion och stolvärme/sätesventilation.

Fotstöd bak Audi exclusive - YTR

Parvisa fotstöd i baksätet för en ännu bekvämare resa, fotstöden är färgmässigt avstämda mot golvinklädnaden.
OBS! Kan endast beställas tillsammans med golvinklädnad Audi exclusive.

Kardanupphängda läslampor bak (2 st) - YZV

Ger ännu bättre belysning i baksätet. Läslamporna kan ställas in manuellt.
OBS! Kan endast beställas tillsammans med soltak.
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Kylbox Audi exclusive - 1W7

– Av kompressortyp, temperaturen inställbar från minus 15 ˚C till plus 10 ˚C
– Kylbox för t.ex. två liggande 1-litersflaskor.
– Hylla inklusive 2 glas (förvaras liggande)
– Med invändig LED-belysning
– Inryms i genomlastningsluckan för skidbagen
– Kan när som helst återställas till genomlastningslucka.
OBS! Kan endast beställas tillsammans med genomlastningssystem med skidbag.

Kylbox Audi exclusive med bar - 1W4

– Av kompressortyp, temperaturen inställbar från minus 15 ˚C till plus 10 ˚C
– Kylbox för förvaring av t.ex. två liggande 1-litersflaskor + extra hylla
– Bardel inkl. 2 stående glas (ej kyld)
– Med invändig LED-belysning
– Inryms i genomlastningsluckan för skidbagen
– Kan när som helst återställas till genomlastningslucka
OBS! Kan endast beställas tillsammans med genomlastningssystem med skidbag, elektriskt inställbara separata säten bak samt
läderklädsel.

Övrig utrustning invändigt/utvändigt
Golvmattor fram och bak med piping, Audi exclusive - YSR

(4 golvmattor)
- Mattornas piping är färgmässigt avstämd mot mattorna, men färg från Audi exclusive-utbudet kan anges.
- Färg från Audi exclusive- eller AUDI AG-utbudet kan anges för själva mattdelen på golvmattorna.
- Golvmattorna behöver inte ha samma färg som golvinklädnaden.
OBS! Ej i kombination med YSQ

Golvmattor Audi exclusive med läderbård

(4 golvmattor)
Läderbården på de extra golvmattorna är färgmässigt avstämda mot mattorna om annat ej anges.
Även färg från ”Audi exclusive presenter” kan anges för läderbården.
Färg ingående i Audi exclusive- eller AUDI AG-utbudet kan anges för själva mattdelen på de extra golvmattorna.
De extra golvmattorna behöver nödvändigtvis inte ha samma färg som golvinklädnaden.
OBS! Ej i kombination med YSQ .

Innertak Audi exclusive i Alcantara

Stolpklädsel, solskydd och skjutbart innertak (om sådant beställts) i Alcantara. Färgmässigt avstämd/a kurvhandtag, klädkrokar
och belysningspanel.
OBS! Kan ej beställas tillsammans med Alcantara-paket.

Golvinklädnad inkl. extra golvmattor fram och bak, Audi exclusive - YSQ

- De extra golvmattorna har piping som är färgmässigt avstämd mot mattorna, men färg från Audi exclusive-utbudet kan anges.
- Färg från Audi exclusive- eller AUDI AG-utbudet kan anges för själva mattdelen på de extra golvmattorna.
- De extra golvmattorna behöver inte ha samma färg som golvinklädnaden.
OBS! Ej i kombination med YSR

Audi TT
Utrustningspaket / designpaket
Audi exclusive line - WQK

– Tvåfärgad sätesklädsel i Finnappa läder; svarta sidosektioner med mittsektioner i silver, karmosinrött, sadelbrunt eller signalorange.
– Sätenas sidosektioner, nackskydd, rattkrans och växelspaksdamask med färgade sömmar i samma färg som sätets mittsektion.
– Dörrpanelsinlägg i framdörrarna i samma färg som sätets mittsektion.
– Svart interiör (inkl. svarta tillsatsdelar)
– Svart innertak
– Instegslister Audi exclusive
– Golvmattor med färgade sömmar i samma färg som sätets mittsektion.
– Lädersportratt med 3-ekersdesign (tillval multifunktionssportratt med 3-ekersdesign med eller utan
växlingsfunktion) med färgade sömmar i samma färg som sätets mittsektion.
OBS! Vid tillval utökat läderpaket ingår färgade sömmar i samma färg som sätets mittsektion.
OBS! Kan ej beställas tillsammans med annan sätesklädsel, S line sportpaket, utökat färgat läderpaket eller läderpaket Audi exclusive

Carbon-dekor för S line-exteriörpaket - 5L4

Utöver S line exteriörpaket är även följande delar utförda i carbon/kolfiber:
– Bågen mitt på den främre stötfångarens undersida
– Diffusorinsatsen
OBS! Kan endast beställas tillsammans med S line exteriörpaket

Lacker / färger
Audi exclusive speciallack - 9996
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Audi TT
Säten
Skalstolar Audi exclusive - PS5

– Skalstolar fram i Finnappa
– Manuell inställning av stol i längsled, höjd samt ryggstödets lutning
– Utan sidokrockkuddar fram
– Fällbara framsäten utan easy entry-funktion
OBS! Kan ej beställas tillsammans med förvaringspaket eller ISOFIX-fästen fram för montering av bilbarnstol.
OBS! Endast i kombination med svart interiörkod. Elektriskt svankstöd och andra sätesklädslar kan beställas.

