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V dialogu: QR kódy Audi
Seznamte se s Audi ještě více: 

Nainstalujte si do chytrého mobilního 

telefonu aplikaci QR a pak naskenujte 

QR kód nebo napište do prohlížeče 

uvedený odkaz.

Výbavu vyobrazených vozidel naleznete na straně 109.
Hodnoty spotřeby pohonných hmot a emisí CO₂ naleznete od strany 94.
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4 Audi A6 limuzína | Audi A6 Avant

Inovativní technologie. Progresivní design. A obdivuhodně rozmanitá 
výbava. Audi A6 limuzína a Audi A6 Avant spojují tyto hodnoty do 
výjimečně sportovně elegantní symbiózy. A otevírají široké možnosti 
budoucí mobility. Objevte je.

Hodnoty spotřeby pohonných hmot a emisí CO₂ naleznete 
od strany 94.

Fascinace má mnoho 
stránek.

A6
Audi A6 limuzína | A6 Avant
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Limuzína, která fascinuje na první pohled. Vzbuzuje emoce. Zviditelňuje 
tah vpřed. Design vyzařující v plné síle progresivitu a sportovnost. 

Například boční linií pod okny, která probíhá od světlometů až k zádi. 
Horizontální uspořádání všech linií dodává vozu vpředu i vzadu ještě širší 
a sportovnější výraz.

Hodnoty spotřeby pohonných hmot a emisí CO₂ naleznete od strany 94.

Dynamický design 
se projevuje všude.



Sportovnost se snoubí s elegancí. Funkčnost se setkává 
s komfortem. A6 Avant demonstruje všestrannost v ideální 
rovnováze. Lehké, elegantní proporce a precizně definované 
vedení linií. Svébytná silueta. Nezaměnitelná díky vysoké 
linii ramen, úzkému pásu oken a výrazným prahům. Vše 
elegantně završuje linie střechy připomínající kupé. 

Hodnoty spotřeby pohonných hmot a emisí CO₂ naleznete 
od strany 94.

8 Audi A6 limuzína | Audi A6 Avant
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¹ Respektujte prosím specifika kol uvedená na straně 99. Hodnoty spotřeby pohonných hmot a emisí CO₂ naleznete od strany 94.

Audi A6 limuzína | Audi A6 Avant

Progresivní design a inovativní síla světel. Mimo jiné 
s osvětlením jízdní dráhy podobným dennímu světlu. 
LED světlomety dodávané na přání udělají z noci den.

V každém světle zaujme jednodílná mřížka chladiče 
Audi Singleframe v trojrozměrném designu. Plochá 
a široká. Vyzařující suverenitu. S horizontálními 
chromovanými žebry, která působivě podtrhují 
dynamiku A6.

O jedinečný dojem se starají 20palcová hliníková kola 
v 5ramenném hvězdicovém designu, v kontrastní šedé, 
částečně leštěná¹. Výraz plný síly – ještě před rozjetím.

QR kód

Jestli chcete Audi A6 vidět v akci, 

naskenujte mobilním telefonem tento 

QR kód nebo použijte v internetovém 

prohlížeči následující odkaz: 

www.audi.com/a6film.
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Působivý pocit prostoru kombinovaný s koncepcí interiéru orientovanou na komfort. 
V A6 limuzíně a A6 Avantu přispívají k maximální exkluzivitě výjimečné detaily. Na přání 
s navigačním systémem MMI Plus s MMI touch. Audi infotainment nejnovější generace. 
S velkým 8palcovým displejem TFT a integrovanými rozmanitými funkcemi a službami 
Audi connect.

Vynikající kvalita zvuku. Na všech místech. Díky systému Bose Surround Sound se 
14 reproduktory a celkovým výkonem 472 W. Brilantní zvuk. Rovnoměrně rozdělený 
v prostoru. Nepřeslechnutelný. A jedinečný. Díky subwooferu s výraznou reprodukcí basů. 

Hodnoty spotřeby pohonných hmot a emisí CO₂ naleznete od strany 94.

Suverenita se projevuje 
v nekompromisní orientaci 
na řidiče.



14

Velkorysost se projevuje 
ve zřetelném komfortu.

Velkorysý a komfortní interiér. S mnoha odkládacími 
přihrádkami a praktickými odkládacími místy. Pro uvolněnou 
zábavu na každé cestě. 

Komfortní funkčnost. Například při sklopení zadního opěradla 
v poměru 40 : 60. Pomocí pohodlného dálkového ovládání 
ze zavazadlového prostoru. Objem zavazadlového prostoru 
je 565 litrů. Při zcela sklopených zadních sedadlech 1 680 litrů.

Na přání se kapota zavazadlového prostoru otevírá a zavírá 
elektricky. Se systémem advanced key se senzorem řízeným 
odemknutím zavazadlového prostoru (dodávaný na přání) 
k tomu stačí příslušný pohyb nohou. Úhel otevření lze 
individuálně naprogramovat. Při otevření zadní kapoty 
vyjede kryt zavazadlového prostoru automaticky nahoru 
a umožní volný přístup do zavazadlového prostoru. Při 
zavření zadní kapoty sjede automaticky opět dolů.

¹ Technické specifikace se vztahují k základnímu vozidlu bez specifických úprav v jednotlivých zemích a bez vybrané zvláštní výbavy. 
Hodnoty spotřeby pohonných hmot a emisí CO₂ naleznete od strany 94.

Audi A6 limuzína | Audi A6 Avant
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Hodnoty spotřeby pohonných hmot a emisí CO₂ naleznete 
od strany 94.

Přesvědčivý 
výkon se projevuje
v efektivním 
pohonu.

Vynikající dynamika a výborná efektivita. Vytvářená výkonnými 
motory TFSI a TDI. S působivým tahem a strhujícím 
zrychlením. 

Inovativní technologie zvyšující efektivitu umožnily snížení 
spotřeby paliva a emisí škodlivin. Například systém Start-Stop 
automaticky vypne motor, když vozidlo nejede. A to již během 
zastavování. Maximální efektivitu v plné jízdě nabízí Audi drive 
select. Sériově. S pěti režimy, které zajistí individuální 
nastavení vozidla. Od komfortního až po sportovní. Velmi 
úsporně v režimu Efficiency. V kombinaci s převodovkou 
S tronic včetně režimu volnoběhu, který při uvolnění plynového 
pedálu rychle přeřadí na volnoběh.

Na přání jsou A6 limuzína a A6 Avant k dostání také se stálým 
pohonem všech kol quattro, který přináší vyšší trakci 
a suverénní chování v zatáčkách. Ve spojení s vylepšeným 
sportovním diferenciálem dodávaným na přání pozvedává 
systém quattro dynamiku, agilitu a věrnost stopě na novou 
úroveň.

Audi A6 limuzína | Audi A6 Avant



18 Audi A6 allroad quattro

A6
Audi A6 allroad quattro

Proč volit cesty, které si vybírají všichni? Audi A6 allroad quattro je 
autem, se kterým můžete objevit nové cesty a zvládat jejich výzvy. 
Mimo jiné díky adaptivnímu pneumatickému pérování. Tento 
elektronicky řízený systém pneumatického pérování s plynule 
nastavitelným tlumením přizpůsobí podvozek automaticky příslušné 
jízdní situaci. 

Ať Vás inspirace zavede kamkoli, A6 allroad quattro Vás dovede 
suverénně k cíli. S výkonnými a efektivními motory TFSI a TDI. 
Prostorným interiérem a zavazadlovým prostorem. A dobrým pocitem, 
že jste vždy na správné cestě.

Hodnoty spotřeby pohonných hmot a emisí CO₂ naleznete od strany 97.

Nejatraktivnější způsob, 
jak jít vlastní cestou.
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Hodnoty spotřeby pohonných hmot a emisí CO₂ naleznete od strany 97.

A6 Avant je nezaměnitelné, A6 allroad quattro je ještě nezaměnitelnější. 
Rozpoznatelné na první pohled. Podle napjatého vedení linií, podle 
rozšířených podběhů kol. A také podle výrazné jednodílné mřížky 
chladiče Audi Singleframe v hliníkové optice s charakteristickými 
vertikálními chromovanými žebry. Fascinující přední pohled. Zejména 

v souhře s LED světlomety Audi Matrix dodávanými na přání. Dále 
s ochranou podvozku, která se táhne přes celou šířku nárazníku. 
Svébytný výraz akcentují střešní spoiler a podélné střešní nosiče se 
zvýšenými vzpěrami. A pokud chcete jít vlastní cestou i v barvách: 
Exkluzivně je pro A6 allroad quattro k dostání barva laku hnědá Soho.

Nejindividuálnější způsob, 
jak jít vlastní cestou.

Audi A6 allroad quattro
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Hodnoty spotřeby pohonných hmot a emisí CO₂ naleznete od strany 97.

V Audi A6 allroad quattro Vás přivítá výjimečná atmosféra. Vyznačující se 
velkorysostí a exkluzivitou. Spolu s fascinujícími detaily. Například sportovní 
sedadla v béžové kůži Atlas s kontrastními švy (dodávaná na přání), která zajišťují 
výbornou oporu. Nebo dekorace z bronzového hliníku Ellipse (dodávané na přání), 
které jsou vyhrazeny výhradně pro A6 allroad quattro. Stejně jako barva interiéru 
hnědá Santos nebo tkanina Sierra / mono.pur 350. 

Cestu máte stále pod kontrolou. Sériově dodávaný ukazatel úhlu naklonění graficky 
zobrazuje polohu vozidla ve svazích nebo stoupáních. Abyste si zachovali kontrolu 
i v nerovném terénu. Přitom Vám pomáhá i asistent sjíždění ze svahu, který 
umožňuje udržení konstantní rychlosti v klesáních. O vynikající věrnost stopě se 
stará elektronická kontrola stability ESC. Samozřejmě i na rovinkách nebo ve 
stoupáních.
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Inteligentní nasazení síly. Výkonné motory TFSI nebo TDI přesvědčují 
neodolatelnou akcelerací a obdivuhodnou efektivitou. Například díky 
rekuperaci, při které se energie uvolňovaná při brzdění nebo 
deceleraci přeměňuje na elektrickou energii. Tato energie se ukládá 
do akumulátoru a při následném zrychlování je opět k dispozici. 
Efektivní je rovněž hliníková hybridní konstrukce, která šetří palivo 
a přispívá ke snížení emisí a zvýšení agility vozidla.

Pro pocit sportovní jízdy je rozhodující stálý pohon všech kol quattro. 
Na přání s vylepšeným sportovním diferenciálem rozdělujícím sílu 
variabilně mezi zadní kola. Ucítíte to na strhující akceleraci 
v zatáčkách. Na každé silnici. I za nepříznivého počasí.

Nejsilnější způsob, 
jak jít vlastní cestou.

Hodnoty spotřeby pohonných hmot a emisí CO₂ naleznete od strany 97.

QR kód

Jestli chcete Audi A6 allroad quattro 

vidět v akci, naskenujte mobilním 

telefonem tento QR kód nebo použijte 

v internetovém prohlížeči následující 

odkaz: www.audi.com/a6allroadfilm.

Audi A6 allroad quattro
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S6
Audi S6 limuzína | S6 Avant

Audi S6 může být čímkoli: reprezentativním služebním 
vozem. Prestižním rodinným autem. Elegantním sportovním 

autem pro každý den. Jak v provedení jako limuzína, tak 
Avant zprostředkovává inteligentní sílu a přenáší ji 

na silnici. Díky výkonnému motoru V8 TFSI s Audi cylinder 
on demand. Suverénně se stálým pohonem všech kol 

quattro. A individuálně se systémem Audi drive select. 
Efektivita je samozřejmostí. Mimo jiné díky hliníkové 

hybridní konstrukci. 

Hodnoty spotřeby pohonných hmot a emisí CO₂ naleznete 
na straně 98.

Kultivovaná 
sportovnost.



28 Audi S6 limuzína | Audi S6 Avant

Hodnoty spotřeby pohonných hmot a emisí CO₂ naleznete 
na straně 98.

Elegantní lehkost. Sportovně interpretovanou na silnici. Signalizovanou 
plochými zadními světly. A dynamickými směrovkami se sekvenčně se 

rozsvěcujícími LED. Fascinující do posledního detailu. Výrazně sportovní 
design nárazníků a prvky s chromovaným vzhledem na zadní kapotě. 

Typický charakter S. Podtržený dvěma chromovanými koncovkami 
výfuku. Zadní a střešní spoiler dotvářejí dynamickou záď. 

Jasná linie potřebuje 
především jedno: 

lehkost.
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Hodnoty spotřeby pohonných hmot a emisí CO₂ naleznete na straně 98.

Progresivita, která vyzařuje z nových světel. LED světlomety spojují cílené osvětlení 
s vysokou svítivostí. Ještě více světla je k dostání na přání. S LED světlomety Audi Matrix. 

Včetně inovativních funkcí, se kterými je jízda v noci ještě bezpečnější a komfortnější. 
Vidět a být viděn. To platí i pro vnější zpětná zrcátka v atraktivní hliníkové optice. 

LED směrovky jsou elegantně integrované. Na první pohled typický model S: 
výrazná jednodílná mřížka chladiče Audi Singleframe. S horizontálními dvojitými 

chromovanými žebry a emblémem S6. Je mnoho detailů, které dodávají S6 
nezaměnitelný charakter. Nepřehlédnutelný.

Nepřehlédnutelná 
progresivita – zblízka 

i z dálky.
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Vysoká výkonnost vyžaduje 
kontrolu. A vnitřní klid.

Hodnoty spotřeby pohonných hmot a emisí CO₂ naleznete na straně 98.

Vše čeká na Váš povel. Rádio a informační systém řidiče, 
telefon nebo navigace. Vše lze snadno ovládat přes 

multifunkční sportovní kožený volant. S pádly řazení 
v hliníkové optice. Ergonomickými a sportovními zároveň. 

V podobě navigačního systému MMI Plus s MMI touch je 
na přání k dostání nejnovější generace infotainmentu. 

Včetně citlivého touchpadu pro rychlé a intuitivní ovládání. 
Například listujte svými alby v jukeboxu tahem prstu nebo 

na ovládací pole „napište“ prstem cíl pro navigaci. 

Opřete se a užívejte si. Na exkluzivních sportovních 
sedadlech v kombinaci Alcantary/kůže. S vysokým 

komfortem sezení a dobrou boční oporou. Na přání také 
na exkluzivních sportovních sedadlech v kůži Valcona 

s ještě výrazněji tvarovanými bočnicemi, vyraženým 
nápisem S6 v opěradlech předních sedadel 

a integrovanými opěrkami hlavy.
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Fascinující fakta: Motor V8 4.0 TFSI s výkonem 331 kW. Z 0 na 
100 km/h za 4,4 sekundy. Dynamický rozvoj síly díky vysokému 

točivému momentu 550 Nm. Vyšší výkon, nižší spotřeba paliva. 
Díky technologiím zvyšujícím efektivitu, jako je například 

Audi cylinder on demand, optimalizovaný systém Start-Stop 
a rekuperace. Vyzkoušejte to sami – s výjimečným autem: Audi S6.

Efektivita: umění 
omezit spotřebu, 

ale neomezovat se.

Hodnoty spotřeby pohonných hmot a emisí CO₂ naleznete na straně 98.

QR kód

Jestli chcete Audi S6 vidět v akci, 

naskenujte mobilním telefonem tento 

QR kód nebo použijte v internetovém 

prohlížeči následující odkaz: 

www.audi.com/s6film.
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>>> Audi connect
Budoucnost propojené mobility. 

>>> Audi tron
Budoucnost mobility se sníženými 

emisemi CO₂.

>>> quattro
Budoucnost pohonu všech kol. 

