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Розкрийте  
свою особистість.
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Розкрийте  
свою особистість.
Audi exclusive
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Неповторний автомобіль,  
який відображає вашу індивідуальність

Той, хто сідає за кермо Audi, хоче отримати дещо особливе. Audi exclusive 
пропонує вам різноманітні можливості, для того щоб з цього особливого 
зробити щось абсолютно індивідуальне. На наступних сторінках 
ми покажемо вам, як Audi exclusive може допомогти вам у реалізації 
ваших індивідуальних бажань. Як ваш улюблений колір може стати 
кольором лакофарбового покриття, вишукана деревина — елементом 
оздоблення салону, а тонка шкіра — вашим індивідуальним улюбленим 
автокріслом.

Будьте індивідуальними. Будьте ексклюзивними.
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«Деталі 
повинні 
говорити»
Життя може бути шумним і яскравим — як і я сам. Зелена 
смуга тут, блакитний візерунок там — і ось уже світ виглядає 
зовсім інакше. Перш ніж все розчиниться в сірому кольорі, 
я встигну розставити акценти у правильному місці. Мені 
здається, саме ці тонкощі і визначають суть життя.

1 Оздоблення обода рульового колеса матеріалом Alcantara / шкірою чорного кольору з контрастною строчкою 
зеленого кольору (iguana green) 2 Килимки чорного кольору з окантовкою чорного кольору, кант і контрастна строчка 

зеленого кольору (iguana green) 3 Спортивне сидіння S з оббивкою чорною шкірою Feinnappa з контрастною строчкою 
зеленого кольору (iguana green)

4 Індивідуальне забарвлення кузова, колір зелений, «металік» (Java Green)
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1 Оздоблення обода рульового колеса матеріалом Alcantara / шкірою чорного кольору з контрастною строчкою 
зеленого кольору (iguana green) 2 Килимки чорного кольору з окантовкою чорного кольору, кант і контрастна строчка 

зеленого кольору (iguana green) 3 Спортивне сидіння S з оббивкою чорною шкірою Feinnappa з контрастною строчкою 
зеленого кольору (iguana green)

4 Індивідуальне забарвлення кузова, колір зелений, «металік» (Java Green)
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« Простота 
непідвладна часу»

Мені не потрібні блискучі фарби, для того щоб показати 
красу. Лаконічність форм говорить сама за себе. Тому 
я дотримуюся стриманих рішень і концентруюся 
на найголовнішому. Саме так виникає стримана, але 
завжди актуальна краса.

1 Декоративні вставки ясен сірого кольору (natural grey); оздоблення центральної консолі шкірою Feinnappa сірого кольору 
(jet grey) з контрастною строчкою білого кольору (alabaster white) 2 Вставка в обшивці дверей з матеріалу Alcantara сірого 

кольору (jet grey) 3 Індивідуальне забарвлення кузова, колір білий (Amalfi white) 4 Сидіння з індивідуальним налаштуванням 
контуру з оббивкою перфорованою шкірою Valcona сірого кольору (jet grey), з кантом і контрастною строчкою білого кольору 

(alabaster white)
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1 Декоративні вставки ясен сірого кольору (natural grey); оздоблення центральної консолі шкірою Feinnappa сірого кольору 
(jet grey) з контрастною строчкою білого кольору (alabaster white) 2 Вставка в обшивці дверей з матеріалу Alcantara сірого 

кольору (jet grey) 3 Індивідуальне забарвлення кузова, колір білий (Amalfi white) 4 Сидіння з індивідуальним налаштуванням 
контуру з оббивкою перфорованою шкірою Valcona сірого кольору (jet grey), з кантом і контрастною строчкою білого кольору 

(alabaster white)
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«Елегантність 
багатогранна»

Елегантність — це не просто сума окремих елементів. Вона 
не стає результатом довільної комбінації тканин і сортів шкіри. 
Справжня елегантність вимагає гармонійного поєднання 
вишуканих кольорів і високоякісних матеріалів. І лише тоді 
вона розкривається у кожній деталі.