Sätesklädslar/läderpaket
Läderklädsel Audi exclusive (Paket 1) i Finnappa läder - PYA
– Sportstolar i läder
– Dörrpanelsinlägg i läder
– Golvmattor med piping i läder
OBS! Tillsatsdelar och klädsel på sidosektioner i svart.

Läderklädsel Audi exclusive (Paket 1) i Alcantara/läder - PYC
– Sportstolar i läder med mittsektion i Alcantara
– Dörrpanelsinlägg i Alcantara
– Golvmattor med piping i läder
OBS! Tillsatsdelar och klädsel på sidosektioner i svart.

Läderklädsel Audi exclusive (Paket 2) i Finnappa läder - PYG
– Sportstolar i läder
– Klädsel på dörrpanelsinlägg, mittkonsol, dörrarmstöd och dörrhandtag i läder
– Golvmattor med piping i läder
– Handbromshandtag, armstöd på mittkonsol, växelspak/växelväljare, växelspaksdamask, instrumentpanelens överdel i svart
läder eller, om
så önskas, i läder från Audi exclusive.
OBS! Tillsatsdelar och klädsel på sidosektioner i interiörfärgen.

Störtbåge Audi exclusive - YUG

Störtbåde klädd i läder från Audi exclusive-sortimentet.
OBS! Endast tillgängligt för Roadster.

Rattar/växelspakar/reglage
Reglage i läder, Audi exclusive - YRB

Läderklädda detaljer:
– Ratt
– Växelspaksknopp
– Växelspaksdamask (vid manuell växellåda)
– Handbromshandtag
OBS! Endast i kombination med läderratt. Kan ej beställas tillsammans med YRH

Växelspaksknopp i aluminium, Audi exclusive - 6Q6
- För versioner med manuell växellåda
OBS! Ej i kombination med Audi exclusive line.

Ratt individualiserad med Audi exclusive läder - YRH

Infotainment / radio and TV
iPod-anslutning Audi exclusive - UF1

Konsol i handskfacket, kan delvis styras via bilstereon eller via en multifunktionsratt (om sådan beställts).
I drift laddas iPod-batteriet av konsolen.
Artist och spår visas ej.
OBS! Kan ej beställas tillsammans med CD-växlare eller USB-anslutning Audi exclusive
För följande iPod-modeller: G3, G4, iPod mini, iPod photo, iPod nano+, iPod video. (G3, G4, G5, iPod mini (fr.o.m. v 15/08), i-Pod
photo, iPod nano1 (fr.o.m. 15/08), iPod nano2, iPod nano3, iPod video, classic80, classic160, Touch)

USB-anslutning Audi exclusive - UF2

Konsol i handskfacket för USB-minnen, mp3-spelare eller iPod shuffle, med USB-förlängningskabel; kan delvis styras via bilstereon eller en läderklädd multifunktionsratt.
Artist och spår visas ej.
OBS! Kan endast beställas tillsammans med en bilstereo från Audi. Kan ej beställas tillsammans med CD-växlare eller iPod-anslutning Audi exclusive.

Rutor
Tonade rutor - VW1

Tonad bakruta, tonade sidorutor bak
OBS! Ej tillgängligt för Roadster.

Audi TTS
Lacker / färger
Audi exclusive speciallack - 9996

Säten
Skalstolar Audi exclusive - PS5

– Skalstolar fram i Finnappa
– Manuell inställning av stol i längsled, höjd samt ryggstödets lutning
– Utan sidokrockkuddar fram
– Fällbara framsäten utan easy entry-funktion
OBS! Kan ej beställas tillsammans med förvaringspaket eller ISOFIX-fästen fram för montering av bilbarnstol.
OBS! Endast i kombination med svart interiörkod.
Elektriskt svankstöd och andra sätesklädslar kan beställas.

Sätesklädslar/läderpaket
Läderklädsel Audi exclusive (Paket 1) i Finnappa läder - PYA
– Sätesklädsel i läder
– Dörrpanelsinlägg i läder
– Mittarmstöd i läder
– Golvmattor med piping i läder
OBS! Tillsatsdelar och klädsel på sidosektioner i svart.