Inovace

>>> Design
Budoucnost nových tvarů.

>>> Audi ultra
Budoucnost efektivních technologií.

Svět se neustále mění. Technologický pokrok postupuje stále rychleji a přináší Vám stále více možností – zejména 
v oblasti mobility. V souladu s heslem „Náskok díky technice“ se na tomto pokroku podílíme. Abychom Vám 
poskytli na cesty technologie, které obohatí Váš život. Vaše nároky na mobilitu současnosti a budoucnosti nejen 
plníme, ale také dalece překračujeme.

… durch Technik.
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>>> Kompetence v oblasti lehkých konstrukcí
Nižší hmotnost. Vyšší úspora, síla a výdrž. 

Lehká konstrukce Audi. Počátky lehké 

konstrukce byly ve výrobě karoserií, 

v současnosti se ale využívá v téměř všech 

oblastech a kombinuje do celkové koncepce 

inovativní materiály, jako je hliník, karbon 

a hořčík, inteligentní principy konstrukce 

a ekologické výrobní procesy.

>>> Aerodynamika
Méně jízdního odporu, větší efektivita. 

K dosažení co nejvyšší efektivity přispívá 

aerodynamický tvar linií vozidla, spodku 

vozidla a hran spoilerů, ale také pneumatiky 

s nižším valivým odporem. Vše testováno 

v aerodynamickém tunelu při rychlosti 

až 300 km/h.

>>> Dokonalá převodovka
Zvýšená efektivita díky lepšímu převodovému 

poměru. Nabídka vyšších točivých momentů 

umožňuje speciálně ve vyšších převodových 

stupních delší převod. Výsledkem je silný tah při 

nízkých otáčkách, čímž se snižuje spotřeba, ale 

jízdní výkony a sportovnost zůstávají zachovány.

Audi ultra

Zkonstruovat Audi je velmi složité, přesto platí u všech modelů jednoduchý princip: Veškeré komponenty vozidla do sebe 
precizně zapadají, aby vytvořily synergie snižující emise škodlivin. To, co na konci osmdesátých let začalo lehkou konstrukcí 
Audi a revoluční konstrukcí Audi Space Frame (ASF), dnes pokračuje takzvaným obratem hmotnostní spirály: Každá součást 
lehké konstrukce působí na další konstrukční prvky, které pak mohou být rovněž menší. Tímto způsobem neustále vylepšujeme 
tvary, materiály a výrobní procesy v oblasti funkčnosti a usilujeme o co nejnižší hmotnost dílů, aby naše vozidla byla ještě 
efektivnější a ohleduplnější k životnímu prostředí. Do vozů Audi také montujeme stále více efektivních technologií. Například 
rekuperaci a systém Start-Stop nebo moderní efektivní špičkové agregáty zajišťující vyšší jízdní dynamiku, větší kompresi, 
efektivnější spalování a méně emisí CO₂. To vše se skrývá pod názvem Audi ultra. V současnosti i v budoucnosti – na cestě 
k mobilitě s nižšími emisemi CO₂.

Audi ultra

Optimální kombinace.
>>> Rekuperace
Brzdění pro ještě efektivnější jízdu. Se zpětným 

získáváním energie při brzdění (rekuperace). 

Část pohybové energie uvolňované při brzdění 

a deceleraci se dočasně ukládá do akumulátoru 

v palubní síti a využívá ve fázích akcelerace, 

čímž se v závislosti na jízdním cyklu ušetří 

až 3 % paliva.

>>> Vynikající agregáty
Silné a efektivní pohony. Audi ultra s efektivními 

technologiemi v sektoru motorů. Například 

s technologií Audi cylinder on demand nebo se 

systémem Audi valvelift, zajišťujícími nižší 

energetickou spotřebu motoru, nebo s technologií 

clean diesel, která umožňuje redukci emisí. 

Budoucnost efektivních technologií.
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E-mail²
do svého Audi MMI si můžete přenést e-maily a nechat si je 

komfortně přečíst

SMS⁴
nechte si zobrazit nebo komfortně přečíst SMS nebo pomocí 

funkce diktování na ně hned odpovězte

Přístup na Twitter
integruje službu zpráv Twitteru do kabiny; 

s předčítáním a dalšími komfortními funkcemi

WiFi hotspot
propojuje Vaše koncová mobilní zařízení s internetem

Komunikace

Informace o parkovištích
pomoc při hledání místa na parkovištích a v parkovacích 

domech; také – pokud jsou k dispozici – informace o cenách 

a aktuálně volných místech

Ceny paliva
nejlevnější čerpací stanice v cílovém místě, popř. ve Vašem okolí

Navigace podle fotografií
k cíli Vás navedou GPS souřadnice z Vašich fotografií

Vyhledávání bodů zájmu (POI) s hlasovým ovládáním 
v databázi Google™¹

Dopravní informace on-line
dynamické navádění po trase s informacemi o dopravní 

situaci v reálném čase

Navigace s Google Earth™¹ 
a Google Street View™¹
díky leteckým a satelitním snímkům ve vysokém rozlišení, 

fotografiím a adresám Vás ještě snáze dovede k cíli

Zvláštní cíle myAudi²
navigační systém jako osobní atlas: 

přes portál myAudi můžete do vozidla importovat 

individuální seznamy bodů zájmu (POI)

Informace o příslušné zemi²
zobrazení specifických informací o předpisech platných 

v dané zemi (např. povinné reflexní vesty, dálniční nálepky 

a maximální rychlosti) při překročení hranic

Aktualizace map on-line²
dodaná verze map může být bezplatně pětkrát 

aktualizována následujícími aktualizacemi map vydávanými 

v půlročním intervalu; ve spojení s Audi connect může 

aktualizace probíhat on-line ve vozidle 

Nahrávání cílů přes myAudi nebo Google Maps™¹, ³
plánování navigačních cílů můžete na přání provádět 

pohodlně na PC nebo pomocí smartphonu; myAudi 

a Google Maps™¹, popř. aplikace Audi MMI connect 

umožňují odeslání individuálních cílů navigace do vozidla; 

při vyjetí je můžete pohodlně nastavit jako cíl

¹ Google a logo Google jsou registrované značky Google Inc. ² Služba je součástí navigačního systému MMI Plus s MMI touch dodávaného na přání. ³ Nahrávání cílů přes mapy Google vyžaduje 

účet Google. ⁴ Předpoklad: Mobilní telefon disponuje protokolem Bluetooth MAP (Message Access Profile). Informace o kompatibilních mobilních telefonech získáte u prodejce Audi nebo na 

www.audi.com/bluetooth. ⁵ Vyžaduje navigační systém MMI Plus s MMI touch (na přání) včetně systému hlasového ovládání, rozhraní Bluetooth a multifunkční kožený volant. ⁶ V závislosti na 

disponibilitě v příslušné zemi. K využívání potřebujete zpravidla účet u streamovací služby, čímž mohou vznikat další náklady. Disponibilita, zobrazení na displeji a ceny služeb se liší v závislosti na 

zemi, modelu, koncovém zařízení a tarifu. Bližší právní informace a pokyny k využívání naleznete na straně 108 a na www.audi.com/connect.

Přístup do hlasového ovládání smartphonu⁵
např. Siri (od iPhonu 4s); dlouhým stiskem tlačítka 

hlasového ovládání na multifunkčním koženém volantu 

můžete přímo přistupovat k hlasovému ovládání 

smartphonu připojeného přes Bluetooth i během jízdy; 

ovládání probíhá bezpečně a komfortně přes mikrofony 

a reproduktory Vašeho Audi

Mobilita & navigace

Audi connect

Infotainment

Počasí
předpověď počasí a mapy požadovaného místa

On-line Media Streaming⁶
přes aplikaci ve smartphonu přístup k osobním 

rozhlasovým službám a rozhlasovým stanicím na celém 

světě, napojení na hudební streamovací služby umožňující 

přístup k milionům skladeb; navíc lze přistupovat k hudbě 

uložené ve smartphonu

Zprávy on-line (individuální)
texty a fotografie k aktuálnímu světovému dění; s funkcí 

předčítání; možnost individuální konfigurace

Cestovní informace
informace o památkách – s funkcí převzetí jako cíle 

navigace

myAudi – Vaše osobní řídicí centrála
na portálu www.audi.com/myaudi Vám po jednorázové registraci 

a s ochranou heslem umožňuje sestavovat, spravovat a pohodlně 

z domova konfigurovat služby Audi connect podle Vašich přání; mnoho 

těchto služeb můžete využívat i na cestách prostřednictvím aplikace 

Audi MMI connect na svém smartphonu (Android od 4.0 nebo od iOS 6)

Svět nabízí nekonečnou spoustu možností. S Audi connect (dodávaným na přání) si řadu těchto možností 

v digitální podobě a přímo stáhnete do svého Audi. Pouhým stiskem tlačítka. Záleží na Vašich individuálních 

přáních. Díky myAudi a službám Audi connect ve vozidle. Na mnoha místech na světě. Intuitivně, jednoduše 

a komfortně.

Budoucnost propojené mobility.Audi connect

Hodnoty spotřeby pohonných hmot a emisí CO₂ naleznete od strany 94.
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quattro

quattroStopyna silnici.

quattro

Silnici máte pevně pod kontrolou, protože hnací síla je permanentně rozdělována na všechna čtyři 
kola. Variabilně řízena mezinápravovým diferenciálem. Vždy podle aktuální situace. Vyzkoušejte 
jízdní stabilitu, dynamiku a agilitu se systémem quattro se sportovním diferenciálem dodávaným na 
přání a působícím proti přetáčení a nedotáčení. Pro vyšší trakci a lepší tah. Zdoláte každou cestu 
a stále budete mít před očima svůj cíl. V zatáčkách. Na rovinkách. Na jakémkoli povrchu. Pro 
fascinaci, která zůstává. Na silnici – i v paměti.
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Každý pohyb má svůj původ. Něco, co ho vyvolá, myšlenku. Také na počátku vývoje 
motorů Vašeho Audi A6 byl nápad: vyšší výkon při nižší spotřebě. Tento zdánlivý 
protiklad jsme spojili do revolučních technologií pohonu TDI a TFSI. Seznamte se 
s oběma. A rozhodněte se pro ten pohon, který Vás více zaujme.

Maximální síla.
Maximálně využitá.

Performance

Hodnoty spotřeby pohonných hmot a emisí CO₂ naleznete od strany 94.

Performance

Motory Audi TFSI dosahují velmi vysoké komprese. Výsledkem je 
vynikající efektivita při optimální výkonnosti. Nahrazením 
zdvihového objemu přeplňováním se výrazně zmenšuje velikost 
a hmotnost motoru – při zachování působivé dynamiky. Pro tah 
vpřed, který Vás překvapí. 

Motory TDI zajišťují kombinací přímého vstřikování a přeplňování 
turbodmychadlem vynikající výkonnost – díky vysokému točivému 
momentu v celé oblasti otáček s konstantním rozvojem síly. 
S nízkými emisemi škodlivin a nízkou spotřebou. Ale také 
s fascinující dynamikou – abyste z každé silnice mohli vytěžit 
maximum.

TDI TFSI

Audi cylinder
on demand

I hlavy válců mohou být inteligentní. 
Dokazuje to technologie Audi 
cylinder on demand. Při částečném 
zatížení se automaticky vypnou čtyři 
z osmi válců motoru TFSI. Přispívá to 
ke snížení spotřeby paliva a množství 
emisí. Aniž byste přepnutí vnímali 
a byla ovlivněna jízdní dynamika.



>>> Keramické brzdy
Keramické brzdy na přední a zadní nápravě 

zajišťují vynikající brzdný výkon v každé jízdní 

situaci.

>>> quattro se sportovním diferenciálem
Stálý pohon všech kol quattro s elektronicky 

řízeným sportovním diferenciálem zajišťují 

vysokou agilitu a strhující jízdní dynamiku.

>>> quattro
Stálý pohon všech kol rozděluje hnací 

síly v závislosti na jízdní situaci na 

jednotlivá kola pro zajištění lepší trakce 

a dynamiky.

>>> Adaptivní pneumatické pérování
Elektronicky řízené pneumatické pérování 

působí samostatně na každé ze 4 kol a i při 

velkém naložení vozidla se stará, aby téměř 

nedošlo k ovlivnění jízdních vlastností. 

K dostání také ve sportovní variantě pro 

model S s ještě tužším tlumením.

>>> Dynamické řízení
Dynamické řízení zvyšuje jízdní dynamiku a komfort 

jízdy regulací převodu řízení v závislosti na rychlosti 

jízdy.
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>>> Audi drive select
S Audi drive select si přizpůsobíte jízdní vlastnosti 

A6 vlastním potřebám. Pouhým stiskem tlačítka. 

Sportovněji, vyváženěji, úsporněji nebo zcela podle 

svého přání. Rozhodujete Vy.

>>> tiptronic
Osmistupňová automatická převodovka 

s dynamickým programem řazení (DSP) 

zajišťuje rychlejší řazení bez citelného 

přerušení tažné síly. 

>>> S tronic
Sportovní a efektivní dvouspojková 

převodovka umožňuje bleskurychlé řazení 

bez citelného přerušení tažné síly.

Dynamika

Hodnoty spotřeby pohonných hmot a emisí CO₂ naleznete od strany 94. 
Informaci o tom, která výbava je pro Váš model dodávána sériově, popř. na přání, naleznete v rejstříku od strany 102.

kterou nelze opustit.

Dynamika

Dynamika,
Nasedněte. Připoutejte se. Nastartujte. Ať pojedete kamkoli, nechte se pohánět fascinující dynamikou. 

Protože víte, že v Audi A6 máte všechny cesty otevřené. Určete směr. Způsob řazení. Rychlost. 

A užívejte si pocit, že máte velké rezervy. Dost na to, abyste z každé cesty vytěžili to nejlepší.
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>>> Audi side assist včetně Audi pre sense rear 
Podporuje Vás při změně jízdního pruhu a v případě 

rozpoznání hrozící kolize zezadu aktivuje preventivní 

ochranná opatření.

>>> LED světlomety Audi Matrix
Zjišťují průběh silnice a inovativně umístěnými LED 

osvětlují v závislosti na situaci, čímž ještě zvyšují 

bezpečnost.

>>> Adaptivní tempomat včetně 
Audi pre sense front
Sleduje provoz před vozidlem a automaticky udržuje 

konstantní vzdálenost od vozidla před Vámi.

Hodnoty spotřeby pohonných hmot a emisí CO₂ naleznete od strany 94. Informaci o tom, která výbava je pro Váš model dodávána sériově, popř. na přání, naleznete v rejstříku od strany 102.

>>> Audi pre sense basic
Aktivuje v případě hrozící nehody preventivní opatření za 

účelem ochrany cestujících.

>>> Zobrazování rychlostního limitu podporované 
kamerou
Rozpozná omezení rychlosti a informuje Vás o tom 

v informačním systému řidiče nebo na head-up 

displeji.

>>> Audi active lane assist
Při rozpoznání jízdních pruhů podporuje jemnými 

zásahy do řízení v udržení jízdního pruhu.

Asistenční systémy

Ať pojedete kamkoli, dobrý 
pocit z jízdy bude s Vámi.

Každá jízda je jiná. Jedno ale zůstává vždy stejné – pocit, který přináší každé Audi: Jste chráněni. Všechny 
asistenční systémy v Audi A6 Vás při jízdě podporují a přinášejí větší komfort. Seznamte se s nejdůležitějšími 
asistenčními systémy.

S asistenčními systémy ve Vašem Audi A6.

>>> Asistent nočního vidění
Integrovanou termovizí s označováním rozpoznaných 

chodců a větší divoké zvěře zvyšuje komfort při jízdách 

v noci.