1 Ремінь безпеки коричневого кольору (cognac brown); оббивка стелі матеріалом Alcantara чорного кольору 2 Індивідуальне 
забарвлення кузова, колір синій, «перламутр» (Night Blue) 3 Оздоблення панелі приладів шкірою Feinnappa чорного кольору 

з контрастною строчкою коричневого кольору (cognac brown), верхні декоративні вставки дуб темно-коричневого кольору 
(sepia) , нижні декоративні вставки темний матовий aluminium 4 Комфортне сидіння з індивідуальним налаштуванням контуру 

і оббивкою з перфорованої шкіри Valcona коричневого кольору (cognac brown) з кантом і контрастною строчкою чорного кольору
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1 Ремінь безпеки коричневого кольору (cognac brown); оббивка стелі матеріалом Alcantara чорного кольору 2 Індивідуальне 
забарвлення кузова, колір синій, «перламутр» (Night Blue) 3 Оздоблення панелі приладів шкірою Feinnappa чорного кольору 

з контрастною строчкою коричневого кольору (cognac brown), верхні декоративні вставки дуб темно-коричневого кольору 
(sepia) , нижні декоративні вставки темний матовий aluminium 4 Комфортне сидіння з індивідуальним налаштуванням контуру 

і оббивкою з перфорованої шкіри Valcona коричневого кольору (cognac brown) з кантом і контрастною строчкою чорного кольору
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«Чому б 
не зробити 
особливе 
частиною 

свого життя»

Інші дотримуються моди, я ж сам визначаю свій 
стиль. Для мене це означає, що я створюю речі 
такими, як я їх сам собі уявляю — незвичайними, 
але співзвучними моєму внутрішньому стану. Мені 
однаково, які кольори є модними у цей момент. 
Я просто малюю своє життя своїми власними 
фарбами.

1 Спортивне сидіння з оббивкою шкірою Feinnappa червоного (crimson red) / сріблястого (diamond silver) кольору 
з ромбовидною прострочкою та контрастною строчкою сріблястого кольору (diamond silver) 2 Індивідуальне забарвлення кузова, 

колір сірий (Nardo Grey), зі вставкою червоного кольору (Tango Red ) з ефектом «металік» 3 Оббивка стелі матеріалом Alcantara 
чорного кольору з ромбовидною прострочкою сріблястого кольору (diamond silver) 4 Дефлектори повітроводів з кольоровим 

покриттям сірого кольору (suzuka grey) з ефектом «металік»; оздоблення панелі приладів чорною шкірою Feinnappa; оздоблення 
монопосто шкірою Feinnappa червоного кольору (crimson red) з контрастною строчкою сріблястого кольору (diamond silver)
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1 Спортивне сидіння з оббивкою шкірою Feinnappa червоного (crimson red) / сріблястого (diamond silver) кольору 
з ромбовидною прострочкою та контрастною строчкою сріблястого кольору (diamond silver) 2 Індивідуальне забарвлення кузова, 

колір сірий (Nardo Grey), зі вставкою червоного кольору (Tango Red ) з ефектом «металік» 3 Оббивка стелі матеріалом Alcantara 
чорного кольору з ромбовидною прострочкою сріблястого кольору (diamond silver) 4 Дефлектори повітроводів з кольоровим 

покриттям сірого кольору (suzuka grey) з ефектом «металік»; оздоблення панелі приладів чорною шкірою Feinnappa; оздоблення 
монопосто шкірою Feinnappa червоного кольору (crimson red) з контрастною строчкою сріблястого кольору (diamond silver)
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«Загальна картина 
дозволяє розкрити 
індивідуальність»

Особистість — як мозаїка: це витвір мистецтва, 
створений з безлічі окремих деталей. Але для того 
щоб вона по-справжньому проявила себе, необхідний 
ідеальний стиль. Будь то деталі костюма або салон мого 
автомобіля — я комфортно почуваюся лише тоді, коли 
речі гармонують одна з одною і розкривають мою власну 
індивідуальність.

1 Спортивне сидіння S plus з оббивкою шкірою Valcona чорного / коричневого (havanna brown) кольору з ромбовидною 
прострочкою чорного кольору і контрастною строчкою коричневого кольору (havanna brown) 2 Декоративні вставки 

евкаліпт коричнево-бурштинового кольору (natural amber); вставка в обшивці дверей з матеріалу Alcantara чорного кольору 
3 Індивідуальне забарвлення кузова, колір зелений, «перламутр» (Goodwood Green) 4 Верхня частина панелі приладів 

оздоблена чорною шкірою Feinnappa з контрастною строчкою коричневого кольору (havanna brown)
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1 Спортивне сидіння S plus з оббивкою шкірою Valcona чорного / коричневого (havanna brown) кольору з ромбовидною 
прострочкою чорного кольору і контрастною строчкою коричневого кольору (havanna brown) 2 Декоративні вставки 