Läderklädsel Audi exclusive (Paket 1) i Alcantara/läder - PYC
– Sätesklädsel i läder med mittsektion i Alcantara
– Dörrpanelsinlägg i Alcantara
– Mittarmstöd i läder
– Golvmattor med piping i läder
OBS! Tillsatsdelar och klädsel på sidosektioner i svart.

Läderklädsel Audi exclusive (Paket 2) i Finnappa läder - PYG
– Sätesklädsel i läder
– Klädsel på dörrpanelsinlägg, mittkonsol, dörrarmstöd och dörrhandtag i läder
– Golvmattor med piping i läder
– Handbromshandtag, armstöd på mittkonsol, växelspak/växelväljare, växelspaksdamask, instrumentpanelens överdel i svart
läder eller, om
så önskas, i läder från Audi exclusive.
OBS! Tillsatsdelar och klädsel på sidosektioner i interiörfärgen.

Skalstolsklädsel Audi exclusive (Paket 1) i Finnappa läder - PYO
– Sätesklädsel i läder
– Dörrpanelsinlägg i läder
– Mittarmstöd i läder
– Golvmattor med piping i läder
OBS! Tillsatsdelar och klädsel på sidosektioner i svart.
OBS! Endast i kombination med PS5.

Skalstolsklädsel Audi exclusive (Paket 2) i Finnappa läder - PYY
– Sätesklädsel i läder
– Klädsel på dörrpanelsinlägg, mittkonsol, dörrarmstöd och dörrhandtag i läder
– Golvmattor med piping i läder
– Handbromshandtag, armstöd på mittkonsol, växelspak/växelväljare, växelspaksdamask, instrumentpanelens överdel i svart
läder eller, om
så önskas, i läder från Audi exclusive.
OBS! Tillsatsdelar och klädsel på sidosektioner i interiörfärgen.
OBS! Endast i kombination med PS5.

Störtbåge Audi exclusive - YUG

Störtbåde klädd i läder från Audi exclusive-sortimentet.
OBS! Endast tillgängligt för Roadster.
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Audi TTS
Rattar/växelspakar/reglage
Reglage i läder, Audi exclusive - YRB

Läderklädda detaljer:
– Ratt
– Växelspaksknopp
– Växelspaksdamask (vid manuell växellåda)
– Handbromshandtag
OBS! Endast i kombination med läderratt.
Kan ej beställas tillsammans med YRH

Ratt individualiserad med Audi exclusive läder - YRH

Infotainment / radio and TV
iPod-anslutning Audi exclusive - UF1

Konsol i handskfacket, kan delvis styras via bilstereon eller via en multifunktionsratt (om sådan beställts).
I drift laddas iPod-batteriet av konsolen.
Artist och spår visas ej.
OBS! Kan ej beställas tillsammans med CD-växlare eller USB-anslutning Audi exclusive
För följande iPod-modeller: G3, G4, iPod mini, iPod photo, iPod nano+, iPod video. (G3, G4, G5, iPod mini (fr.o.m. v 15/08), i-Pod
photo, iPod nano1 (fr.o.m. 15/08), iPod nano2, iPod nano3, iPod video, classic80, classic160, Touch)

USB-anslutning Audi exclusive - UF2

Konsol i handskfacket för USB-minnen, mp3-spelare eller iPod shuffle, med USB-förlängningskabel; kan delvis styras via bilstereon eller en läderklädd multifunktionsratt.
Artist och spår visas ej.
OBS! Kan endast beställas tillsammans med en bilstereo från Audi. Kan ej beställas tillsammans med CD-växlare eller iPod-anslutning Audi exclusive.

Rutor
Tonade rutor - VW1

Tonad bakruta, tonade sidorutor bak
OBS! Ej tillgängligt för Roadster.

Audi Q5
Utrustningspaket / designpaket
Audi exclusive line - WQK

– Tvåfärgad läderklädsel i Finnappa; stolssidor och nackstöd svart med piping i samma färg som sätets mittsektion; mittsektion i
färgerna alabaster, magnolia eller cognac
– Sportstolar med elektriskt svankstöd fram
– Cockpit på förarsidan i svart läder med färgade sömmar i samma färg som sätets mittsektion
– Armstöd i dörrar i svart läder med med färgade sömmar i samma färg som sätets mittsektion
– Inlägg i borstad aluminium (option: valnöt eller svart pianolack)
– Läderklädd sportratt med färgade sömmar i samma färg som sätets mittsektion (option: 3-ekrad läderklädd multifunktionsratt
med/utan paddlar)
– Svart interiör (inkl. svarta tillsatsdelar)
– Svart innertak
– Svarta golvmattor med kontrastfärgad piping
– Växelspaksdamask med kontrastsöm
– Svart innertak
– Instegslister med Audi exclusive-logo