Upozornění: Systémy mají své hranice a podporují řidiče. Řidič nese i nadále zodpovědnost za bezpečnost silničního provozu.

>>> Kamery snímající okolí
Zajišťují lepší přehled při parkování a manévrování 

pomocí různých volitelných pohledů kamer kolem 

celého vozidla.

>>> Parkovací asistent
Podporuje při parkování a vyjíždění dočasným 

převzetím řízení.

Asistenční systémy



50

>>> Navigace
Nechte se k cíli navigovat ještě komfortněji 

prostřednictvím navigačního systému 

MMI Plus s MMI touch s 3D zobrazením 

mapy a trojrozměrným zobrazením památek 

a výrazných budov.

>>> Audi connect
Využijte s navigačním systémem MMI Plus 

s MMI touch veškeré služby Audi connect – 

rychle a pohodlně. S intuitivním ovládáním 

MMI je přístup k webovým funkcím 

překvapivě snadný.

>>> Car
Ovládejte a měňte od rádia MMI velmi 

pohodlně a několika pohyby asistenční 

systémy řidiče, nastavení vozidla, funkce 

klimatizace a funkce servisu.

Hodnoty spotřeby pohonných hmot a emisí CO₂ naleznete od strany 94.

Informaci o tom, která výbava je pro Váš model dodávána sériově, popř. na přání, naleznete v rejstříku od strany 102.

>>> Telefon
Telefonujte bezpečně a komfortně 

s handsfree sadou: V MMI si 

pohodlně vybírejte ze svých 

kontaktů nebo zadejte číslo 

intuitivně přes MMI touch.

Simplexita

>>> Média
Zobrazte obaly alb své hudební sbírky ve všech 

zdrojích médií, např. jukeboxu, vložených SD kartách, 

Audi music interface, CD nebo DVD.

Redukované. Jednoduché. Logické. Nově definovaný svět mobilního infotainmentu: 

Multi Media Interface (MMI). Telefonování, navigování nebo využívání internetu přes 

Audi connect: vysoce intuitivní, funkční a komfortní – v neposlední řadě díky hlasovému 

ovládání. S MMI v Audi A6 jde vše hladce od ruky.

MMI – inteligentní,

individuální, intuitivní.

Simplexita

>>> MMI touch

S MMI touch je ovládání jednotlivých komponent 

Multi Media Interface ještě snazší. Touchpad 

umožňuje dokonce ovládání pouze prstem.



Vidět dobře.
LED světlomety Audi Matrix Tma je relativní. S LED světlomety Audi Matrix (dodávanými na přání) se noc změní 

v den. Technologie světlometů má barvu světla podobnou dennímu. Předvídavě 
osvětluje zatáčky. Když jsou zaznamenána jiná vozidla, tak Audi A6 upraví dle 
situace rozložení světla. Umožňuje to řada senzorů a kamera. A stmívatelné, 
inovativně uspořádané diody, které toho ovšem umějí více než jen pěkně vypadat.

LED světlomety Audi Matrix

LED světlomety Audi Matrix nenadchnou pouze v noci. 
Technologie světel zaujme i ve dne. Někdy v podobě jednotlivých 
bodů, někdy jako dynamické světelné pruhy. Jednotlivé LED jsou 
samostatně ovládané. Dokonale se přizpůsobí příslušné situaci. 
Jsou pokrokové. A vždy působivé.

Vypadat 
dobře.

Hodnoty spotřeby pohonných hmot a emisí CO₂ naleznete od strany 94.



54 Výbava

Tak jedinečná jako Vy.
Možnosti výbavy.

Sportovnost, komfort, design, funkčnost – bez ohledu na to, jaké požadavky na své Audi kladete, máte na 
výběr širokou paletu možností individualizace. Varianty výbavy Audi jsou rozmanité a kvalitní a zcela se 
přizpůsobí Vašim potřebám.
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Exkluzivita v každém detailu.
Malý pohled do Vašich možností.

Audi A6 je výjimečný automobil, který přesvědčuje vysokou kvalitou a rozmanitostí výbavy. Díky mnoha 
inovacím, komfortní výbavě a asistenčním systémům je každá jízda výjimečná. Dokládá to i mnoho dalších 
prvků špičkové výbavy – nechte se inspirovat.

1  Osvětlení Ambiente
navíc k paketu vnitřního a vnějšího osvětlení, diodové 
neoslňující osvětlení interiéru vozidla: možnost 
konfigurace přes MMI

2  LED světlomety Audi Matrix
vysoce precizní, jednotlivě ovládané světelné diody pro 
jasné a homogenní osvětlení jízdní dráhy, bez oslňování 
protijedoucích vozidel a vozidel jedoucích před Vámi; 
inovativní technologie kombinuje kamerový systém 
s LED světelnými zdroji a precizní optikou pro dosažení 
vysoce adaptivního rozdělení světla

3  Audi tablet včetně Rear Seat Entertainment¹
plně integrovaná a propojená nabídka zábavy na cesty; 
k dispozici s 1, popř. 2 odnímatelnými tablety Audi 
s antireflexním 10,1palcovým dotykovým displejem pro 
přehrávání v HD rozlišení (1 920 x 1 200 pixelů); paměť 
32 GB a podpora micro SD karet

4  advanced key s odemykáním kapoty zavazadlového 
prostoru řízeným senzorem
možné odemykání a zamykání dveří a kapoty 
zavazadlového prostoru bez dotyku klíče vozidla, který 
máte u sebe; při gestu nohou pod zadním nárazníkem 
(pohyb kopnutí) se kapota zavazadlového prostoru 
automaticky zvedne

5  Keramické brzdy²
vysoce výkonné 19palcové brzdy s vnitřně chlazenými 
a děrovanými keramickými brzdovými kotouči 
vyztuženými uhlíkovými vlákny, se speciálními chladicími 
kanálky; brzdové třmeny lakované v antracitové lesklé 
barvě s nápisem „Audi ceramic“1

Informaci o tom, která výbava je pro Váš model dodávána sériově, popř. na přání, naleznete v rejstříku od strany 102. Hodnoty spotřeby pohonných hmot a emisí CO₂ naleznete od strany 94.

Highlights

2 3

4 5

¹ Právní informace a pokyny k používání naleznete na straně 109. ² Specifika keramických brzd naleznete na webových stránkách Audi nebo se informujte u prodejce Audi.
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1 2

43

Informaci o tom, která výbava je pro Váš model dodávána sériově, popř. na přání, naleznete v rejstříku od strany 102. Hodnoty spotřeby pohonných hmot a emisí CO₂ naleznete od strany 94.

Highlights

1  Bang & Olufsen Advanced Sound System
fascinující reprodukce Surround Sound s 15 reproduktory 
včetně centrálního reproduktoru, subwooferu; hliníkové 
leštěné kryty reproduktorů; automaticky výsuvné 
akustické čočky; funkce Privacy pro diskrétní 
telefonování

2  Navigační systém MMI Plus s MMI touch
multimediální funkce a intuitivní ovládání; navigační 
systém s 8palcovým barevným displejem s vysokým 
rozlišením pro 3D zobrazení map se zobrazením mnoha 
památek a modelů měst; MMI touch: citlivé dotykové 
zadávací pole pro rychlé a intuitivní ovládání, například 
zadávání cíle prostřednictvím psacího písma, volný 
pohyb po mapě a zvětšování mapy; snadné ovládání 
infotainmentu hlasovým zadáním adresy přirozeným 
hlasem v jedné větě

3  Head-up displej
promítá na přání na přední okno do přímého zorného 
pole řidiče rychlost a další relevantní informace z výbavy 
dodávané na přání, například asistenčních systémů 
a navigace, nebo výstražné pokyny

4  Audi smartphone interface¹, ²
propojuje Váš smartphone s vozidlem a přenáší jeho 
obsah přes USB přímo na displej MMI; navigaci, 
telefonování, přehrávání hudby a vybrané aplikace 
třetích stran je možné ovládat komfortně ovladačem 
MMI a hlasovým ovládáním³

5  Audi phone box⁴
telefonování s lepší kvalitou příjmu vložením mobilního 
telefonu do univerzální odkládací přihrádky na mobilní 
telefon ve středové loketní opěrce vpředu; možné 
připojení dvou mobilních telefonů přes Bluetooth; nízké 
vyzařování SAR v interiéru díky napojení na anténu 
vozidla; včetně možnosti nabíjení přes konektor USB a ve 
spojení s navigačním systémem Plus s MMI touch přes 
bezdrátové nabíjení (standard Qi)¹5

¹ O disponibilitě v příslušné zemi se prosím informujte u prodejce Audi. ² Za veškeré funkce a obsah zobrazený ve vozidle přes Audi smartphone interface zodpovídá výrobce smartphonu. 
³ O kompatibilitě svého smartphonu se prosím informujte u jeho výrobce. ⁴ Informace o kompatibilních mobilních telefonech získáte u prodejce Audi nebo na www.audi.com/bluetooth.
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Hodnoty spotřeby pohonných hmot a emisí CO₂ naleznete od strany 94.

Charakter má mnoho podob.
Zde jsou čtyři z nich.

Co udělá z Audi Vaše Audi? Výbava přizpůsobená Vašim potřebám. Máte na výběr 
mnoho možností, jak dát svému vozu přesně takový výraz, jaký máte na mysli. 
Více sportovnosti? Více elegance? Nechte se inspirovat.

Audi A6 limuzína 

v metalíze černá Mythos

LED světlomety Audi Matrix

Kola Audi Sport hliníková litá, v 10paprskovém designu, 
s matným titanovým vzhledem, částečně leštěná¹, ²

Skla Privacy (tónovaná skla)

Komfortní přední sedadla v perforované kůži Valcona 
v béžové Atlas s pamětí a ventilací sedadel

Dekorace z ořechového dřeva Beaufort

Průvodce styly

¹ Respektujte prosím specifika kol uvedená na straně 99. ² Nabídka quattro GmbH.

Audi S6 limuzína 

v červené Misano s perleťovým efektem

Paket černé optiky Audi exclusive²

Kola hliníková litá, 
s 5 paralelními hvězdicovitými paprsky (design S)

Sportovní výfuk s černými lesklými koncovkami

Kryty vnějších zpětných zrcátek v barvě vozu

Sportovní přední sedadla v designu S v kůži Valcona ve 
stříbrné Měsíc s kontrastními švy a vyraženým 
emblémem S6 na opěradlech

Dekorace karbon Atlas
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Hodnoty spotřeby pohonných hmot a emisí CO₂ naleznete od strany 94.

Audi A6 allroad quattro 

v metalíze šedá Tornádo

Plné lakování včetně hliníkové optiky exteriéru

Kola Audi Sport hliníková litá, s 5 dvojitými paprsky, 
s matným titanovým vzhledem, částečně leštěná¹, ²

Audi design selection šedá Flint

Multifunkční sportovní kožený volant v 3ramenném 
designu s pádly řazení

Dekorace z jasanového žilkovaného dřeva v šedé Mosaz, 
přírodní

¹ Respektujte prosím specifika kol uvedená na straně 99. ² Nabídka quattro GmbH.

Audi A6 Avant

v metalíze stříbrná Floret

Zadní LED světla s dynamickými směrovkami

Kola Audi Sport hliníková litá, 
v 10paprskovém Y-designu²

Skla Privacy (tónovaná skla)

Sportovní přední sedadla v nugátově hnědé kůži Valcona

Multifunkční sportovní kožený volant v 3ramenném 
designu s pádly řazení

Dekorace ze stříbrného hliníku Ellipse

Průvodce styly
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Maximální efektivita má u Audi jeden symbol.
Modely Audi A6 ultra – nejekologičtější 
modely TDI a TFSI této modelové řady.

Audi ultra, to jsou technologie a opatření snižující spotřebu a emise při nezměněném zážitku z jízdy. Dlouhodobým cílem je 
mobilita zcela bez emisí. Proto důsledně pokračujeme ve vývoji stále efektivnějších technologií pohonu, jako jsou úsporné 
benzinové a dieselové motory. Ty nejekologičtější označujeme emblémem ultra na zádi modelu, který prozrazuje, že zde 
pracuje maximálně efektivní motor. S emisemi CO₂ v kombinovaném provozu od 109 g/km u modelů Audi A6 2.0 TDI ultra 
a od 133 g/km u modelu 1.8 TFSI ultra. A to aniž byste se museli zříci dynamiky typické pro Audi. Vyzkoušejte modely 
Audi A6 ultra – auta, která nově definují efektivní jízdu.

Audi ultra

Informaci o tom, která výbava je pro Váš model dodávána sériově, popř. na přání, naleznete v rejstříku od strany 102. Na obrázku je Audi A6 limuzína 2.0 TDI ultra. 
Hodnoty spotřeby pohonných hmot a emisí CO₂ naleznete od strany 94.

Agregát TDI ultra s objemem 2,0 litru a výkonem 
110 kW vykazuje v kombinovaném jízdním cyklu 
následující hodnoty emisí CO₂: 
A6 limuzína: od 109 g/km (S tronic), popř. od 112 g/km 
(manuální převodovka) 
A6 Avant: od 114 g/km (S tronic), popř. od 117 g/km 
(manuální převodovka)

Agregát TDI ultra s objemem 2,0 litru a výkonem 
140 kW vykazuje v kombinovaném jízdním cyklu 
následující hodnoty emisí CO₂: 
A6 limuzína: od 109 g/km (S tronic), popř. od 113 g/km 
(manuální převodovka) 
A6 Avant: od 114 g/km (S tronic), popř. od 118 g/km 
(manuální převodovka)

Agregát TFSI ultra s objemem 1,8 litru a výkonem 
140 kW vykazuje v kombinovaném jízdním cyklu 
následující hodnoty emisí CO₂: 
A6 limuzína: od 133 g/km 
A6 Avant: od 137 g/km

Modely A6 2.0 TDI ultra a model A6 1.8 TFSI ultra jsou 
k dostání bez omezení s veškerou výbavou.
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Správný pohon pro každou osobnost.

Bez ohledu na to, pro jaký motor Audi se rozhodnete: Všechny agregáty se vyznačují vysokou kompresí, 
velmi efektivním spalováním a vynikající účinností. Nebo stručně řečeno: vysokým výkonem při nízké spotřebě 
paliva a nízkých hodnotách emisí.

TDI TFSI

Motory

Motory Audi TDI: vysoký točivý moment v celém pásmu otáček – s konstantním 
rozvojem síly. S nízkými emisemi škodlivin a nízkou spotřebou. Například 
3.0 TDI quattro: 235 kW. V limuzíně Audi A6 s maximální rychlostí 250 km/h 
a zrychlením z 0 na 100 km/h za 5,0 sekundy. Všechny motory TDI splňují 
emisní normu Euro 6.

▪   A6 2.0 TDI ultra (110 kW)
▪  A6 2.0 TDI ultra (140 kW)
▪  A6 2.0 TDI quattro (140 kW)
▪  A6 3.0 TDI (160 kW)¹, ²
▪  A6 3.0 TDI quattro (200 kW)²
▪  A6 3.0 TDI quattro (235 kW)²
▪  A6 3.0 TDI competition quattro (240 kW)

Motory Audi TFSI: vynikající efektivita při vysoké výkonnosti – a stálé dynamice. 
Například 1.8 TFSI (140 kW) v Audi A6. Nebo 4.0 TFSI quattro s výkonem 
331 kW v Audi S6 – z 0 na 100 km/h za 4,4 sekundy. Všechny motory TFSI 
splňují emisní normu Euro 6.

