
Audi A6 Avant

Prislista modellår 2019

Gäller fr.o.m. 3 januari 2019

Modellpriser

Motor & drivning Växellåda Modellversion

Förbrukning 

l/100 km CO2 g/km Pris

40 TDI 204 hk S tronic Proline 4,7 124 434.300 kr*

40 TDI 204 hk S tronic Proline Sport 4,7 124 449.300 kr*

40 TDI 204 hk quattro S tronic Proline 4,5 118 459.900 kr*

40 TDI 204 hk quattro S tronic Proline Sport 4,5 118 474.900 kr*

45 TFSI 245 hk quattro S tronic Proline Sport 6,6 151 474.900 kr*

50 TDI 286 hk quattro tiptronic Proline Sport 5,8 151 599.900 kr

Proline standardutrustning i urval

> MMI navigation med MMI touch response

> Audi connect navigation & infotainment 3 år

> Audi connect safety & service

> LED-strålkastare och LED-bakljus

> Helljusassistent > Dubbelekrad multifunktionsratt med växelpaddlar

> Kamerabaserad avläsning av vägmärken

> 2-zons automatisk klimatanläggning

> Elektriskt manövrerad baklucka > Larm

> Parkeringssensorer fram och bak > Mildhybridsystem

Proline Sport 

Utrustning utöver Proline:

> Sportsäten fram

> 18" aluminiumfälgar, 5-ekrad Sport-design

> Grill med aluminiumlameller

> Fällbart och delbart baksäte 40:20:40

> Dekorinlägg, finlack, grafitgrå

> Dekorinlägg i aluminium "fragment"

> 3-ekrad sportratt

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

> Miljöbelysning

> Adaptiv förarassistent med adaptiv 

farthållare, filhållningsassistent, köassistent, 

nödfallsassistent och turn assist > 4-vägs svankstöd för framsätena

> Automatiskt avbländande innerbackspegel

> Elektriskt inställbara och uppvärmda ytterbackspeglar

> 2 USB-uttag för dataöverföring och laddning

> Bluetooth-gränssnitt

> Audi drive select

> Sidoluftintag  med inlägg i aluminium

> Kromlist på bakre diffusor

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

> Audi Sound System (10 högtalare, inkl. subwoofer)



Populära tillval

Funktion & Komfort Pris

Alpinpaket 18.500 kr

9.700 kr

11.800 kr

10.000 kr

Förvaringspaket 1.000 kr

Design & teknologi Pris

S line sportpaket 23.700 kr

Titansvart optikpaket 7.300 kr

5.500 kr

22.200 kr

13.400 kr

7.600 kr

10.500 kr

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.

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

4-zons automatisk klimatanläggning deluxe

Elektriskt inställbara framsäten, med minne för förarsätet

Matrix LED-strålkastare

Bang & Olufsen 3D Premium Sound System

MMI navigation plus inkl. Audi virtual cockpit och Smartphone interface

Omgivningskameror med 360° 3D-vy

Mörktonade bakrutor

Komfortnyckel

> 19" aluminiumfälgar, 5-dubbelekerdesign

> S line sätesklädsel i läder-/tygkombination

> Svart innertak

> Sportchassi

> Belysta instegslister i aluminium, med S-logo fram

> Pedaler och fotstöd i rostfritt stål

> Rattkrans i perforerat läder med kontrastsömmar

> Dekorinlägg i mörk mattborstad aluminium

Svartlackerade exteriördetaljer vid single frame-grillen, 

dekorlisterna runt sidorutorna och på stötfångarna

> Lastförankringsnät

> Två mugghållare i mittarmstödet bak

> Två 12-voltsuttag bak

> Fjärrstyrd parkeringsvärmare

> Dragkrok, infällbar