Audi exclusive offroadpaket - VJ2

– Stötfångare fram och bak, skärmbreddare, tröskellister och sidokylgaller i offroad-design
– Aluminiumfälg, 19” 5-ekers offroad-design (PQ2)
– Hasplåtar i rostfritt stål
– Kylargrill med kromade vertikala stänger
Tillval aluminiumfälgar:
– 20-tums 5-dubbeleker offroad-design (PQ7)
– 20-tums 20-ekersdesign (PQS )
– 20’-tums 7-dubbelekerdesign (PQF)

Lacker / färger
Audi exclusive speciallack - 9996
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Audi Q5
Sätesklädslar/läderpaket
Läderklädsel Audi exclusive (designpaket) i Finnappa läder - PYA

– Standardstolar
– Sätesklädsel fram och bak i läder
– Mittarmstöd (om sådant beställts) i läder
OBS! Baksidan på framsätenas ryggstöd liksom tillsatsdelar i interiörfärgen.

Läderklädsel Audi exclusive (designpaket) i Finnappa läder - PYG

– Sportstolar med elektriskt svankstöd fram
– Sätesklädsel fram och bak i läder
– Mittarmstöd (om sådant beställts) i läder
OBS! Baksidan på framsätenas ryggstöd liksom tillsatsdelar i interiörfärgen.

Läderklädsel Audi exclusive (designpaket) i Valcona läder - PYB

– Klimatkomfortsäten fram
– Sätesklädsel fram och bak i läder
– Mittarmstöd (om sådant beställts) i läder
OBS! Baksidan på framsätenas ryggstöd liksom tillsatsdelar i interiörfärgen.

Läderklädsel Audi exclusive (designpaket) i Alcantara/läder - PYC

– Sportstolar med elektriskt svankstöd fram
– Sätesklädsel fram och bak i läder, mittsektion i Alcantara
– Mittarmstöd (om sådant beställts) i läder
OBS! Baksidan på framsätenas ryggstöd liksom tillsatsdelar i interiörfärgen.

Läderklädsel Audi exclusive (designpaket plus) i Finnappa läder - PYD
– Standardstolar
– Sätesklädsel fram och bak i läder
– Baksidan på framsätenas ryggstöd i läder
– Dörrarmstöd i läder
– Mittarmstöd (om sådant beställts) i läder
– Tillsatsdelar färgmässigt avstämda mot sätesklädseln.

Läderklädsel Audi exclusive (designpaket plus) i Finnappa läder - PYJ
– Sportstolar med elektriskt svankstöd fram
– Sätesklädsel fram och bak i läder
– Baksidan på framsätenas ryggstöd i läder
– Dörrarmstöd i läder
– Mittarmstöd (om sådant beställts) i läder
– Tillsatsdelar färgmässigt avstämda mot sätesklädseln.

Läderklädsel Audi exclusive (designpaket plus) i Valcona läder - PYE
– Klimatkomfortsäten fram
– Sätesklädsel fram och bak i läder
– Baksidan på framsätenas ryggstöd i läder
– Dörrarmstöd i läder
– Mittarmstöd (om sådant beställts) i läder
– Tillsatsdelar färgmässigt avstämda mot sätesklädseln.

Läderklädd förarplats i färgat läder Audi exclusive - YSO

Tillgänglig i färgerna chestnut brown, palace blue, saddle brown, havanna brown, jet grey och crimson red. .

Prydnadsdetaljer
Dekorinlägg Audi exclusive - YTA
Inlägg från Audi exclusive-utbudet.

Rattar/växelspakar/reglage
Reglage i läder, Audi exclusive - YRB

Läderklädda detaljer:
– Ratt
– Växelspaksknopp
– Växelspaksdamask
OBS! Endast i kombination med läderratt.
Kan ej beställas tillsammans med YRH

Ratt individualiserad med Audi exclusive läder - YRH
OBS! Endast i kombination med läderratt.

Växelspaksknopp i aluminium, Audi exclusive - 6Q6
- För versioner med manuell växellåda
OBS! Ej i kombination med Audi exclusive line.
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Övrig utrustning invändigt/utvändigt
Innertak i Alcantara, Audi exclusive - YSK
Svart innertak i Alcantara med konstrastsöm

Golvinklädnad inkl. extra golvmattor fram och bak, Audi exclusive - YSQ

- De extra golvmattorna har piping som är färgmässigt avstämd mot mattorna, men färg från Audi exclusive-utbudet kan anges.
- Färg från Audi exclusive- eller AUDI AG-utbudet kan anges för själva mattdelen på de extra golvmattorna.
- De extra golvmattorna behöver inte ha samma färg som golvinklädnaden.
OBS! Ej i kombination med YSR