▪  A6 1.8 TFSI (140 kW)
▪ A6 1.8 TFSI ultra (140 kW)
▪  A6 2.0 TFSI (185 kW)¹
▪  A6 3.0 TFSI quattro (245 kW)² 

(ukončení výroby v KT 45/2016)
▪  S6 4.0 TFSI quattro (331 kW)

4.0 TFSI3.0 TDI

¹ K dostání také se stálým pohonem všech kol quattro. ² K dostání i v A6 allroad quattro. Hodnoty spotřeby pohonných hmot a emisí CO₂ naleznete od strany 94.
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Dodejte svému vozu jedinečné rysy – paketem Audi A6 allroad quattro advanced. Tento paket zahrnuje atraktivní lakování 
v hnědé Soho, exkluzivní dekorace a impozantní 20palcová kola. Dále sportovní přední sedadla v kůži Valcona a pohon quattro 
se sportovním diferenciálem pro ještě vyšší komfort a dynamiku.

Hodnoty spotřeby pohonných hmot a emisí CO₂ naleznete od strany 97.

Nová forma síly výrazu: 
paket Audi A6 allroad quattro advanced.

Paket Audi A6 allroad quattro advanced

Paket Audi A6 allroad quattro advanced

Paket Audi A6 allroad quattro advanced
obsahuje následující výbavu:

Kola hliníková kovaná, v 10paprskovém V-designu
velikost 8,5 J x 20 s pneumatikami 255/40 R 20¹

quattro se sportovním diferenciálem

Lakování
vybrané barvy laku; exkluzivně pro paket A6 allroad quattro 
advanced je hnědá metalíza Soho

Kontrastní lakování
v šedé Struktur, matné

Sportovní přední sedadla
včetně elektricky ovládané čtyřcestné opěrky bederních 
obratlů

Potahy sedadel v kůži Valcona v hnědé Santos
s kontrastními švy

Loketní opěrky v obložení dveří potažené kůží
v hnědé Santos s kontrastními švy

Spodní část středového panelu v černé kůži

Dekorace
hliník Ellipse, stříbrný

K dostání na přání:

Komfortní přední sedadla

Potahy sedadel v perforované kůži Valcona 
v hnědé Santos
s kontrastními švy

Dekorace
březové žilkované dřevo, achátově šedé, přírodní

Hliníková optika exteriéru

¹ Údaje k technickým vlastnostem pneumatik naleznete na straně 101.



70

Sportovnost vidíte a cítíte. 
Ještě než se rozjedete.

S znamená sportovnost. Audi S6 limuzína a S6 Avant to působivě dokazují rozsáhlou specifickou výbavou 
pro modely S. Pro zdůraznění dynamického vzhledu, sportovního komfortu a suverénní výkonnosti. Navíc 
získáváte možnost faktor S ještě zesílit výbavou na přání, která rovněž uchvátí.

Hodnoty spotřeby pohonných hmot a emisí CO₂ naleznete na straně 98.

Modely S

Specifická sériová výbava pro modely S6

(výňatek)

Kola hliníková litá, 
s 5 paralelními paprsky (design S)
velikost 8,5 J x 19 s pneumatikami 255/40 R 19¹

Audi Singleframe
mřížka chladiče v platinově šedé s horizontálními 
dvojitými chromovanými žebry a emblémem S6

Přední nárazník
ve výrazně sportovním designu s mřížkami nasávání 
vzduchu s šestihrannou strukturou a dvojitými 
chromovanými žebry; včetně kontrastního prvku 
v hliníkové optice

Kryty vnějších zpětných zrcátek
v hliníkové optice

Boční lišty prahů
lakované v barvě vozu

Vložka difuzoru vzadu
lakovaná v platinově šedé barvě, lemovaná kontrastním 
prvkem v hliníkové optice

Výfuk
dvouproudý, po 2 oválných chromovaných koncovkách 
vlevo a vpravo

Multifunkční sportovní kožený volant v 3ramenném 
designu s pádly řazení v hliníkové optice
s emblémem S6 a specifickými kontrastními švy

Adaptivní pneumatické pérování Sport
se specifickým vyladěním S6

Specifická zvláštní výbava pro modely S6

(výňatek)

Lakování ve speciální barvě modrá Sepang 
s perleťovým efektem

Kola hliníková litá, 
s 5 paralelními hvězdicovitými paprsky (design S)
velikost 8,5 J x 20 s pneumatikami 255/35 R 20¹

Brzdové třmeny v červeném laku
s nápisem S6

Sportovní výfuk
pro lepší zvukový zážitek; dvouproudý, po 2 oválných 
koncovkách vlevo a vpravo s lesklými černými lemy

Multifunkční sportovní kožený volant v 3ramenném 
designu, dole zploštělý, s pádly řazení v hliníkové 
optice²
s emblémem S6 a specifickými kontrastními švy

Sportovní přední sedadla v designu S

Potahy sedadel
u sportovních sedadel v designu S v kůži Valcona v černé 
barvě, popř. stříbrné Měsíc, vždy s kontrastními švy 
a vyraženým nápisem S6 v opěradlech předních sedadel; 
u komfortních sedadel v kůži Valcona v černé barvě, 
popř. šedé Flint bez vyraženého nápisu S6 v opěradlech

Dekorace
karbon Atlas

Audi design selection červená Arras
s dekoracemi v červeném karbonu Kepr

quattro se sportovním diferenciálem
se specifickým vyladěním S6

¹ Údaje k technickým vlastnostem pneumatik naleznete na straně 101. ² Nabídka quattro GmbH.
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Ohromná síla. S působivými tvary. 
Speciální model Audi A6 3.0 TDI competition.

Ohromný točivý moment a strhující tah vpřed. Tím se technologie Audi TDI vyznačuje již více než 25 let. A vývoj dále 
pokračuje. Speciální model Audi A6 3.0 TDI competition přináší zvýšení výkonu na 240 kW, který lze funkcí overboost 
krátkodobě zvýšit o dalších 15 kW. S impozantním točivým momentem 650 Nm akceleruje biturbomotor 3.0 TDI 
z 0 na 100 km/h za 5,0 sekundy. Sílu vyzařuje i navenek. Zajišťuje to sportovní paket S line a exkluzivní výbava, například 
20palcová hliníková litá kola s lesklými černými paprsky, černé lesklé koncovky výfuku a červené brzdové třmeny. Exkluzivní 
kombinace ryzí síly a vybroušeného vzhledu – Audi A6 3.0 TDI competition.

Hodnoty spotřeby pohonných hmot a emisí CO₂ naleznete na straně 97. ¹ Respektujte prosím specifika kol uvedená na straně 99. ² Údaje k technickým vlastnostem pneumatik naleznete na straně 101. ³ Nabídka quattro GmbH.

Sériová výbava Audi A6 3.0 TDI competition 

(výňatek)

Exteriérový paket S line

20palcová hliníková kovaná kola v 5ramenném 
hvězdicovém designu v černé barvě, částečně leštěná¹
velikost 8,5 J x 20 s pneumatikami 255/35 R 20²

Brzdové třmeny 
v lesklé červené barvě

Koncovky výfuku 
v černé lesklé barvě

Paket černé optiky Audi exclusive³
dodává černé akcenty u jednodílné mřížky chladiče 
Audi Singleframe, předního nárazníku a ozdobných 
lišt bočních oken

Kryty vnějších zpětných zrcátek 
v černé lesklé barvě, volitelně lakované v barvě vozu

Nápis V6 T
na předních blatnících

Nástupní lišty s hliníkovými prvky 
s nápisem quattro vpředu a vzadu

Sportovní paket S line

Potahy sedadel 
sportovní přední sedadla: 
▪  v černé kůži Valcona nebo
▪  v kůži Valcona ve stříbrné Měsíc 

na přání:
sportovní přední sedadla v designu S: 
▪  v černé kůži Valcona s červenými kontrastními švy nebo
▪  v kůži Valcona ve stříbrné Měsíc s tmavě šedými 

kontrastními švy 
s vyraženým nápisem S line na opěradlech předních 
sedadel

Dekorace 
hliník / černé dřevo Beaufort³

Lakování 
vybrané barvy; exkluzivně pro A6 3.0 TDI competition 
šedá Nardo nebo modrá Sepang s perleťovým efektem

Audi A6 3.0 TDI competition
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Zůstaňte věrní sportovní linii: 
pakety S line.

S pakety S line zdůrazníte sportovní charakter svého Audi A6. Zdůrazněte například dynamické vedení linií, dodejte interiéru větší 
výraz nebo nastavte podvozek ještě sportovněji pro zvýšení jízdní dynamiky a udělejte ze svého Audi skutečného sportovce.

Exteriérový paket S line

Přední a zadní nárazníky, boční mřížky chladiče, boční 
lišty prahů a vložka difuzoru
ve výrazně sportovním designu

Boční lišty prahů
lakované v barvě vozu

Vložka difuzoru
v platinově šedém laku

Střešní spoiler S line 
(jen pro A6 Avant)

Nástupní lišty s hliníkovými prvky
s nápisem S line; ve spojení s osvětlením Ambiente jsou 
nástupní lišty osvětlené a bez nápisu S line

Emblém S line
na předních blatnících

Lakování ve všech sériových barvách / barvách 
dodávaných na přání a navíc ve speciálních barvách 
šedá Daytona s perleťovým efektem a červená Misano 
s perleťovým efektem

Hodnoty spotřeby pohonných hmot a emisí CO₂ naleznete od strany 94.

Styly a pakety výbavy

S line Audi design selection 

¹ Nabídka quattro GmbH. ² Údaje k technickým vlastnostem pneumatik naleznete na straně 101.

Sportovní paket S line

Sportovní paket S line obsahuje následující výbavu:

Kola Audi Sport hliníková litá, 
s 5 dvojitými paprsky¹
velikost 8 J x 18 s pneumatikami 245/45 R 18² nebo 
velikost 8,5 J x 19 s pneumatikami 255/40 R 19²

Sportovní podvozek S line
dynamičtější vyladění podvozku a snížení o 10 mm 
oproti sportovnímu podvozku, popř. 30 mm oproti 
sériově dodávanému dynamickému podvozku

Nástupní lišty s hliníkovými prvky
s nápisem S line; ve spojení s osvětlením Ambiente jsou 
nástupní lišty osvětlené a bez nápisu S line

Emblém S line
na předních blatnících

Interiér, přístrojová deska a strop
v černé barvě s kontrastními švy na sportovním koženém 
volantu a manžetě řadicí páky; u kombinací tkanina 
Sequenz / kůže a perforovaná Alcantara / kůže navíc 
s kontrastními švy na potazích sedadel, loketní opěrky 
v obložení dveří (pokud byly objednány) a středová 
loketní opěrka vpředu (pokud byla objednána) potažené 
kůží; spodní část středového panelu v kůži

Rohožky vpředu
v černé barvě, ve spojení s kombinací tkanina Sequenz / 
kůže, perforovaná Alcantara / kůže nebo kůží Valcona ve 
stříbrné Měsíc s kédry v kontrastní barvě

Sportovní přední sedadla
včetně elektricky ovládané čtyřcestné opěrky bederních 
obratlů

Potahy sedadel S line v tkanině Sequenz / černé kůži
s vyraženým nápisem S line na opěradlech předních 
sedadel

Multifunkční sportovní kožený volant S line 
v 3ramenném designu
v černé kůži (věnec volantu v perforované kůži) 
s emblémem S line

Hlavice řadicí páky
v perforované černé kůži

Dekorace 
Kartáčovaný matný hliník

Pedály a opěrka pro nohu z ušlechtilé oceli

K dostání na přání:

Jiná 18palcová kola nebo větší

Adaptivní pneumatické pérování

Sportovní přední sedadla v designu S

Potahy sedadel S line z perforované Alcantary / černé kůže 
nebo v kůži Valcona v černé barvě, popř. stříbrné Měsíc
sportovní přední sedadla: perforovaná Alcantara / černá 
kůže, kůže Valcona ve stříbrné Měsíc nebo v černé barvě; 
sportovní přední sedadla S: kůže Valcona v černé barvě, 
popř. ve stříbrné Měsíc; vždy s vyraženým nápisem S line 
na opěradlech předních sedadel

Multifunkční sportovní kožený volant S line 
v 3ramenném designu s pádly řazení, volitelně 
vyhřívaný, nebo multifunkční sportovní kožený volant S 
line v 3ramenném designu dole zploštělý, volitelně 
s pádly řazení 
v černé kůži (věnec volantu v perforované kůži) 
s emblémem S line

Dekorace
v černém klavírovém laku¹, z achátově šedého březového 
žilkovaného dřeva, ořechového dřeva Beaufort nebo 
hliníku / černého dřeva Beaufort¹

Lakování ve všech sériových barvách / barvách 
dodávaných na přání a navíc ve speciální barvě šedá 
Daytona s perleťovým efektem
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Tak nezaměnitelné jako Vaše nároky:
Audi design selection.

Audi design selection Vám nabízí estetický předvýběr exkluzivních materiálů a barev v interiéru. 
Ušlechtilá kožená výbava v barvách šedá Flint nebo červená Arras s atraktivními kontrastními švy 
dodá interiéru exkluzivní atmosféru.

Hodnoty spotřeby pohonných hmot a emisí CO₂ naleznete od strany 94.

Audi design selection šedá Flint

Audi design selection šedá Flint obsahuje následující 
výbavu:

Komfortní přední sedadla, volitelně s ventilací předních 
sedadel

Střední část předních sedadel a obě vnější zadní sedadla 
v perforované kůži Valcona v šedé Flint s kontrastními 
švy v barvě mosazi

Bočnice sedadel, střední místo vzadu, opěrky hlavy 
a středová loketní opěrka vpředu (pokud byla objednána) 
v kůži Valcona v šedé Flint s kontrastními švy v barvě 
mosazi

Obložení dveří z Alcantary v šedé Flint

Loketní opěrky ve dveřích a spodní část středového 
panelu v kůži v šedé Flint s kontrastními švy v barvě 
mosazi

Dekorace z jasanového žilkovaného dřeva v šedé Mosaz, 
přírodní

Horní část přístrojové desky v šedé Granit, spodní v šedé 
Flint

Volant v šedé Granit

Velurové rohožky v šedé Flint s kontrastními švy v barvě 
mosazi

Styly a pakety výbavy

S line Audi design selection 

Audi design selection červená Arras

Audi design selection červená Arras obsahuje 
následující výbavu:

Sportovní přední sedadla v designu S s vyraženým 
nápisem S6 na opěradlech

Střední část sedadel s kosočtvercovým prošitím, bočnice 
sedadel, opěrky hlavy, loketní opěrky ve dveřích 
a středová loketní opěrka vpředu v kůži Valcona 
v červené Arras s kontrastními švy v šedé Granit

Obložení dveří a spodní část středového panelu v černé 
Alcantaře

Na přání potah stropu tkaninový, černý

Dekorace z červeného karbonu Kepr

Velurové rohožky v černé barvě

Přístrojová deska v černé barvě

Volant v černé barvě se stříbrnými kontrastními švy
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Audi exclusive line je nabídka quattro GmbH.

Vaše osobnost. Vaše Audi. 
Audi exclusive line.

Každé Audi – speciálně pro Vás. S Audi exclusive line Vám nabízíme vstup do světa individualizace. Vybrané dekorace 
a materiály jsou v interiéru dokonale zkombinovány. Abyste mohli elegantně zdůraznit svůj vlastní styl.