евкаліпт коричнево-бурштинового кольору (natural amber); вставка в обшивці дверей з матеріалу Alcantara чорного кольору 
3 Індивідуальне забарвлення кузова, колір зелений, «перламутр» (Goodwood Green) 4 Верхня частина панелі приладів 

оздоблена чорною шкірою Feinnappa з контрастною строчкою коричневого кольору (havanna brown)
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«У кожної людини 
є свій колір, який 
не залишає його 
байдужим»

Існує багато дискусій на тему, що саме визначає 
по-справжньому хороший дизайн.
Декор, деталі чи матеріали? Відповідь набагато простіша: 
ваші симпатії або антипатії залежать від обраного кольору. 
Улюблений колір змушує кожного з нас прислухатися 
до власних відчуттів. Він нагадує нам про минулі часи, людей 
і місця, які багато для нас значать. Блискучі фарби льоду 
викликають у мені відчуття світла і чистоти. І тому вони завжди 
зі мною, куди б я не їхав.

1 Вставка в обшивці дверей з матеріалу Alcantara сріблястого кольору (diamond silver); кольорові декоративні вставки 
сріблястого кольору (ice silver) з ефектом «металік» 2 Спортивне сидіння S з оббивкою шкірою Feinnappa синього (ocean blue) 

/ сріблястого (diamond silver) кольору з ромбовидною прострочкою та контрастною строчкою синього кольору (alaska blue) 
3 Обід рульового колеса оздоблений чорною шкірою з контрастною строчкою синього кольору (alaska blue) 4 Індивідуальне 

забарвлення кузова, колір сріблястий, «металік» (Ice Silver)
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1 Вставка в обшивці дверей з матеріалу Alcantara сріблястого кольору (diamond silver); кольорові декоративні вставки 
сріблястого кольору (ice silver) з ефектом «металік» 2 Спортивне сидіння S з оббивкою шкірою Feinnappa синього (ocean blue) / 

сріблястого (diamond silver) кольору з ромбовидною прострочкою та контрастною строчкою синього кольору (alaska blue) 
3 Обід рульового колеса оздоблений чорною шкірою з контрастною строчкою синього кольору (alaska blue) 4 Індивідуальне 

забарвлення кузова, колір сріблястий, «металік» (Ice Silver)
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Перевершувати 
очікування
У вас є тільки один шанс справити перше враження. Щоб максимально 
його використовувати, виберіть колір забарвлення кузова з багатої 
кольорової гами Audi exclusive, який підходить саме вам. Ви можете також 
запропонувати свої ідеї для створення додаткових кольорів.

Представлені в цьому каталозі варіанти індивідуального забарвлення кузова протестовані 
і схвалені Audi.
Інформацію про пропоновані для вашого автомобіля варіанти забарвлення кузова ви можете 
отримати в офіційного дилера Audi вашого регіону.