Golvmattor fram och bak med piping, Audi exclusive - YSR

(4 golvmattor)
- Mattornas piping är färgmässigt avstämd mot mattorna, men färg från Audi exclusive-utbudet kan anges.
- Färg från Audi exclusive- eller AUDI AG-utbudet kan anges för själva mattdelen på golvmattorna.
- Golvmattorna behöver inte ha samma färg som golvinklädnaden.
OBS! Ej i kombination med YSQ

Audi Q7
Utrustningspaket / designpaket
Läderklädsel Audi exclusive (designpaket) i Finnappa läder - PYA
- Sätesklädsel och komfortmittarmstöd i läder, standardfärg
- Luftinsläpp i aluminiumoptik
- Fotbaljor och golvmatta i velour
OBS! Kan endast beställas tillsammans med interiörfärgen CA eller CF.
OBS! Pristillägg för 3:e sätesraden i Audi exclusive-läder.

Läderklädsel Audi exclusive (designpaket) i Alcantara/läder - PYC

- Sportstolar fram med utskjutande sidosektioner för extra stöd i sidled vid kurvtagning, elektrisk inställning av sätets höjd och
placering i längdled liksom av sitsens och ryggstödets vinkel, manuellt inställbart lårstöd, inklusive elektriskt inställbart svankstöd.
- Sätesklädsel i Alcantara/läder-kombination; nackskydd, sidosektioner samt komfortmittarmstöd i läder, mittsektion och dörrpaneler i Alcantara
- Luftinsläpp med aluminiumlook
- Fotbaljor och golvmattor i velour
OBS! Kan endast beställas tillsammans med interiörfärgen CA.
Pristillägg för 3:e sätesraden i Audi exclusive-läder.

Läderklädsel Audi exclusive (designpaket) i Finnappa läder - PYG
- Sportstolar fram med utskjutande sidosektioner för extra stöd i sidled vid kurvtagning, elektrisk inställning av sätets höjd och
placering i längdled liksom av sitsens och ryggstödets vinkel, manuellt inställbart lårstöd, inklusive elektriskt inställbart svankstöd.
- Sätesklädsel och komfortmittarmstöd i läder, tillsatsdelar på säten i standardfärg.
- Luftinsläpp i aluminiumoptik
- Fotbaljor och golvmattor i velour
OBS! Kan endast beställas tillsammans med interiörfärgen CA eller CF.
Pristillägg för 3:e sätesraden i Audi exclusive-läder.

Läderklädsel Audi exclusive (designpaket plus) i Finnappa läder - PYD

- Sätesklädsel och komfortmittarmstöd i läder, ryggstöd, dörrhandtag och dörrarmstöd i läder.
- Färgmatchande tillsatsdelar på säten
- Luftinsläpp i aluminiumoptik
- Fotbaljor och golvmattor i matta velour
OBS! Kan endast beställas tillsammans med interiörfärgen CA eller CF.
Pristillägg för 3:e sätesraden i Audi exclusive-läder.

Läderklädsel Audi exclusive (designpaket plus) i Finnappa läder - PYJ

- Sportstolar fram med utskjutande sidosektioner för extra stöd i sidled vid kurvtagning, elektrisk inställning av sätets höjd och
placering i längdled liksom av sitsens och ryggstödets vinkel, manuellt inställbart lårstöd, inklusive elektriskt inställbart svankstöd.
- Sätesklädsel och komfortmittarmstöd i läder, ryggstöd, dörrhandtag och dörrarmstöd i läder.
- Färgmatchade tillsatsdelar på säten
- Luftinsläpp i aluminiumoptik, golvmattor i matta velour.
OBS! Kan endast beställas tillsammans med interiörfärgen CA eller CF.
Pristillägg för 3:e sätesraden i Audi exclusive-läder.
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Audi Q7
Audi exclusive line - WQK

– Sätesklädsel i läder Finnappa
– Sätenas mittsektion i interiörfärgerna (QQ) magnolia, (QL) silver eller (QX) cognac
– Sätenas sidosektioner i svart med färgade sömmar i samma färg som sätets mittsektion
– Nackskydd med färgade sömmar, i samma färg som sätets mittsektion
– Dörrpanelsinlägg i läder Finnappa, i samma färg som sätets mittsektion
– Dekorinlägg i mattborstad aluminium
– Läderklädd multifunktionsratt med 4-ekersdesign, svart med sömmar i samma färg som sätets mittsektion
– Växelspaksdamask med sömmar i samma färg som sätets mittsektion
– Innertak av svart tyg
– Golvmattor fram och bak med piping i läder i samma färg som sätets mittsektion
– Instegslister med Audi exclusive-logo
OBS! Endast i kombination med standardsäten.
Kan kombineras med dekorinlägg tamo ash dark brown eller black piano samt 3-ekers läderklädd multifunktionssportratt med
växlingsfunktion.
Pristillägg för 3:e sätesraden i Audi exclusive line-dekor.