Audi exclusive

Audi exclusive line Audi exclusive

Audi exclusive line

Komfortní přední sedadla
volitelně s ventilací předních sedadel

Potahy sedadel
bočnice sedadel a opěrky hlavy v kůži Valcona v bílé 
Alabastr s kontrastními švy v béžové Pudr; střední část 
sedadel v perforované kůži (se specifickou perforací Audi 
exclusive line) v bílé Alabastr se středovým proužkem 
v béžové Pudr; kryty opěradel a montované prvky na 
sedadlech barevně sladěné v bílé Alabastr

Černý interiér
potah stropu tkaninový, černý

Středová loketní opěrka vpředu
v kůži v bílé Alabastr s kontrastními švy v béžové Pudr

Obložení dveří
obložení dveří z Alcantary v bílé Alabastr; loketní opěrky 
ve dveřích potažené kůží v bílé Alabastr s kontrastními 
švy v béžové Pudr

Dekorace
eukalyptové dřevo v přírodní barvě

Rohožky
v černé barvě s koženými kédry a kontrastními švy v bílé 
Alabastr

Nástupní lišty
s nápisem Audi exclusive line
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Máte vytříbený charakter.
Proč ne také Vaše Audi?

Nárok na exkluzivitu vyjadřuje nabídka Audi exclusive již ve svém názvu. Spojuje vybrané dekorace a barevné kůže s individuálními laky 
z široké palety barev Audi exclusive – zcela podle Vašich přání. Výjimečný charakter svého vozu tak ještě zdůrazníte.

Audi exclusive je nabídka quattro GmbH.

Pokud se chcete dozvědět více o široké 

nabídce výbavy a nárocích Audi exclusive 

na kvalitu, naskenujte svým mobilním 

telefonem tento QR kód nebo použijte 

v internetovém prohlížeči následující odkaz: 

www.audi.com/exclusivefilm.

QR kód

Audi exclusive

Audi exclusive line Audi exclusive

Audi A6 limuzína s individuálním 

lakováním Audi exclusive v metalíze šedá 

Suzuka a s paketem černé optiky 

Audi exclusive

Kola Audi Sport hliníková litá, s 5 dvojitými paprsky, 
s matným titanovým vzhledem, částečně leštěná¹

Kožená výbava (Paket 1) v kůži Valcona Audi exclusive 
v černé barvě s prvky a kontrastními švy v karmínově 
červené

Rozšířený paket kožené výbavy a paket kožené výbavy 
včetně krytu airbagu Audi exclusive v černé barvě 
s karmínově červenými kontrastními švy 

Ovládací prvky v kůži Audi exclusive v černé barvě 
s kontrastními švy v karmínově červené

Bezpečnostní pásy v karmínově červené barvě

Dekorace hliník / černé dřevo Beaufort

Hodnoty spotřeby pohonných hmot a emisí CO₂ naleznete od strany 94. ¹ Respektujte prosím specifika kol uvedená na straně 99.
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Vaše Audi se nelakuje jednou.
Ale hned čtyřikrát.

Vyberte si barvu laku, která nejlépe odráží Vaši osobnost. Bez ohledu na to, pro jakou barvu se 
rozhodnete, můžete se spolehnout, že při lakování dbáme na dokonalou kvalitu: I když vrstva laku 
na Audi není silnější než lidský vlas, skládá se ze čtyř vrstev. Abyste ve svém Audi nejen skvěle 
vypadali, ale aby bylo také co nejlépe chráněno před povětrnostními vlivy a opotřebením. Po celou 
dobu životnosti vozu.

Informaci o tom, která výbava je pro Váš model dodávána sériově, popř. na přání, naleznete v rejstříku od strany 102. Hodnoty spotřeby pohonných hmot a emisí CO₂ naleznete od strany 94.

2 3 4

1

Exteriér

Laky Kola

1  Bílá Gletscher metalíza

2  Červená Matador metalíza

3  Zelená Gotland metalíza

4  Hnědá Jáva metalíza

5  Šedá Daytona s perleťovým efektem

6  Černá Mythos metalíza

7  Individuální lakování Audi exclusive 
v modré Sprint s perleťovým efektem
Další barvy na vyžádání.
Nabídka quattro GmbH.

Další lakování naleznete na www.audi.com.
5 6 7



84

Kvalita má svůj tvar. A dokonalý lesk.
Kola Audi.

Aby Vás na každém metru Vaší cesty doprovázel dobrý pocit, podrobujeme kola Audi specifickým testům. Například testy odolnosti 
zaručují maximální stabilitu. A zkouška v páře okyseleného roztoku chloridu sodného a chloridu měďnatého – zkráceně CASS – zajišťuje 
maximální možnou ochranu proti korozi. Pomocí těchto a mnoha dalších opatření dbáme u každého kola Audi na maximální kvalitu – i po 
mnoha kilometrech. Bez ohledu na to, pro jaký z mnoha designů se rozhodnete.

Informaci o tom, která výbava je pro Váš model dodávána sériově, popř. na přání, naleznete v rejstříku od strany 102. Údaje k technickým vlastnostem pneumatik naleznete na straně 101.

1

2

3

4

5

Exteriér

Laky Kola

¹ Nabídka quattro GmbH. ² Respektujte prosím specifika kol uvedená na straně 99. ³ Lze objednat jen ve spojení se stálým pohonem všech kol quattro.

6

7

8

Mnoho dalších kol naleznete na www.audi.com.

1  Kola Audi Sport hliníková litá 19˝, 
v 5ramenném designu turbíny, s hořčíkovým vzhledem, 
částečně leštěná¹, ², ³

2  Kola hliníková kovaná 20˝, 
v 5ramenném hvězdicovém designu, v kontrastní šedé, 
částečně leštěná²

3  Kola Audi Sport hliníková litá 18˝, 
se 7 dvojitými paprsky¹

4  Kola Audi Sport hliníková litá 20˝, 
s 5 dvojitými paprsky¹

5  Kola hliníková litá 18˝, 
s 5 dvojitými paprsky

6  Kola Audi Sport hliníková litá 21˝,
v 5paprskovém designu Blade v lesklé černé barvě, 
částečně leštěná¹, ², ³

7  Kola hliníková litá 19˝, s 5 dvojitými rameny

8  Kola Audi Sport hliníková litá 19˝, v 10paprskovém 
designu, s matným titanovým vzhledem, částečně 
leštěná¹, ²
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Prémiová kvalita, na kterou se můžete posadit.

V Audi se sedí velmi pohodlně. Na předních i zadních sedadlech je cítit exkluzivní komfort, a to díky kvalitním 
materiálům a prvotřídnímu zpracování. Nezáleží na tom, pro jaké potahy sedadel se rozhodnete nebo zda 
upřednostňujete komfortní nebo sportovní sedadla, popř. sportovní sedadla v designu S se stabilní boční 
oporou při dynamické jízdě. Vždy se Vám sedí dobře.

Informaci o tom, která výbava je pro Váš model dodávána sériově, popř. na přání, naleznete v rejstříku od strany 102. 

Tkanina Sierra / mono.pur 350, 
černo-hnědá

Alcantara/kůže, černá Alcantara/kůže, šedá Flint Kůže Valcona, nugátově hnědá

Komfortní přední sedadla v perforované kůži Valcona 
v béžové Atlas

Interiér

Sedadla Dekorace

Kožená výbava Audi exclusive¹Kůže Valcona, stříbrná Měsíc 
s kontrastními švy

Kůže Valcona, hnědá Santos 
s kontrastními švy

Kůže Valcona, béžová Atlas, perforovaná

Mnoho dalších potahů sedadel naleznete na www.audi.com.

Přední sportovní sedadla v designu S v černé kůži Valcona 
s kontrastními švy

¹ Nabídka quattro GmbH.
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Zažijte fascinaci.
Do posledního detailu.

Exkluzivní atmosféra je otázkou stylu. Vašeho stylu. Můžete jej zdokonalovat do posledního detailu. Dodejte viditelné akcenty exkluzivními dekoracemi 
Audi. Nechte se strhnout hladkým dřevem vyzařujícím přirozené teplo. Zažijte fascinaci dřevem s otevřenými póry, které Vám umožní dotknout se tvarů 
exkluzivity. Nebo dodejte osobní výraz kombinacemi jemných dřevin a hliníkových dekorací – charakter určuje Váš vkus.

Informaci o tom, která výbava je pro Váš model dodávána sériově, popř. na přání, naleznete v rejstříku od strany 102.

Hliník Ellipse, stříbrný Březové žilkované dřevo, achátově šedé, přírodní Ořechové dřevo Beaufort

Dekorace z červeného karbonu Kepr

Interiér

Sedadla Dekorace

Hliník / černé dřevo Beaufort¹ Dekorace Audi exclusive¹

Mnoho dalších dekorací naleznete na www.audi.com.¹ Nabídka quattro GmbH.
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Audi originální příslušenství. 
Individuální stejně jako Váš život.

Dynamicky z bodu A do bodu B. S Audi A6 nejen dojedete, ale i příjemně pojedete. O působivé momenty se mimo jiné 
postará Audi originální příslušenství, které Vašemu Audi A6 dodá zcela osobitý výraz. S produkty, které zdůrazní Vaši 
individualitu a den za dnem potvrzují kvalitu našich výrobků. Na míru střižená řešení, která přesvědčují designem 
a funkčností. Stejně jako u každého Audi platí i pro Audi originální příslušenství kreativita ve vývoji, vysoké standardy ve 
výrobě a bezpočet testů. Objevte, jaké vynikající nápady nabízí Audi originální příslušenství i Vám. Několik příkladů 
naleznete zde – více informací ke kompletnímu sortimentu získáte u prodejce Audi.

Další informace získáte v katalogu příslušenství Audi A6, 
na www.audi.cz a u prodejce Audi.

Hodnoty spotřeby pohonných hmot a emisí CO₂ naleznete od strany 94.

Kola hliníková litá, s 5 trojitými paprsky, antracitová, 
částečně leštěná¹

hliníková litá kola v rozměru 8,5 J x 20 nadchnou 
elegantním designem a leskle soustruženými paprsky; 
pro pneumatiky 255/35 R 20²; k dostání rovněž jako 
kompletní letní kola s pneumatikami 255/35 R 20; bližší 
informace získáte u prodejce Audi

Audi originální příslušenstvíA6

Audi originální příslušenství

¹ Respektujte prosím specifika kol uvedená na straně 99. ² Údaje k technickým vlastnostem pneumatik naleznete na straně 101. ³ Respektujte prosím údaje týkající se maximálního zatížení nosiče a přípustné celkové hmotnosti vozidla. 
⁴ O specifikách v případě montáže se prosím informujte u prodejce Audi. ⁵ Systém Audi Entertainment mobile získal ocenění Plus X Award v kategorii produkt roku 2015/2016. ⁶ K dostání jako dovybavení z nabídky Audi originálního 
příslušenství.

Nosič jízdních kol na tažné zařízení
uzamykatelný nosič (vhodný i pro elektrokola) až 2 jízdních kol s maximální nosností 60 kg³; jízdní kola lze 
uzamknout na nosiči a nosič kol lze uzamknout na vozidle pomocí stejného klíče; posuvné podložky kol poskytují 
bezpečnou oporu; praktický odklápěcí mechanismus zajišťuje volný přístup k zavazadlovému prostoru; nosič kol lze 
složit a prakticky uschovat v dodaném vaku; na přání je k dostání rozšiřovací sada pro třetí jízdní kolo

Ochranná vložka do zavazadlového prostoru
ochrana zavazadlového prostoru na míru; omyvatelná a robustní; vysoký okraj chrání lépe dno zavazadlového 
prostoru před rozlitými tekutinami

Audi Entertainment mobile⁵  

Audi Entertainment mobile třetí generace slibuje 
s 10,1palcovým dotykovým displejem vynikající zábavu 
v excelentní kvalitě obrazu – a v progresivním designu 
Audi; nabízí přehrávání videí, fotografií, her a hudby; 
samozřejmostí je intuitivní ovládání softwaru, množství 
možností připojení (SD, USB 2.0, HDMI-IN atd.) a vysoká 
funkčnost; propojení s WiFi hotspotem umožňuje 
přístup k internetu (např. přes Audi wireless internet 
access⁶); zařízení je možné upevnit ve vozidle na 
opěradlo předního sedadla nebo používat mimo vozidlo; 
předpoklady: držák pro mobilní koncová zařízení 
a příprava pro Rear Seat Entertainment

Soundsystem motoru⁴ (bez obr.)
technické integrované řešení vyvinuté speciálně pro 
motory TDI; 2 akční prvky integrované do výfukového 
potrubí pracují podobně jako membrány reproduktoru 
a zajišťují sytý zvuk silného motoru; černě chromované 
koncovky výfuku dodávají sportovní akcent i opticky
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Fascinace Audi A6.
Více informací on-line.

Objevte svět Audi A6. Více informací, větší individualita a větší 
exkluzivita. Nyní na www.audi.com.

Naskenujte smartphonem 
nebo tabletem QR kód 
a objevte svět Audi A6.

Hodnoty spotřeby pohonných hmot a emisí CO₂ naleznete od strany 94.

Fascinace Audi
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[ ] Údaje pro S tronic. Vysvětlivky ¹ až ¹² na straně 99.

Model A6 1.8 TFSI

(140 kW)

A6 1.8 TFSI ultra 

(140 kW)

A6 2.0 TFSI 

(185 kW)

A6 2.0 TFSI quattro 

(185 kW)

Druh motoru řadový čtyřválcový zážehový motor 

s přímým vstřikováním benzinu, 

turbodmychadlem a Audi valvelift

řadový čtyřválcový zážehový motor 

s přímým vstřikováním benzinu, 

turbodmychadlem a Audi valvelift

řadový čtyřválcový zážehový motor 

s přímým vstřikováním benzinu, 

turbodmychadlem a Audi valvelift

řadový čtyřválcový zážehový motor 

s přímým vstřikováním benzinu, 

turbodmychadlem a Audi valvelift

Zdvihový objem v cm³ (ventily/válec) 1 798 (4) 1 798 (4) 1 984 (4) 1 984 (4)

Max. výkon¹ v kW při min¯¹ 140/4 200–6 200 140/4 200–6 200 185/5 000–6 000 185/5 000–6 000

Max. točivý moment v Nm při min¯¹ 320/1 400–4 100 320/1 400–4 100 370/1 600–4 500 370/1 600–4 500

Přenos sil

Druh pohonu pohon předních kol pohon předních kol pohon předních kol stálý pohon všech kol quattro

Převodovka 6rychlostní manuální převodovka 7stupňová převodovka S tronic 7stupňová převodovka S tronic 7stupňová převodovka S tronic

Hmotnosti/objemy limuzína Avant limuzína Avant limuzína Avant limuzína Avant

Pohotovostní hmotnost² v kg 1 610 1 675 1 645 1 710 1 670 1 735 1 735 1 800 

Celková přípustná hmotnost v kg 2 115 2 230 2 150 2 265 2 175 2 290 2 270 2 355 

Přípustné zatížení střechy/nosiče v kg 100/85 100/85 100/85 100/85 100/85 100/85 100/85 100/85 

Přípustná hmotnost přívěsu³ v kg 

nebrzděný

při 12% stoupání

při 8% stoupání

750 

1 600 

1 700 

750

1 600

1 700

750

1 700

1 800

750

1 700

1 800

750 

1 700 

1 800 

750 

1 700 

1 800 

750 

1 700 

1 800 

750 

1 700 

1 800 

Objem nádrže v l (cca) 65 65 65 65 65 65 65 65 

Jízdní výkony / spotřeba⁴

Maximální rychlost v km/h 233 226 233 225 250⁵ 250⁵ 250⁵ 250⁵ 

Zrychlení z 0 na 100 km/h v s 7,9 8,2 7,9 8,2 6,7 6,9 6,5 6,7

Pohonné hmoty bezolovnatý benzin OČ 95⁶ bezolovnatý benzin OČ 95⁶ bezolovnatý benzin OČ 95⁶ bezolovnatý benzin OČ 95⁶