Сріблястий, «металік»
(Cuvée Silver)
X1Y

Жовтий
(Vegas Yellow) 
Z1A

Жовтий
(Citrus Yellow) 
Y1G

Помаранчевий
(Glut Orange)
Y2G

Помаранчевий, «металік»
(Samoa Orange)
X2U

Червоний, «металік»
(Shiraz Red)
Y4S

Червоний, «металік»
(Seville Red)
Z3C

Мерлін, «перламутр»
(Merlin)
Z3W

Фіолетовий, «перламутр»
(Velvet Violet)
ALD 092 Q87

Синій, «кристал»
(Ara Blue)
X5J

Синій, «перламутр»
(Night Blue)
Z5D

Синій, «металік»
(Utopia Blue)
X5L

Зелений, «перламутр»
(Oak Green)
Q82

Зелений, «металік»
(Java Green)
Y6W

Зелений
2D8

Коричневий, «металік»
(Java Brown)
Y8Z

Коричневий, «металік»
(Beluga Brown)
Y8U

Коричневий, «металік»
(Argus Brown)
Y8S

Коричневий, «металік»
(Teak Brown)
Z8W

Коричневий, «металік»
(Ipanema Brown)
Y8Y

Сірий, «перламутр»
(Arrow Grey)
Z7W

Чорний, «металік»
(Havanna Black)
Y8X

Чорний, «металік»
(Mamba Black)
Y9X

Чорний, «перламутр»
(Cherry Black)
Z9X

Чорний, «кристал»
(Panther Black)
Z9Z

Білий
(Amalfi White)
Y9K

Сріблястий, «металік»
(Ice Silver)
X7W

Сірий, «металік»
(Suzuka Grey)
Y7F

Сірий, «металік»
(Terra Grey)
X7H

Помаранчевий, «металік»
(Coral Orange)
Y2Z

Червоний, «металік»
(Catalunya Red)
Y3T

Червоний, «металік»
(Volcano Red)
Y3M

Червоний, «перламутр»
(Misano Red)
Z3M

Червоний, «металік»
(Tango Red)
Y3U

Синій, «перламутр»
(Sepang Blue);
Y5Q

Синій, «перламутр»
(Nogaro Blue)
Z5M

Синій, «металік»
(Ascari Blue)
X5F

Синій, «перламутр»
(Palais Blue)
ALD 092 Q83

Синій
(Silk Blue)
Y5L

Зелений, «перламутр»
(Goodwood Green)
Z6X

Зелений, «перламутр»
(Deep Green)
Z6E

Зелений, «металік»
(Avalon Green)
X6P

Зелений, «металік»
(Camouflage Green)
X6T

Коричневий, «металік»
(Soho Brown)
Y8R

Бежевий, «перламутр»
(Sand Beige)
Y1R

Бежевий, «металік»
(Carat Beige)
Z1U

Бежевий, «металік»
(Siam Beige)
Z1W

Синій
(Cumulus Blue)
X5A

Сірий, «металік»
(Tornado Grey)
X7P

Сірий, «металік»
(Oolong Grey)
X7U

Сірий, «перламутр»
(Nimbus Grey)
Z7X

Сірий, «металік»
(Vesuvius Grey)
X7J

Сірий
(Quantum Grey)
X7B

Сірий
(Nardo Grey)
Y7C
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Сріблястий (diamond silver) Білий (alabaster white) Синій (ocean blue)

Сірий (jet grey) Коричневий (cognac brown) Коричневий (havana brown)

Синій (baikal blue) Сірий (granite grey) Коричневий (habano brown)

Синій (alaska blue) Жовтий (calendula yellow) Зелений (iguana green)

Основні кольори шкіри Audi exclusive

Червоний (crimson red)

Чорний

Відчутно 
індивідуальний
Audi exclusive пропонує вам великий вибір 
кольорів забарвлення високоякісної шкіри. 
Від елегантного сріблястого (diamond 
silver) і спортивного червоного (crimson 
red) до чорного з контрастною строчкою 
в сміливих акцентних кольорах — тут 
знайдеться рішення на будь-який смак. 
Завершіть образ за допомогою підібраних 
за кольором елементів оздоблення салону, 
таких як підлогове покриття, килимки або 
ремені безпеки.

Інформацію про пропоновані для вашого автомобіля 
кольори і матеріали ви можете отримати в офіційного 
дилера Audi вашого регіону.

Додаткові кольори шкіри Feinnappa Audi exclusive
Для верхньої частини панелі приладів, органів управління і середньої частини дверей, з відповідною строчкою.
Інші кольори можна вибрати з асортименту основних кольорів шкіри Audi exclusive.

Акцентні кольори Audi exclusive
Для окантовки, канта і строчки
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Carbon із саржевим плетінням Carbon Atlas червоний (crimson red) Чорний рояльний лак  
Покриття чорний рояльний лак

Вавона, бронзова (Vavona) Мадрона, золотиста (Modrone) Ясен коричневого кольору (nougat)

Aluminium/дуб Beaufort, чорний Дуб темно-коричневого кольору (sepia) Мирт мускатно-коричневого кольору 
(nutmeg brown)

Ясень коричневого кольору (nougat) Евкаліпт коричнево-янтарного кольору 
(natural amber)

Ясен сірого кольору (natural grey)

Надати 
особливих рис
У кожного автомобіля Audi свій власний характер. 
І декоративні вставки в оздобленні салону допомагають 
його підкреслити. Ви можете вибрати, наприклад, теплу 
гладку деревину дуба темно-коричневого кольору (sepia). 
Або відчути чарівність деревини ясена сірого кольору 
(natural grey) з відкритими порами, що дозволяє відчути 
структуру дерева. Або висловити свою індивідуальність 
за допомогою кольорових декоративних вставок.