Audi exclusive line med sportstolar - WQL

– Sportstolar fram med utskjutande sidosektioner för extra stöd i sidled vid kurvtagning, elektrisk inställning av sätets höjd och
placering i längdled
liksom av sitsens och ryggstödets vinkel, manuellt inställbart lårstöd, inklusive elektriskt inställbart svankstöd.
– Sätesklädsel i läder Finnappa
– Sätenas mittsektion i interiörfärgerna (QQ) magnolia, (QL) silver eller (QX) cognac
– Sätenas sidosektioner i svart med färgade sömmar i samma färg som sätets mittsektion
– Nackskydd med färgade sömmar i samma färg som sätets mittsektion
– Dörrpanelsinlägg i läder Finnappa i samma färg som sätets mittsektion
– Dekorinlägg i mattborstad aluminium
– Läderklädd multifunktionsratt med 4-ekersdesign, svart med sömmar i samma färg som sätets mittsektion
– Växelspaksdamask med sömmar i samma färg som sätets mittsektion
– Innertak av svart tyg
– Golvmattor fram och bak med piping i läder i samma färg som sätets mittsektion
– Instegslister med Audi exclusive-logo
OBS! Kan endast beställas tillsammans med elektriskt inställbara säten, ingår i priset.
Kan kombineras med dekorinlägg tamo ash dark brown eller black piano samt 3-ekers läderklädd multifunktionssportratt med
växlingsfunktion.
Pristillägg för 3:e sätesraden i Audi exclusive line-dekor.

Lacker / färger
Audi exclusive speciallack - 9996

OBS! I kombination med kontrasterande lack (VJ1) är tillämpliga tillsatsdelar lackerade i platinagrå, matt.

Sätesklädslar/läderpaket
Dekorsömmar i matchande färg (ton-i-ton) - YSS

Kan endast beställas tillsammans läderpaket advanced (7HD) och ett Audi exclusivedesignpaket (PYA/PYC/PYD/PYG/PYJ). Kan endast beställas i interiörfärgen CA.

Audi exclusive läderpaket plus - YSO

Detaljer i läder:
– Dörrarmstöd
– Dörrhandtag
– Mittkonsol
– Förarplats
OBS! Kan endast beställas tillsammans med läderpaket plus (7HC) och i interiörfärgen CA.

Läderpaket Audi exclusive advanced - YSP

Detaljer i läder:
– Dörrarmstöd
– Dörrhandtag
– Mittkonsol
– Förarplats
– Instrumentpanelens övre och undre sida
– Dörrar inkl. fönsteravsats
– Läderklädsel i Audi exclusive-läder i färgerna havannabrunt, sadelbrunt, kastanjebrunt, palatsblått eller svart. Färg på sömmar
kan väljas fritt.
OBS! Endast i kombination med (7HD) läderpaket advanced, (PYD) Audi exclusive läderpaket plus designpaketet eller (PYJ) Audi
exclusive läder designpaket med sportstolar, samt med interiörfärgen CA.
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Audi Q7
Prydnadsdetaljer
Dekorinlägg Audi exclusive - YTA
Carboninlägg Audi exclusive - YTE
Inlägg i carbon/kolfiber
Dekorinlägg i finkornigt grått björkträ - 5TZ

OBS! Endast i kombination med S line sportpaket.

Rattar/växelspakar/reglage
Ratt individualiserad med Audi exclusive trä och läder - YRI
Trä och läder enligt Audi exclusive-utbudet.
OBS! Kan endast beställas tillsammans med 3- eller 4-ekrad läderklädd multifunktionsratt utan värme (1XW, 1XX, 2ZQ).

Ratt i utförande med trädekor - 6F9

OBS! Endast i kombination med dekorinlägg i walnut natural och läderklädd multifunktionssportratt i 4-ekersdesign (2ZQ or 2ZS).
Ej tillsammans med Audi lane assist och interiörfärgerna CH, CM, QL, QQ eller QX.
Reglage i läder, Audi exclusive - YRB
Läderklädda detaljer:
– Ratt
– Växelspaksknopp
– Växelspaksdamask
OBS! Endast i kombination med läderratt.
Kan ej beställas tillsammans med YRH

Växelspaksknopp i trä, Audi exclusive - YTD
Endast i kombination med träinlägg.

Infotainment / radio and TV
RSE plus – underhållningssystem för baksätet - 9WP

Bestående av:
– DVD-växlare för 6 skivor i bagageutrymmet, inkl 1 st. IR-fjärrkontroll
– 2 LCD-skärmar integrerade i nackskydden fram
– Portar: 2 för hörlurar
– 2 AV-ingångar
– TV-ingång och visning av TV på färgdisplayer
– 2 hörlurar
OBS! Kan endast beställas tillsammans med läderklädsel, tire mobility system och TV-mottagare.