Spotřeba paliva⁷, ⁸ v l/100 km

město

mimo město

komb. provoz

7,7–7,5

5,2–5,0

6,1–5,9

7,9–7,8

5,5–5,3

6,4–6,2

7,2–7,1

5,2–5,0

5,9–5,7

7,2–7,1

5,3–5,1

6,0–5,9

7,5–7,4

5,3–5,1

6,1–5,9

7,5–7,4

5,4–5,2

6,2–6,0

8,4–8,3

6,0–5,8

6,9–6,7

8,6–8,5

6,2–6,0

7,1–6,9

Emise CO₂⁷, ⁸ v g/km 

komb. provoz 143–138 149–144 138–133 142–137 142–137 146–140 158–153 163–157 

Emisní norma Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6

Rejstřík

Technická data Rozměry Sériová/zvláštní výbava

Model A6 3.0 TFSI quattro

(245 kW)

A6 2.0 TDI ultra

(110 kW)⁹

A6 2.0 TDI ultra

(140 kW)⁹

A6 2.0 TDI quattro

(140 kW)⁹

Druh motoru šestiválcový vidlicový zážehový motor 

s přímým vstřikováním benzinu 

a mechanickým modulem přeplňování

řadový čtyřválcový vznětový motor

se systémem vstřikování common-rail

a s přeplňováním turbodmychadlem

řadový čtyřválcový vznětový motor 

se systémem vstřikování common-rail 

a s přeplňováním turbodmychadlem

řadový čtyřválcový vznětový motor 

se systémem vstřikování common-rail 

a s přeplňováním turbodmychadlem

Zdvihový objem v cm³ (ventily/válec) 2 995 (4) 1 968 (4) 1 968 (4) 1 968 (4)

Max. výkon¹ v kW při min¯¹ 245/5 500–6 500 110/3 000–4 200 140/3 800–4 200 140/3 800–4 200

Max. točivý moment v Nm při min¯¹ 440/2 900–5 300 350/1 500–3 000 400/1 750–3 000 400/1 750–3 000

Přenos sil

Druh pohonu stálý pohon všech kol quattro pohon předních kol pohon předních kol stálý pohon všech kol quattro

Převodovka 7stupňová převodovka S tronic 6rychlostní manuální převodovka

[7stupňová převodovka S tronic]

6rychlostní manuální převodovka

[7stupňová převodovka S tronic]

7stupňová převodovka S tronic

Hmotnosti/objemy limuzína Avant limuzína Avant limuzína Avant limuzína Avant

Pohotovostní hmotnost² v kg 1 825 1 890 1 700 [1 735] 1 765 [1 800] 1 700 [1 735] 1 765 [1 800] 1 820 1 885

Celková přípustná hmotnost v kg 2 360 2 445 2 205 [2 240] 2 320 [2 355] 2 205 [2 240] 2 320 [2 355] 2 355 2 440

Přípustné zatížení střechy/nosiče v kg 100/85 100/85 100/85 [100/85] 100/85 [100/85] 100/85 [100/85] 100/85 [100/85] 100/85 100/85

Přípustná hmotnost přívěsu³ v kg 

nebrzděný

při 12% stoupání

při 8% stoupání

750 

2 100 

2 100 

750 

2 100 

2 100 

750 [750]

1 800 [1 900]

1 900 [2 000]

750 [750]

1 800 [1 900]

1 900 [2 000]

750 [750]

1 900 [1 900]

2 000 [2 000]

750 [750]

1 900 [1 900]

2 000 [2 000]

750

1 900

2 000

750

1 900

2 000

Objem nádrže v l (cca) 75 75 73 [73] 73 [73] 73 [73] 73 [73] 73 73

Jízdní výkony / spotřeba⁴

Maximální rychlost v km/h 250⁵ 250⁵ 214 [214] 209 [209] 232 [232] 226 [226] 230 224

Zrychlení z 0 na 100 km/h v s 5,1 5,3 9,5 [9,6] 9,8 [9,9] 8,4 [8,2] 8,7 [8,5] 7,7 7,9

Pohonné hmoty bezolovnatý benzin OČ 95⁶ nafta bez obsahu síry¹⁰ nafta bez obsahu síry¹⁰ nafta bez obsahu síry¹⁰

Spotřeba paliva⁷, ⁸ v l/100 km

město

mimo město

komb. provoz

10,0–9,8

6,3–6,0

7,6–7,4  

10,1–9,9

6,5–6,2

7,8–7,6 

5,3–5,1 [4,9–4,7]

4,0–3,8 [4,1–3,9]

4,5–4,3 [4,4–4,2]

5,5–5,3 [5,1–4,9]

4,2–4,0 [4,3–4,1]

4,7–4,5 [4,6–4,4]

5,4–5,1 [4,9–4,7]

4,0–3,8 [4,1–3,9]

4,5–4,3 [4,4–4,2]

5,5–5,3 [5,1–4,9]

4,2–4,0 [4,3–4,1]

4,7–4,5 [4,6–4,4]

5,8–5,7

4,6–4,4

5,0–4,9

6,0–5,9

4,8–4,6

5,2–5,1

Emise CO₂⁷, ⁸ v g/km 

komb. provoz 177–172 182–177 119–112 [116–109] 124–117 [121–114] 119–113 [116–109] 124–118 [121–114] 133–128 138–132

Emisní norma Euro 6 Euro 6 Euro 6 [Euro 6] Euro 6 [Euro 6] Euro 6 [Euro 6] Euro 6 [Euro 6] Euro 6 Euro 6
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Model A6 3.0 TDI 

(160 kW)⁹

A6 3.0 TDI quattro 

(160 kW)⁹

A6 3.0 TDI quattro 

(200 kW)⁹

A6 3.0 TDI quattro 

(235 kW)⁹

Druh motoru šestiválcový vidlicový vznětový motor 

se systémem vstřikování common-rail 

a s přeplňováním turbodmychadlem

šestiválcový vidlicový vznětový motor

se systémem vstřikování common-rail

a s přeplňováním turbodmychadlem

šestiválcový vidlicový vznětový motor 

se systémem vstřikování common-rail 

a s přeplňováním turbodmychadlem

šestiválcový vidlicový vznětový biturbomotor 

se systémem vstřikování common-rail

Zdvihový objem v cm³ (ventily/válec) 2 967 (4) 2 967 (4) 2 967 (4) 2 967 (4)

Max. výkon¹ v kW při min¯¹ 160/4 000–5 000 160/3 250–5 000 200/3 500–4 250 235/3 900–4 600

Max. točivý moment v Nm při min¯¹ 400/1 250–3 750 500/1 250–3 000 580/1 250–3 250 650/1 400–2 800

Přenos sil

Druh pohonu pohon předních kol stálý pohon všech kol quattro stálý pohon všech kol quattro stálý pohon všech kol quattro

Převodovka 7stupňová převodovka S tronic 7stupňová převodovka S tronic 7stupňová převodovka S tronic 8stupňový tiptronic

Hmotnosti/objemy limuzína Avant limuzína Avant limuzína Avant limuzína Avant

Pohotovostní hmotnost² v kg 1 770 1 835 1 840 1 905 1 845 1 910 1 910 1 975 

Celková přípustná hmotnost v kg 2 275 2 390 2 375 2 460 2 380 2 465 2 445 2 530 

Přípustné zatížení střechy/nosiče v kg 100/85 100/85 100/85 100/85 100/85 100/85 100/85 100/85 

Přípustná hmotnost přívěsu³ v kg 

nebrzděný

při 12% stoupání

při 8% stoupání

750 

2 000 

2 100 

750 

2 000 

2 100 

750

2 000

2 100

750

2 000

2 100

750 

2 000 

2 100 

750 

2 000 

2 100 

750 

2 100 

2 100 

750 

2 100 

2 100

Objem nádrže v l (cca) 73 73 73 73 73 73 73 73 

Jízdní výkony / spotřeba⁴

Maximální rychlost v km/h 245 237 245 237 250⁵ 250⁵ 250⁵ 250⁵

Zrychlení z 0 na 100 km/h v s 7,1 7,3 6,6 6,8 5,5 5,7 5,0 5,2 

Pohonné hmoty nafta bez obsahu síry¹⁰ nafta bez obsahu síry¹⁰ nafta bez obsahu síry¹⁰ nafta bez obsahu síry¹⁰

Spotřeba paliva⁷, ⁸ v l/100 km

město

mimo město

komb. provoz

4,9–4,7

4,3–4,1

4,5–4,3

4,9–4,8

4,5–4,3

4,6–4,5 

5,7–5,5

4,7–4,5

5,1–4,9

5,8–5,7

5,0–4,8

5,3–5,1

6,0–5,9

4,8–4,6

5,2–5,1

6,2–6,0

5,0–4,8

5,4–5,3

7,5–7,3

5,5–5,3

6,2–6,0

7,7–7,5

5,7–5,5

6,4–6,2

Emise CO₂⁷, ⁸ v g/km

komb. provoz 119–113 122–116 134–128 139–133 138–133 144–138 164–159 169–164

Emisní norma Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6

Vysvětlivky ¹ až ¹² na straně 99.

Rejstřík

Technická data Rozměry Sériová/zvláštní výbava

Model A6 3.0 TDI competition quattro 

(240 kW)⁹

A6 allroad quattro 3.0 TFSI

(245 kW)

A6 allroad quattro 3.0 TDI 

(160 kW)⁹

Druh motoru šestiválcový vidlicový vznětový biturbomotor 

se systémem vstřikování common-rail 

a s přeplňováním turbodmychadlem

šestiválcový vidlicový zážehový motor 

s přímým vstřikováním benzinu 

a mechanickým modulem přeplňování

šestiválcový vidlicový vznětový motor

se systémem vstřikování common-rail

a s přeplňováním turbodmychadlem

Zdvihový objem v cm³ (ventily/válec) 2 967 (4) 2 995 (4) 2 967 (4)

Max. výkon¹ v kW při min¯¹ 240/4 000–4 500 245/5 500–6 500 160/3 250–5 000

Max. točivý moment v Nm při min¯¹ 650/1 400–2 800 440/2 900–5 300 500/1 250–3 000

Přenos sil

Druh pohonu stálý pohon všech kol quattro stálý pohon všech kol quattro stálý pohon všech kol quattro

Převodovka 8stupňový tiptronic 7stupňová převodovka S tronic 7stupňová převodovka S tronic

Hmotnosti/objemy limuzína Avant

Pohotovostní hmotnost² v kg 1 940 2 005 1 945 1 965

Celková přípustná hmotnost v kg 2 475 2 560 2 505 2 520

Přípustné zatížení střechy/nosiče v kg 100/85 100/85 100/100 100/100

Přípustná hmotnost přívěsu³ v kg 

nebrzděný

při 12% stoupání

při 8% stoupání

750 

2 100 

2 100 

750 

2 100 

2 100

750

2 500

2 500

750

2 500

2 500

Objem nádrže v l (cca) 73 73 75 73

Jízdní výkony / spotřeba⁴

Maximální rychlost v km/h 250⁵ 250⁵ 250⁵ 231

Zrychlení z 0 na 100 km/h v s 5,0 5,2 5,8 7,1

Pohonné hmoty nafta bez obsahu síry¹⁰ bezolovnatý benzin OČ 95⁶ nafta bez obsahu síry¹⁰

Spotřeba paliva⁷, ⁸ v l/100 km

město

mimo město

komb. provoz

7,5–7,3

5,5–5,3

6,2–6,0

7,7–7,5

5,7–5,5

6,4–6,2

10,1

6,7

8,0

6,0

5,2

5,5

Emise CO₂⁷, ⁸ v g/km 

komb. provoz 164–159 169–164 185 145

Emisní norma Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6
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Model A6 allroad quattro 3.0 TDI 

(200 kW)⁹

A6 allroad quattro 3.0 TDI 

(235 kW)⁹

S6 limuzína 4.0 TFSI quattro 

(331 kW)

S6 Avant 4.0 TFSI quattro

(331 kW)

Druh motoru šestiválcový vidlicový vznětový motor

se systémem vstřikování common-rail

a s přeplňováním turbodmychadlem

šestiválcový vidlicový vznětový biturbomotor 

se systémem vstřikování common-rail

osmiválcový vidlicový zážehový biturbomotor 

s přímým vstřikováním, se systémem Audi Valvelift 

a Audi cylinder on demand

osmiválcový vidlicový zážehový biturbomotor 

s přímým vstřikováním, se systémem Audi Valvelift 

a Audi cylinder on demand

Zdvihový objem v cm³ (ventily/válec) 2 967 (4) 2 967 (4) 3 993 (4) 3 993 (4)

Max. výkon¹ v kW při min¯¹ 200/3 500–4 250 235/3 900–4 600 331/5 800–6 400 331/5 800–6 400

Max. točivý moment v Nm při min¯¹ 580/1 250–3 250 650/1 400–2 800 550/1 400–5 700 550/1 400–5 700

Přenos sil

Druh pohonu stálý pohon všech kol quattro stálý pohon všech kol quattro stálý pohon všech kol quattro stálý pohon všech kol quattro

Převodovka 7stupňová převodovka S tronic 8stupňový tiptronic 7stupňová převodovka S tronic 7stupňová převodovka S tronic

Hmotnosti/objemy

Pohotovostní hmotnost² v kg 1 970 2 030 1 970 2 035

Celková přípustná hmotnost v kg 2 525 2 585 2 505 2 590

Přípustné zatížení střechy/nosiče v kg 100/100 100/100 100/85 100/85

Přípustná hmotnost přívěsu³ v kg 

nebrzděný

při 12% stoupání

při 8% stoupání

750

2 500

2 500

750

2 500

2 500

750

2 100

2 100

750

2 100

2 100

Objem nádrže v l (cca) 73 73 75 75

Jízdní výkony / spotřeba⁴

Maximální rychlost v km/h 250⁵ 250⁵ 250⁵ 250⁵

Zrychlení z 0 na 100 km/h v s 6,2 5,5 4,4 4,6

Pohonné hmoty nafta bez obsahu síry¹⁰ nafta bez obsahu síry¹⁰ bezolovnatý benzin OČ 98¹¹ bezolovnatý benzin OČ 98¹¹

Spotřeba paliva⁷, ⁸ v l/100 km

město

mimo město

komb. provoz

6,4

5,2

5,6

7,7

5,8

6,5

13,3–13,1

7,1–6,9

9,4–9,2

13,5–13,4

7,3–7,1

9,6–9,4

Emise CO₂⁷, ⁸ v g/km

komb. provoz 149 172 218–214 224–219

Emisní norma Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6

Rejstřík

Technická data Rozměry Sériová/zvláštní výbava

Vysvětlivky

¹  Uvedené hodnoty byly zjištěny podle předepsaného způsobu měření (ECE R-85 v t. č. platném znění).

²  Pohotovostní hmotnost vozidla s řidičem (75 kg) a palivovou nádrží naplněnou z 90 %, zjištěno podle nařízení 
Komise (EU) 1230/2012 v t. č. platném znění. Hmotnost a hodnota odporu vzduchu se mohou zvýšit zvláštní 
výbavou vozidla, stejně se pak sníží užitečná hmotnost, popř. nejvyšší rychlost.

³  S rostoucí nadmořskou výškou klesá výkon motoru. Od nadmořské výšky 1 000 metrů a na každých dalších 
1 000 metrů to znamená snížení zátěže o 10 % (přípustná hmotnost přívěsu + přípustná hmotnost tažného vozu). 
Hodnota hmotnosti přívěsu platí pro továrně montované tažné zařízení. Při používání vozidla s tažným zařízením 
pro podnikatelské účely potřebujete za určitých předpokladů kontrolní zařízení ES.

⁴  Údaje ke spotřebě pohonných hmot a k emisím CO₂ v závislosti na použité sadě pneumatik/kol.

⁵  Omezeno.