Інформацію про пропоновані для вашого автомобіля декоративні вставки 
ви можете отримати в офіційного дилера Audi вашого регіону.

З кольоровим покриттям
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Стор. 7:

Індивідуальне забарвлення кузова, колір зелений, «металік» (Java Green)

Оздоблення шкірою Feinnappa чорного кольору з контрастною строчкою зеленого кольору (iguana green)

Оздоблення органів управління матеріалом Alcantara / шкірою чорного кольору з контрастною строчкою зеленого кольору 

(iguana green)

Килимки чорного кольору з окантовкою чорного кольору, кант і контрастна строчка зеленого кольору (iguana green)

Стор. 9:

Індивідуальне забарвлення кузова, колір білий (Amalfi White)

Оздоблення шкірою Valcona сірого кольору (jet grey) з контрастною строчкою білого кольору (alabaster white)

Окантовка білого кольору (alabaster white) для сидінь з індивідуальним налаштуванням контуру

Оздоблення елементів верхньої та нижньої частини салону шкірою чорного / сірого (jet grey) кольору з контрастною строчкою 

білого кольору (alabaster white)

Декоративні вставки ясен сірого кольору (natural grey)

Стор. 11:

Індивідуальне забарвлення кузова, колір синій, «перламутр» (Night Blue)

Оздоблення шкірою Valcona (Пакет 4) чорного / коричневого (cognac brown) кольору з контрастною строчкою і кантом 

чорного кольору

Декоративні вставки дуб темно-коричневого кольору (sepia)

Ремені безпеки коричневого кольору (cognac brown)

Стор. 13:

Індивідуальне забарвлення кузова, колір сірий (Nardo Grey), бічні елементи (sideblades) червоного кольору (Tango Red) 

з ефектом «металік»

Повне оздоблення салону шкірою Feinnappa червоного (crimson red) / сріблястого (diamond silver) кольору з ромбовидною 

прострочкою та контрастною строчкою сріблястого кольору (diamond silver)

Оббивка стелі матеріалом Alcantara чорного кольору з ромбовидною прострочкою сріблястого кольору (diamond silver)

Дефлектори повітропроводів з кольоровим покриттям сірого кольору (suzuka grey) з ефектом «металік»

Стор. 15:

Індивідуальне забарвлення кузова, колір зелений, «перламутр» (Goodwood Green)

Оздоблення шкірою Valcona чорного / коричневого (havanna brown) кольору з ромбовидною прострочкою чорного кольору 

і контрастною строчкою коричневого кольору (havanna brown)

Оздоблення елементів салону шкірою чорного / коричневого (havanna brown) кольору з контрастною строчкою коричневого 

(havanna brown) / чорного кольору

Декоративні вставки евкаліпт коричнево-бурштинового кольору (natural amber)

Стор. 17:

Індивідуальне забарвлення кузова, колір сріблястий, «металік» (Ice Silver)

Оздоблення шкірою Feinnappa синього (ocean blue) / сріблястого (diamond silver) кольору з ромбовидною прострочкою 

та контрастною строчкою синього кольору (alaska blue)

Розширений пакет оздоблення шкірою синього кольору (ocean blue) з контрастними швами синього кольору (alaska blue)

Оздоблення органів управління шкірою чорного кольору з контрастною строчкою синього кольору (alaska blue)

Декоративні вставки з кольоровим покриттям сріблястого кольору (ice silver) з ефектом «металік»
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Audi Sport GmbH
NSU-Str. 24-32
74172 Neckarsulm
www.audi.com
Станом на: 
грудень 2018 р.

Представлені у цьому буклеті варіанти комплектації і послуги 
пропонуються не в усіх країнах. У представлених варіантах комплектації 
частково йдеться про додаткове обладнання, що поставляється 
за окрему плату. Дані про комплект поставки, зовнішній вигляд 
і послуги вказані на підставі відомостей, актуальних при підписанні 
матеріалів до друку. Компанія не несе відповідальності за можливі 
помилки і друкарські помилки в тексті, а також розбіжності кольору 
і форми автомобілів, зображених на ілюстраціях. Ми зберігаємо 
за собою право на внесення змін. Передрук (у тому числі і вибірковий) 
допускається тільки з письмової згоди компанії AUDI AG.

Надруковано у Німеччині: 
858/1203.30.75

Папір для цього каталогу виготовлений з целюлози, вибіленої 
без застосування хлору.