Kontorsutrustning/praktisk utrustning
Kardanupphängda läslampor bak (2 st) - YZV

- Ger ännu bättre belysning i baksätet.
- Läslamporna kan ställas in manuellt.
OBS! Kan endast beställas tillsammans med soltak.
OBS! (Q7): Kan ej beställas tillsammans med open sky system.

Kylbox Audi exclusive - 1W7

– Av kompressortyp, kan ställas in på två olika temperaturer: - 6° C för frysning, + 6° C för kylning
– Kylbox för förvaring av fyra liggande 0,5-litersflaskor
OBS! Kan endast beställas tillsammans med komfortsäten i 2:a sätesraden (5KY/5KU).

Övrig utrustning invändigt/utvändigt
Golvinklädnad inkl. extra golvmattor fram och bak, Audi exclusive - YSQ

- De extra golvmattorna har piping som är färgmässigt avstämd mot mattorna, men färg från Audi exclusive-utbudet kan anges.
- Färg från Audi exclusive- eller AUDI AG-utbudet kan anges för själva mattdelen på de extra golvmattorna.
- De extra golvmattorna behöver inte ha samma färg som golvinklädnaden.
OBS! Ej i kombination med YSR

Golvmattor fram och bak med piping, Audi exclusive - YSR

(4 golvmattor)
- Mattornas piping är färgmässigt avstämd mot mattorna, men färg från Audi exclusive-utbudet kan anges.
- Färg från Audi exclusive- eller AUDI AG-utbudet kan anges för själva mattdelen på golvmattorna.
- Golvmattorna behöver inte ha samma färg som golvinklädnaden.
OBS! Ej i kombination med YSQ.

Innertak svart Alcantara, Audi exclusive - PL2
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Audi R8
Utrustningspaket / designpaket
Audi exclusive carbon-paket - YUP

– Frontspoiler och bakre diffusor i carbon/kolfiber.

Lacker / färger
Audi exclusive speciallack – 9996

Sideblade Audi exclusive – YUY
Speciallackade sideblades.
OBS! Ej i kombination med sideblade Sigma Carbon och Oxygensilver.

Sätesklädslar/läderpaket
Skalstolar Audi exclusive - PS5

– Skalstolar fram i svart läder Finnappa med R8-logotyp i relief
– Manuell inställning av stol i längsled, höjd samt ryggstödets lutning
– Elektrisk inställning av sido- och svankstöd
– Utan sidokrockkuddar fram, förvaringspaket eller Isofix-fästen.
OBS! Endast med svart interiörkod.
OBS! Ej i kombination med läderpaket PYC.

Sätesklädslar/läderpaket
Läderpaket Audi exclusive i Finnappa – PYN

Svart sätesklädsel med mittsektioner i signalorange, karmosinrött eller silver.
Färgade sömmar på sätets sidosektioner, instrumentkåpa och rattkrans i samma färg som sätets mittsektion.
OBS! Ej i kombination med skalstol PS5.

Läderklädsel Audi exclusive (paket 1) i Finnappa läder - PYA

Sätesklädsel inklusive dörrpanelsinlägg i Finnappa.
OBS! Tillsatsdelar färgmässigt avstämda mot läderklädseln, i kombination med skalstol PS5 är tillsatsdelarna svarta.

Läderklädsel Audi exclusive (paket 1) i Alcantara/läder - PYC

Sätesklädsel inklusive dörrpanelsinlägg i Finnappa, sätes mittsektioner i Alcantara.
OBS! Tillsatsdelar färgmässigt avstämda mot läderklädseln.
OBS! Ej i kombination med skalstol PS5.

Läderklädsel Audi exclusive (paket 2) i Finnappa läder – PYD

Full läderklädsel och läderutrustning på samma nivå som utökat läder Finnappa (nivå 2), inklusive ovansida av instrumentbräda i
läder Finnappa.
Vi rekommenderar att till detta paket även beställa YRB och YQO.
OBS! Tillsatsdelar färgmässigt avstämda mot läderklädseln, i kombination med skalstol PS5 är tillsatsdelarna svarta.

Designpaket monoposto i läder, Audi exclusive – YQW
Läderklädda detaljer:
- Monoposto
- Luftinsläpp
- Knäskydd
- Handtagskåpa på förarsidan

Mittkonsol och radioram i läder, Audi exclusive – YQO

Läderklädda detaljer:
- Mittkonsol
- Askfatslock
- Radioram
OBS! Endast i kombination med PYD eller utökat läder Finnappa (nivå 2).

Prydnadsdetaljer
Läderpaket, Audi exclusive – YQP

Läderklädda detaljer:
- Dörrpanelsinlägg
- Inlägg på mittkonsol
- Dörrhandtag på passagerarsida
OBS! Endast i kombination med PYD.
OBS! Ej i kombination med dekorinlägg Carbon Sigma.