⁶  Je doporučeno používání bezolovnatého benzinu s OČ 95 dle ČSN EN 228. 
Pokud není k dispozici: bezolovnatý benzin s OČ 91 dle ČSN EN 228 s mírným snížením výkonu. V zásadě lze 
použít bezolovnatý benzin s OČ 95 s maximálním podílem bioethanolu 10 % (E10). Údaje o spotřebě se vztahují 
k provozu s bezolovnatým benzinem s OČ 95 dle nařízení Komise 692/2008/ES.

⁷  Uvedené hodnoty byly zjištěny podle předepsaného způsobu měření. Údaje se nevztahují ke konkrétnímu vozidlu 
a nejsou součástí nabídky, ale slouží pouze k porovnání různých typů vozidel.

⁸  Spotřeba paliva a emise CO₂ závisejí nejen na efektivním využití paliva vozidlem, ale jsou ovlivněny i jízdním 
chováním a jinými netechnickými faktory. CO₂ je skleníkový plyn nejvíce zodpovědný za globální oteplování Země.

⁹  Doplňování samostatné nádrže AdBlue®¹² dle upozornění na displeji přístrojové desky. 
Doporučujeme svěřit doplňování nádrže AdBlue® servisu Audi.

¹⁰  Je doporučeno používání nafty bez obsahu síry dle ČSN EN 590. Pokud není k dispozici: nafta dle ČSN EN 590.

¹¹  Je doporučeno používání bezolovnatého benzinu s OČ 98 dle ČSN EN 228. Pokud není k dispozici: bezolovnatý 
benzin s OČ 95 dle ČSN EN 228 s mírným snížením výkonu. V zásadě lze použít bezolovnatý benzin s OČ 95 
s maximálním podílem bioethanolu 10 % (E10). Údaje o spotřebě se vztahují k provozu s bezolovnatým benzinem 
s OČ 95 dle nařízení Komise 692/2008/ES.

¹²  Registrovaná známka Svazu německého automobilového průmyslu (VDA).

Důležitá informace

Specifika kol: Leštěná nebo částečně leštěná hliníková kola se nesmějí používat v zimním období. Povrch ráfků nemá 
kvůli metodě výroby dostatečnou ochranu proti korozi a posypová sůl a podobné materiály ho mohou trvale poškodit.
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¹ Technické specifikace se vztahují k základnímu vozidlu bez specifických úprav v jednotlivých zemích a bez vybrané zvláštní výbavy.

Audi A6 limuzína údaje v mm

Rozměry při pohotovostní hmotnosti vozidla. Objem zavazadlového prostoru¹ 530/995 l 
(druhá hodnota: při sklopených zadních opěradlech). Průměr otáčení cca 11,9 m.
* Maximální prostor pro hlavu. ** Šířka v oblasti loktů. *** Šířka v oblasti ramen.
**** Se střešní anténou je výška vozidla 1 468 mm.

Audi S6 limuzína údaje v mm

Uvedené rozměry při pohotovostní hmotnosti vozidla, světlost při maximálním naložení. Objem zavazadlového 
prostoru¹ 530/995 l (druhá hodnota: při sklopených zadních opěradlech a naložení po střechu). 
Průměr otáčení cca 11,9 m. * Maximální prostor pro hlavu. ** Šířka v oblasti loktů. *** Šířka v oblasti ramen.
**** Se střešní anténou je výška vozidla 1 468 mm.

Audi A6 Avant údaje v mm

Rozměry při pohotovostní hmotnosti vozidla. Objem zavazadlového prostoru¹ 565/1 680 l 
(druhá hodnota: při sklopených zadních opěradlech a naložení po střechu). Průměr otáčení cca 11,9 m.
* Maximální prostor pro hlavu. ** Šířka v oblasti loktů. *** Šířka v oblasti ramen.
**** Se střešní anténou je výška vozidla 1 482 mm.

Audi S6 Avant údaje v mm

Uvedené rozměry při pohotovostní hmotnosti vozidla, světlost při maximálním naložení. Objem zavazadlového 
prostoru¹ 565/1 680 l (druhá hodnota: při sklopených zadních opěradlech a naložení po střechu). 
Průměr otáčení cca 11,9 m. * Maximální prostor pro hlavu. ** Šířka v oblasti loktů. *** Šířka v oblasti ramen.
**** Se střešní anténou je výška vozidla 1 482 mm.
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Rejstřík

Technická data Rozměry Sériová/zvláštní výbava

¹ Technické specifikace se vztahují k základnímu vozidlu bez specifických úprav v jednotlivých zemích a bez vybrané zvláštní výbavy.

Audi A6 allroad quattro údaje v mm

Uvedené rozměry při pohotovostní hmotnosti vozidla, světlost při maximálním naložení. 
Objem zavazadlového prostoru¹ 565/1 680 l (druhá hodnota: při sklopených zadních opěradlech a naložení 
po střechu). Průměr otáčení cca 11,9 m.  * Maximální prostor pro hlavu. ** Šířka v oblasti loktů. 
*** Šířka v oblasti ramen. **** Režim Lift. ***** Režim Dynamic.

Klasifikace parametrů pneumatik

V tabulce naleznete třídy spotřeby paliva, přilnavosti na mokré vozovce a vnější hlučnosti k různým velikostem 
pneumatik vozů Audi A6 limuzína, A6 Avant, A6 allroad quattro, Audi S6 limuzína a S6 Avant.

Velikost 

pneumatik

Spotřeba paliva Přilnavost na 

mokré vozovce

Vnější hlučnost

Letní pneumatiky 225/60 R 16 C B 71

225/55 R 17 E–B C–A 72–67 –

235/55 R 18 E B 71

245/45 R 18 E–C D–A 72–68 –

255/40 R 19 E–C C–A 73–69 –

255/45 R 19 E B 72

255/35 R 20 E C–B 73–72

255/40 R 20 E–C B 73–70 –

265/30 R 21 E B–A 72
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Objednávka určitého typu pneumatik není možná. Ohledně nabídky pneumatik specifické pro jednotlivé země se 
obraťte na prodejce Audi. 
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Styly a pakety výbavy

Paket Audi A6 allroad quattro advanced

Exteriérový paket S line ¹ ¹

Sportovní paket S line ¹ ¹

Audi design selection šedá Flint

Audi design selection červená Arras

Audi exclusive

Audi exclusive line²

Standardní laky

Bílá Ibis

Černá Brillant

Šedá Nardo ³ ³

Metalické laky

Bílá Gletscher metalíza ¹ ¹

Stříbrná Floret metalíza ¹ ¹

Šedá Tornádo metalíza

Šedá Oolong metalíza

Zelená Gotland metalíza

Černá Havanna metalíza

Černá Mythos metalíza ¹ ¹

Modrá Měsíční záře metalíza

Béžová Karát metalíza

Hnědá Jáva metalíza

Hnědá Soho metalíza ⁴

Červená Matador metalíza
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Laky s perleťovým efektem

Červená Misano s perleťovým efektem ⁵ ⁵

Šedá Daytona s perleťovým efektem ⁶ ⁶

Modrá Sepang s perleťovým efektem ³ ³

Individuální laky

Individuální laky Audi exclusive²

Kontrastní/plné lakování

Kontrastní lakování

Plné lakování

Kola

Kola hliníková kovaná 17˝, 
v 6ramenném designu

Kola hliníková litá 17˝, 
v 10paprskovém designu

Kola hliníková litá 18˝, 
v 5ramenném designu

Kola hliníková litá 18˝, 
v 10paprskovém V-designu

Kola hliníková litá 18˝, 
s 5 dvojitými paprsky

Kola Audi Sport hliníková litá 18˝, 
s 5 dvojitými paprsky², ⁷

Kola Audi Sport hliníková litá 18˝, 
se 7 dvojitými paprsky²

Kola Audi Sport hliníková litá 19˝, 
v 5ramenném designu turbíny, 
s hořčíkovým vzhledem, částečně 

leštěná², ⁸, ⁹
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Kola hliníková litá 19˝, 
v 10paprskovém designu

Kola hliníková litá 19˝, 
s 5 dvojitými rameny

Kola hliníková litá 19˝, 
s 5 paralelními paprsky (design S)

Kola Audi Sport hliníková litá 19˝, 
v 10paprskovém Y-designu²

Kola Audi Sport hliníková litá 19˝, 
v 10paprskovém designu²

Kola Audi Sport hliníková litá 19˝, 
v 10paprskovém designu, s matným 
titanovým vzhledem, částečně leštěná², ⁹

Kola Audi Sport hliníková litá 19˝, 
s 5 dvojitými paprsky²

⁷ ⁷

Kola hliníková kovaná 20˝, 
v 5ramenném hvězdicovém designu, 
v kontrastní šedé, částečně leštěná⁹

Kola hliníková litá 20˝, 
s 5 paralelními paprsky

Kola hliníková litá 20˝, 
v 5paprskovém hvězdicovém designu 
(design S)

Kola hliníková kovaná 20˝, 
v 10paprskovém V-designu 

⁴

Kola Audi Sport hliníková litá 20˝, 
s 5 dvojitými paprsky²

Kola Audi Sport hliníková litá 20˝, 
s 5 dvojitými paprsky, s matným 
titanovým vzhledem, částečně leštěná², ⁹

Kola hliníková kovaná 20˝, 
v 5ramenném hvězdicovém designu, 
v lesklé černé barvě, částečně leštěná⁹

¹ ¹
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Vysvětlivky ¹ až ³⁴ na straně 108.
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Kola Audi Sport hliníková litá 21˝, 
v 5paprskovém designu Blade², ⁸, ¹⁰

Kola Audi Sport hliníková litá 21˝,
v 5paprskovém designu Blade v lesklé 
černé barvě, částečně leštěná², ⁸, ⁹, ¹⁰

Sada na opravu pneumatik

Dojezdové rezervní kolo

Ukazatel kontroly tlaku v pneumatikách

Bezpečnostní šrouby kol

Nářadí

Zvedák

Sedadla

Normální přední sedadla

Komfortní přední sedadla
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Sportovní přední sedadla ¹¹ ¹¹ ¹²

Sportovní přední sedadla v designu S ¹³ ¹³

Potahy sedadel pro normální přední sedadla

Tkanina Effekt, černá

Tkanina Sierra / mono.pur 350, 
černo-hnědá

Kůže/koženka, černá¹⁴

Kůže/koženka, šedá Flint¹⁴

Kůže/koženka, béžová Atlas¹⁴

Kůže/koženka, nugátově hnědá¹⁴

Kůže Milano, černá¹⁴

Kůže Milano, šedá Flint¹⁴

Kůže Milano, béžová Atlas¹⁴

Kůže Milano, nugátově hnědá¹⁴

Kůže Milano, hnědá Santos¹⁴

Kožená výbava Audi exclusive², ¹⁴

Potahy sedadel pro komfortní přední sedadla

Kůže Valcona, černá¹⁴

Kůže Valcona, šedá Flint¹⁴

Kůže Valcona, béžová Atlas¹⁴

Kůže Valcona, nugátově hnědá¹⁴

Kůže Valcona, hnědá Santos, 
perforovaná s kontrastními švy

⁴

Kůže Valcona, černá 
s kontrastními švy¹⁴

Kůže Valcona, šedá Flint 
s kontrastními švy¹⁵

Kůže Valcona, béžová Atlas 
s kontrastními švy¹⁴
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Kůže Valcona, bílá Alabastr
s kontrastními švy², ¹⁶

Kožená výbava Audi exclusive², ¹⁴

Potahy sedadel pro sportovní přední sedadla

Tkanina Kontur, černá

Tkanina Sequenz / kůže, černá 
s kontrastními švy¹³

Kůže Milano, černá

Kůže Milano, černá 
s kontrastními švy

Alcantara/kůže, černá

Alcantara/kůže, šedá Flint

Alcantara perforovaná / kůže, černá 
s kontrastními švy¹³

Kůže Valcona, černá ¹ ¹

Kůže Valcona, stříbrná Měsíc¹³ ¹ ¹

Kůže Valcona, šedá Flint

Kůže Valcona, nugátově hnědá

Kůže Valcona, černá 
s kontrastními švy

Kůže Valcona, béžová Atlas 
s kontrastními švy

Kůže Valcona, hnědá Santos 
s kontrastními švy

¹²

Kožená výbava Audi exclusive²

Potahy sedadel pro sportovní přední sedadla v designu S

Alcantara/kůže, černá

Alcantara/kůže, stříbrná Měsíc

Kůže Valcona, černá¹³

Rejstřík

Technická data Rozměry Sériová/zvláštní výbava



A
6

 l
im

u
zí

n
a

A
6

 A
va

n
t

A
6

 a
ll

ro
ad

 q
u

at
tr

o

S
6

 l
im

u
zí

n
a

S
6

 A
va

n
t

Čtyřcestná opěrka bederních obratlů pro 
přední sedadla

Vyhřívání předních sedadel

Vyhřívání předních a zadních sedadel

Ventilace předních sedadel

Masážní funkce vpředu

Středová loketní opěrka vpředu

Zadní sedadla

Zadní sedadla dělená a sklopná

Potah stropu

Potah stropu tkaninový

Potah stropu tkaninový, černý ¹¹ ¹¹

Potah stropu z Alcantary, černý²

Potah stropu z Alcantary, černý 
s barevnými švy Audi exclusive²

Dekorace

Hedvábně lesklé, stříbrošedé¹⁷

Hedvábně lesklé, stříbrobéžové¹⁸

Kartáčovaný matný hliník ¹³ ¹³

Hliník Ellipse, stříbrný ¹²

Hliník Ellipse, bronzový¹⁹

Klavírový lak, černý²

Dřevo kořene ořechu, tmavě hnědé

Eukalyptové dřevo v přírodní barvě², ¹⁶

Březové žilkované dřevo, achátově šedé, 
přírodní

Ořechové dřevo Beaufort
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Hliník / černé dřevo Beaufort² ¹ ¹

Jasanové žilkované dřevo 
ve zlaté Mosaz¹⁵

Karbon Atlas

Karbon Kepr, červený¹⁵

Dekorace Audi exclusive²

Jasanové žilkované dřevo, barva nugátu

Dubové dřevo, barva sépie

Myrtové žilkované dřevo, muškátově 
hnědé

Dřevo sekvoje Vavona, bronzová barva

Dřevo madrony, zlatá barva

Dřevo Tamo, tmavě hnědé, přírodní

Světlomety

Xenonové světlomety Plus

LED světlomety

LED světlomety Audi Matrix

Ostřikovače světlometů

Asistent dálkových světel

Zadní LED světla

Zadní LED světla 
s dynamickými směrovkami

Světelný/dešťový senzor

Adaptivní brzdová světla

Vnitřní osvětlení

Vnitřní osvětlení

Paket vnitřního a vnějšího osvětlení

Osvětlení Ambiente
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Potahy sedadel (pokračování)

Kůže Valcona, stříbrná Měsíc¹³

Kůže Valcona, černá 
s kontrastními švy

³ ³

Kůže Valcona, stříbrná Měsíc 
s kontrastními švy

³ ³

Kůže Valcona, červená Arras 
s kontrastními švy¹⁵

Kožená výbava Audi exclusive²

Pakety kožené výbavy

Loketní opěrky ve dveřích potažené kůží ¹²

Paket kožené výbavy

Kožená výbava (Paket 1) 
v kůži Valcona Audi exclusive²

Kožená výbava (Paket 1) 
v Alcantaře / kůži Valcona 
Audi exclusive²

Kožená výbava (Paket 2) 
v kůži Valcona Audi exclusive²

Paket kožené výbavy včetně krytu 
airbagu²

Paket kožené výbavy včetně krytu 
airbagu Audi exclusive²

Rozšířený paket kožené výbavy 
Audi exclusive²

Lemovky pro komfortní sedadla 
Audi exclusive²

Kryty sedadel Audi exclusive v kůži²

Komfort sezení

Elektricky nastavitelná přední sedadla 
včetně paměti pro sedadlo řidiče

Vysvětlivky ¹ až ³⁴ na straně 108.
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Design exteriéru

