
Audi A6 allroad

Prislista modellår 2018

Gäller fr.o.m. 9 januari 2018

Modellpriser

Motor & drivning Växellåda Version

Förbrukning 
l/100 km CO2 g/km Pris*

3.0 TDI 190 hk quattro S tronic Proline 6,0 155 497.100 kr*

3.0 TDI 218 hk quattro S tronic Proline 6,0 155 509.900 kr*

3.0 TDI 272 hk quattro S tronic Proline 5,6 149 537.500 kr*

3.0 TDI 320 hk quattro tiptronic Proline 6,5 172 581.300 kr*

*Pris markerat med asterisk avser "Proline Edition"-kampanjpris. För alla aktuella kampanjer, besök www.audi.se.

Modellversioner

Proline

> Fjärrstyrd parkeringsvärmare > Adaptiv luftfjädring

> Dragkrok, mekaniskt svängbar > 2-zons automatisk klimatanläggning

> LED-strålkastare och LED-bakljus > Parkeringssensorer fram och bak

> Helljusassistent > Audi Sound System (10 högtalare och subwoofer)

> Backkamera > Bluetooth-gränssnitt

> Elektriskt manövrerad baklucka > Farthållare och fartbegränsare

> 19” lättmetallfälgar > 3-ekrad multifunktionsratt 

> Sportsäten fram > Stöldlarm

> Sätesklädsel i Alcantara och läder > Förarinformationssystem med färgskärm

> 4-vägs elektriskt svankstöd > Automatiskt avbländande innerbackspegel

För fullständig standardutrustning, besök www.audi.se eller kontakta din Audi-återförsäljare
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Populära tillval

Funktion & komfort Pris

Teknikpaket 16.700 kr

Förvaringspaket 1.200 kr

Ljuspaket 3.600 kr

Genomlastningslucka 2.400 kr

Elinställbara framsäten 11.800 kr

Komfortnyckel 9.100 kr

Design & teknologi Pris

Evolutionspaket 39.900 kr

BOSE sound system 12.100 kr

Mörktonade rutor 5.500 kr

Svart innertak 3.500 kr

För fullständig tillvalsöversikt, besök www.audi.se eller kontakta din Audi-återförsäljare.

Teknisk data, priser och utbud gäller vid trycktillfället och kan variera för olika motoralternativ och specifikationer.

Audi Sverige förbehåller sig rätten till ändringar i konstruktion och utrustning, samt reserverar sig för eventuella

ändringar och tryckfel. Varje återförsäljare svarar självständigt för sin egen prissättning.

Ersätter innertak i månsilver

> 4-zons automatisk komfortklimatanläggning 
> Komfortnyckel
> Sätesvärme bak
> Audi Phone Box

> Audi Matrix LED-strålkastare
> MMI Navigation plus med MMI touch®
> Assistanspaket: Adaptiv farthållare, Side assist, Active 
lane assist, Pre sense plus
> Audi connect
> Automatiskt avbländande innerbackspegel
> Elektriskt infällbara ytterbackspeglar

Från B-stolpen och bakåt

Bekväm låsning/upplåsning av bilen via sensorer på 
dörrhandtagen - det räcker att ha bilnyckeln med sig

Med 14 högtalare inkl. subwoofer. Total effekt över 600 W

> Lastnät för bagageutrymmet
> Två dryckeshållare i mittarmstödet bak
> Två 12V-uttag i mittkonsolen bak

> Instegsbelysning fram och bak
> LED-belysning under yttre dörrhandtag
> Orienteringsbelysning i inre dörrpaneler
> Belysta luftinsläppsreglage

Inkl. minnesfunktion för förarsäte och ytterbackspeglar

I ryggstödet bak. För lastning av långa föremål