Rattar/växelspakar/reglage
Reglage i svart mocka udi exclusive – YUC

Läderklädda detaljer:
- Ratt
- Växelspaksknopp
- Handbromshandtag
OBS! Endast i kombination med växelspaksknopp i läder.
OBS! Informera kunden om att dessa reglage bör användas med handskar, annars kan materialet uppvisa spår av nötning efter en
tids användning.
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Audi R8
Reglage i läder, Audi exclusive – YRB

Läderklädda detaljer:
- Ratt
- Växelspaksknopp
- Handbromshandtag
OBS! Endast i kombination med växelspaksknopp i läder.

Bagagesäkring och förvaring
Väskset i 2 delar i Finnappa läder – YQQ

Väskset i läder, tillverkat för hand i Tyskland, med handtag av kolfiber och R8-logotyp i relief. Nardiafoder och kontrastsömmar.
Lädret är färgmässigt avstämt mot läderklädseln (standardfärger). Sömmar och foder är färgmässigt avstämda mot sömmar på
instrumentbräda (standardfärger). Set om 2 resväskor anpassat för innerutrymme bakom stolarna.
OBS! I kombination med interiörkod JN eller JW är kontrastsömmarna ljusgrå.

Väskset i 2 delar i läder Audi exclusive – YQR

Väskset i läder, tillverkat för hand i Tyskland, med handtag av kolfiber och R8-logotyp i relief. Nardiafoder och kontrastsömmar.
Läder och kontrastsöm är färgmässigt avstämda mot läderklädseln (Audi exclusive-färger). Färgen på Nardiafodret kan anpassas till
antingen kontrastsömmarna eller färgen på lädret. Set om 2 resväskor anpassat för innerutrymmet bakom stolarna.

Väskset i Finnappa läder – YQT

Väskset i läder, tillverkat för hand i Tyskland, med handtag av kolfiber och R8-logotyp i relief. Nardiafoder och kontrastsömmar.
Lädret är färgmässigt avstämt mot läderklädseln (standardfärger). Sömmar och foder är färgmässigt avstämda mot sömmar på
instrumentbräda (standardfärger). Set om 5 väskor anpassat för bagagerummet.
- 1 resväska
- 1 portfölj
- 1 resegarderob
- 2 necessärer
OBS! I kombination med interiörkod JN eller JW är kontrastsömmarna ljusgrå.

Väskset i läder Audi exclusive – YQU

Väskset i läder, tillverkat för hand i Tyskland, med handtag av kolfiber och R8-logotyp i relief. Nardiafoder och kontrastsömmar.
Läder och kontrastsöm är färgmässigt avstämda mot läderklädseln (Audi exclusive-färger). Färgen på Nardiafodret kan anpassas till
antingen kontrastsömmarna eller färgen på lädret. Set om 5 väskor anpassat för bagagerummet.
- 1 resväska
- 1 portfölj
- 1 resegarderob

Innertak i Alcantara, Audi exclusive – YSK
Färger från Audi exclusive-utbudet.

Innertak i Finnappa, Audi exclusive – YSM
Färger från Audi exclusive-utbudet.

Innertak och hatthylla i Alcantara, Audi exclusive – YSL
Färger från Audi exclusive-utbudet.

Innertak och hatthylla i Finnappa, Audi exclusive – YST
Färger från Audi exclusive-utbudet.

Golvinklädnad och hatthylla, Audi exclusive - YSQ

Inklusive golvmattor med piping.
Golvmattornas piping är färgmässigt avstämd mot mattorna om annat ej anges, men färg från Audi exclusive-utbudet kan
anges. Färg ingående i Audi exclusive- eller AUDI AG-utbudet kan anges för själva mattdelen på de extra golvmattorna. De extra
golvmattorna behöver nödvändigtvis inte ha samma färg som golvinklädnaden.
OBS! Ej i kombination med YSR.

Golvmattor med piping, Audi exclusive - YSR

Golvmattornas piping är färgmässigt avstämd mot mattorna om annat ej anges, men färg från Audi exclusive-utbudet kan
anges. Färg ingående i Audi exclusive- eller AUDI AG-utbudet kan anges för själva mattdelen på de extra golvmattorna. De extra
golvmattorna behöver nödvändigtvis inte ha samma färg som golvinklädnaden.
OBS! Ej i kombination med YSQ.

Golvmattor med R8-logotyp - YTZ

Läderklädd tröskel, Audi exclusive - YSU
Läderklädda detaljer:
- Tröskel
- A-stolpe
OBS! Endast i kombination med PYD eller utökat läder Finnappa (nivå 2).

Bagagerum i Alcantara, Audi exclusive – YQM
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