Podélné střešní nosiče

Střešní spoiler

Zadní spoiler

Sportovní výfuk

Hliníková optika exteriéru

Paket leštěných prvků

Paket černé optiky Audi exclusive² ¹ ¹

Design interiéru

Velurové rohožky vpředu a vzadu ²⁰ ²⁰ ²⁰

Rohožky Vimentum vpředu a vzadu

Rohožky Audi exclusive²

Koberečky a rohožky Audi exclusive²

Pedály a opěrka pro nohu 
z ušlechtilé oceli

¹³ ¹³

Nástupní lišty s hliníkovými prvky

Bezpečnostní pásy v karmínově červené 
barvě²

Bezpečnostní pásy Audi exclusive²

Volanty / ovládací prvky

Multifunkční kožený volant ve 
4ramenném designu

Multifunkční kožený volant ve 
4ramenném designu s pádly řazení²¹

Multifunkční kožený volant ve 
4ramenném designu, vyhřívaný
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Multifunkční sportovní kožený volant 
v 3ramenném designu

¹¹ ¹¹

Multifunkční sportovní kožený volant 
v 3ramenném designu s pádly řazení

²¹

Multifunkční sportovní kožený volant 
v 3ramenném designu, dole zploštělý

¹³ ¹³

Multifunkční sportovní kožený volant 
v 3ramenném designu, dole zploštělý, 
s pádly řazení

¹³ ¹³ ² ²

Multifunkční sportovní kožený volant 
v 3ramenném designu s pádly řazení, 
vyhřívaný

Elektrické nastavování volantu

Věnec volantu s dřevěnými segmenty²

Věnec volantu Audi exclusive 
s dřevěnými segmenty²

Ovládací prvky v kůži Audi exclusive²

Hlavice řadicí páky, kožená ²²

Hliníková hlavice řadicí páky 
Audi exclusive²

Hlavice řadicí páky v hliníkové optice

Zrcátka

Vnější zpětná zrcátka elektricky 
nastavitelná a vyhřívaná, 
s integrovanými LED směrovkami

Vnější zpětná zrcátka navíc elektricky 
sklopná

Vnější zpětná zrcátka, navíc na obou 
stranách automaticky zaclonitelná

Vnější zpětná zrcátka navíc elektricky 
sklopná a na obou stranách automaticky 
zaclonitelná
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Kryty vnějších zpětných zrcátek 
v černé lesklé barvě

¹ ¹

Kryty vnějších zpětných zrcátek 
v hliníkové optice

Vnitřní zpětné zrcátko, manuálně 
zaclonitelné

Vnitřní zpětné zrcátko, automaticky 
zaclonitelné

Střešní systémy

Skleněné střešní okno

Panoramatické skleněné střešní okno

Skla

Determální skla

Skla Privacy (tónovaná skla)

Komfortní akustická skla

Komfortní akustická skla a skla Privacy 
(tónovaná okna)

Sluneční clony, sklopné a otočné

Sluneční rolety

Klimatizace

Automatická klimatizace

Automatická klimatizace, čtyřzónová

Nezávislé topení/větrání

Systémy zamykání

Klíč s dálkovým ovládáním

Tlačítko Engine-Start-Stop

advanced key

Rejstřík

Technická data Rozměry Sériová/zvláštní výbava



A
6

 l
im

u
zí

n
a

A
6

 A
va

n
t

A
6

 a
ll

ro
ad

 q
u

at
tr

o

S
6

 l
im

u
zí

n
a

S
6

 A
va

n
t

Asistenční systémy

Audi hold assist²⁶

Asistent sjíždění ze svahu²⁶

Ukazatel úhlu naklonění²⁶

Audi parking system plus²⁶

Parkovací asistent²⁶

Zadní parkovací kamera²⁶

Kamery snímající okolí²⁶

Tempomat²⁶

Audi pre sense basic²⁶

Adaptivní tempomat s funkcí Stop & Go 
včetně Audi pre sense front²⁶

Audi side assist včetně Audi pre sense 
rear²⁶

Audi active lane assist²⁶

Paket asistenčních systémů včetně 
Audi pre sense plus²⁶

Asistent nočního vidění²⁶

Zobrazování rychlostního limitu 
podporované kamerou²⁶, ²⁷

Jízdní dynamika / brzdy

Audi drive select

Sportovní podvozek

Adaptivní pneumatické pérování

Adaptivní pneumatické pérování Sport

Pohon předních kol²⁸

quattro ²⁸ ²⁸

quattro se sportovním diferenciálem ¹²

6rychlostní manuální převodovka²⁸
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MMI / Navigační systém 

Informační systém řidiče s barevným 
displejem

Head-up displej

Doporučování přestávek

Navigační systém MMI

Navigační systém MMI Plus s MMI touch

Audi smartphone interface²³

Zábava

Rádio MMI Plus

Digitální příjem rádia

Audi music interface

Měnič DVD/CD

Audi sound system

BOSE Surround Sound

Bang & Olufsen Advanced Sound System

Příprava pro Rear Seat Entertainment

1 Audi tablet včetně 
Rear Seat Entertainment²⁴

2 Audi tablety včetně 
Rear Seat Entertainment²⁴

Komunikace

Audi connect²⁴

Rozhraní Bluetooth

Audi phone box²⁵
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Systémy zamykání (pokračování)

Automatické otevírání kapoty 
zavazadlového prostoru

Elektrické otevírání a zavírání kapoty 
zavazadlového prostoru

advanced key s odemykáním kapoty 
zavazadlového prostoru řízeným 
senzorem

Dveře se servomechanickým dovíráním

Dálkové ovládání garážových vrat 

Alarm

Audi Tracking System

Odkládací přihrádky / transport

Odkládací přihrádky

Paket odkládacích prostorů

Zařízení pro přepravu dlouhých 
předmětů

Kolejnicový systém

Fixační sada

Dělicí síť

Oboustranná podložka

Nekuřácké provedení

Zapalovač cigaret a popelník

Příprava pro tažné zařízení

Tažné zařízení

Vysvětlivky ¹ až ³⁴ na straně 108.
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S tronic ²⁸ ²⁸ ²⁸

tiptronic²⁸

Elektromechanické servořízení

Dynamické řízení

Brzdové třmeny v černém laku

Brzdové třmeny v červeném laku ³ ³

Keramické brzdy²⁹ ³⁰ ³⁰

Elektromechanická parkovací brzda

Technika/bezpečnost

Karoserie, pozinkovaná, s hybridní 
hliníkovou konstrukcí

Audi cylinder on demand

Aktivní systém pro potlačování hluku 
(ANC)

Antiblokovací systém (ABS) 
s elektronickým rozdělováním brzdné 
síly (EBV)

Protiprokluzové zařízení (ASR)

Elektronická uzávěrka diferenciálu (EDS)

Elektronická kontrola stability (ESC)

Palivová nádrž 65 l³¹

Palivová nádrž 73 l³²

Palivová nádrž 75 l ³¹ ³¹ ³¹ 

Rekuperace

Systém Start-Stop

Audi TDI clean diesel³²
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Boční airbagy vpředu a systém hlavových 
airbagů

Boční airbagy vzadu

Boční výztuže ve dveřích

Integrální systém opěrek hlavy

Bezpečnostní sloupek řízení

Kontrola zapnutí bezpečnostního pásu

Dětská pojistka pro zadní dveře

Upevnění dětské sedačky ISOFIX 
a Top Tether pro vnější místa vzadu

Upevnění dětské sedačky ISOFIX na 
sedadlo spolujezdce

Výstražný trojúhelník s lékárničkou

Prodloužená záruka Audi

Prodloužená záruka Audi
4 roky / 120 000 km
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sériová výbava
zvláštní výbava
sériová/zvláštní výbava v závislosti na modelu
není k dispozici

Možné odchylky v jednotlivých zemích. Která výbava je ve Vaší zemi dodávána 
sériově, popř. na přání, se dozvíte u místního prodejce Audi.
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¹ Sériově ve spojení s A6 3.0 TDI competition.
² Nabídka quattro GmbH.
³ K dostání jen ve spojení s A6 3.0 TDI competition.
⁴ K dostání jen ve spojení s paketem Audi A6 allroad quattro advanced.
⁵ K dostání jen ve spojení s exteriérovým paketem S line.
⁶  K dostání jen ve spojení s exteriérovým paketem S line nebo sportovním 

paketem S line.
⁷  Sériově ve spojení se sportovním paketem S line, popř. v závislosti na 

motoru.
⁸  Lze objednat jen ve spojení se stálým pohonem všech kol quattro.
⁹  Respektujte prosím specifi ka kol uvedená na straně 99.
¹⁰  U A6 3.0 TDI quattro (235 kW) a S6 4.0 TFSI quattro (331 kW) není 

k dostání ve spojení s nezávislým topením/větráním.
¹¹  Sériově ve spojení se sportovním paketem S line.
¹²  Sériově ve spojení s paketem Audi A6 allroad quattro advanced.
¹³  K dostání jen ve spojení se sportovním paketem S line.
¹⁴  Ve spojení s ventilací předních sedadel je kůže předních a vnějších zadních 

sedadel perforovaná.
¹⁵  K dostání jen ve spojení s Audi design selection.
¹⁶  K dostání jen ve spojení s Audi exclusive line.
¹⁷  Pro vnitřní vybavení v šedé Flint a černé.
¹⁸ Pro vnitřní vybavení v béžové Atlas, nugátově hnědé a hnědé Santos.
¹⁹ Pro vnitřní vybavení v béžové Atlas a hnědé Santos.
²⁰  Sériově ve spojení s Audi design selection.
²¹  Sériově pro A6 3.0 TDI quattro (235 kW).
²²  K dostání pouze kožená řadicí páka.
²³  Za veškeré funkce a obsah zobrazený ve vozidle přes Audi smartphone 

interface zodpovídá výrobce smartphonu. 
²⁴  Právní informace a pokyny k používání naleznete od této strany dále.

²⁵  Informace o kompatibilních mobilních telefonech získáte u prodejce Audi 
nebo na www.audi.com/bluetooth.

²⁶  Upozornění: Systémy mají své hranice a podporují řidiče. Řidič nese 
i nadále zodpovědnost za bezpečnost silničního provozu.

²⁷  K dostání jen pro západní Evropu.
²⁸  Disponibilitu pro zvolenou motorizaci naleznete v technických datech.
²⁹  Specifi ka keramických brzd naleznete na webových stránkách Audi nebo 

se informujte u prodejce Audi.
³⁰  Jen pro A6 3.0 TFSI quattro (245 kW) a A6 3.0 TDI quattro (235 kW).
³¹  K dostání jen pro modely TFSI.
³²  K dostání jen pro modely TDI.
³³  O disponibilitě a podpoře LTE se prosím informujte u prodejce Audi.
³⁴  Google a logo Google jsou registrované značky Google Inc.

Právní informace k Audi connect
Využívání služeb Audi connect je možné pouze s vybavením na přání – 
navigačním systémem MMI Plus s MMI touch a Audi connect. Dále 
potřebujete SIM kartu s možností datových přenosů a pro využívání LTE také 
s možností přenosu LTE³³. Služby jsou k dispozici pouze se stávající nebo 
samostatně uzavřenou smlouvou na mobilní telefon a jen v rámci pokrytí 
mobilní sítě. Příjmem dat z internetu mohou v závislosti na Vašem tarifu 
a zejména při používání v zahraničí vznikat další náklady. Kvůli velkému 
objemu dat důrazně doporučujeme smlouvu na provoz mobilního telefonu 
s paušálem na datové přenosy.

Disponibilita služeb podporovaných Audi connect se v jednotlivých zemích 
liší. Služby Audi connect jsou poskytovány minimálně jeden rok od expedice 
vozidla. Po uplynutí 24 měsíců se doba platnosti služeb Audi jednorázově 
bezplatně prodlužuje o 12 měsíců. Pokud o toto prodloužení nemáte zájem, 
sdělte to prosím písemně na následující adresu:

AUDI AG
Kundenbetreuung Deutschland
85045 Ingolstadt
E-mail: kundenbetreuung@audi.de
Tel.: +49 800 28347378423

O dalších možnostech prodloužení služeb Audi connect se informujte 
u prodejce Audi.

Audi connect umožňuje přístup na Google a Twitter. Trvalá disponibilita 
nemůže být zaručena a závisí na provozovatelích Googlu a Twitteru.

Bližší informace k Audi connect naleznete na www.audi.com/connect nebo 
Vám je poskytne prodejce Audi; informace o tarifních podmínkách Vám 
poskytne Váš mobilní operátor.
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Právní informace k tabletu Audi
Funkce tabletu Audi se mohou v jednotlivých regionech lišit. Mohou být 
účtovány poplatky mobilnímu operátorovi. Údaje vozidla, které je možné 
zobrazit, závisí na vozidle a vybavení. Funkčnost navigace vyžaduje WiFi 
hotspot Audi connect a přístup k internetu, v závislosti na zemi výhradně 
režim follow se zobrazením aktuální pozice vozidla. Funkčnost Obchodu 
Play™³⁴ vyžaduje přístup na internet.

Výbava vyobrazeného Audi A6 limuzína (strana 4–17):
lakování: béžová Karát metalíza
kola: hliníková kovaná, v 5ramenném hvězdicovém designu, v kontrastní šedé, 
částečně leštěná⁹
sedadla / potahy sedadel: komfortní sedadla v kůži Valcona v šedé Flint 
s kontrastními švy 
dekorace: jasanové žilkované dřevo ve zlaté Mosaz

Výbava vyobrazeného Audi A6 Avant (strana 4–17):
lakování: bílá Gletscher metalíza
kola: hliníková litá, s 5 dvojitými rameny
sedadla / potahy sedadel: komfortní sedadla v nugátově hnědé kůži Valcona
dekorace: ořechové dřevo Beaufort 
Výbava vyobrazeného Audi A6 allroad quattro (strana 18–25):
lakování: hnědá Jáva metalíza
kola: hliníková litá, s 5 paralelními paprsky
sedadla / potahy sedadel: sportovní sedadla v kůži Valcona v béžové Atlas 
s kontrastními švy
dekorace: hliník Ellipse, bronzový

Výbava vyobrazeného Audi S6 limuzína (strana 26–35):
lakování: šedá Daytona s perleťovým efektem
kola: hliníková litá, s 5 paralelními paprsky (design S)
sedadla / potahy sedadel: sportovní sedadla S v kůži Valcona v červené Arras 
s kontrastními švy 
dekorace: karbon Kepr, červený

Výbava vyobrazeného Audi S6 Avant (strana 26–35):
lakování: modrá Sepang s perleťovým efektem
kola: hliníková litá, s 5 paralelními hvězdicovitými paprsky (design S)
sedadla / potahy sedadel: sportovní sedadla S v černé kůži Valcona s kontrastními švy
dekorace: hliník / černé dřevo Beaufort
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Modelové varianty, výbava zobrazená a popsaná v tomto katalogu a některé služby nejsou k dostání ve 
všech zemích. Vyobrazené automobily zčásti disponují zvláštní výbavou za příplatek. Údaje o obsahu 
dodávky, vzhledu, výkonech, rozměrech a hmotnostech, spotřebě pohonných hmot a provozních 
nákladech odpovídají informacím, které jsou k dispozici ke dni tisku. Odchylky v barvě a tvaru, omyly 
a tiskové chyby zůstávají vyhrazeny. Změny jsou vyhrazeny. Přetisk (i v případě výňatků) je povolen pouze 
s písemným souhlasem AUDI AG.

Papír na tento katalog byl vyroben z celulózy bělené bez použití chloru.

Náskok díky technice


