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A6 allroad 3.0 TDI quattro

Model

A6 allroad 3.0 TDI quattro
Celková cena 1 854 700,-

Motor

   2967 cm3 quattro® S tronic 1 646 900,-
    Výkon: 200 kW / 272 koní

 Spotřeba paliva: 5.6 l/100km
 Emise CO2:  149 g/km
  Emise NOx: 0,067 g/km

0,-

Vnější lakování

A2A2 Černá Brillant 0,-

Potah

FZ  Potah:
 Vnitřní barva: černá

 Koberec: černá
 Přístrojová deska: černá

Všechny uvedené ceny jsou nezávazné doporučené ceny neomezené kartelovou dohodou včetně DPH ve výši 21%*, nákladů na dopravu a při zohlednění NoVA podle §6 zákona o NoVA (NoVAG), pokud není uvedeno jinak. 

Ve velmi výjimečných případech je možné, že tyto údaje o ceně nejsou zcela aktuální. Kontaktujte prosím Vašeho prodejce, aby Vám na základě kalkulace podal detailní informaci o ceně. Změny v modelových variantách, 

konstrukci, výbavě, technických údajích, ceně i chyby při vkládání dat jsou výslovně vyhrazeny. Vyobrazená vozidla jsou částečně vybavena dodatečnou výbavou za příplatek, resp. na vyobrazeních jsou ukázány dodatečné 

výbavy, u kterých je povinný příplatek, a detaily výbavy, které nejsou k dispozici pro všechny modelové varianty. Informujte se prosím před uzavřením kupní smlouvy o přesném rozsahu výbavy, resp. o sériovém provedení a 

také o ceně Vašeho vozidla.

Informace EU o spotřebě paliva a emisích CO2 podle nařízení (ES) 715/2007: Uvedené hodnoty byly zjištěny podle předepsaného postupu měření odpovídajícího nařízení (ES) 715/2007. Údaje se nevztahují k jednotlivému 

vozidlu a nejsou součástí nabídky, ale slouží pouze pro účely porovnání různých typů vozidel. V důsledku zvláštních výbav a příslušenství (např. širší pneumatiky, klimatizace, střešní nosič atd.) mohou vzniknout především 

odlišné hodnoty spotřeby a emisí CO2.
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Sériová výbava

18" litá kola - 5ramenný design
velikost 8J x 18
pneumatiky 235/55 R18

Adaptivní vzduchové pérování

Airbag pro řidiče a spolujezdce

Audi Drive select

Audi Hold assist
automatické zabrždění vozu po zastavení

Audi Soundsystem
6kanálový zesilovač
10 reproduktorů
subwoofer
výkon 180W

Automatická dynamická regulace sklonu
světlometů

Bez asistenta změny jízdního pruhu

Bez head-up display

Bez koženého paketu

Bez rolety proti slunci

Boční airbagy vpředu a hlavové airbagy
vpředu a vzadu

Boční a zadní okna tónovaná

Čelní sklo zelené tónované

Dálkové ovládání centrálního zamykání

Dekorace šedivo-stříbrná se sametovým
leskem
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Sériová výbava

Elektricky nastavitelná bederní opěrka
pro sedadlo řidiče a spolujezdce

Elektronické bezpečnostní systémy ESC,
ABS, ASR, EDS

Elektronický imobilizér

Chromované koncovky výfuku

Informační systém řidiče
s monochromatickým displejem
palubní počítač

Komfortní automatická klimatizace -
2zónová

Kontrastní lakování
spodní díl nárazníku vpředu i vzadu, ochrana proti 
podjetí a lišty na dveřích a kryty podběhů kol lakovány 
v barvě matná antracit nebo matná černá

Kontrolní systém tlaku vzduchu v pneu

Kryty vnějších zrcátek v barvě
karoserie s ukazateli směru z LED diod

MMI rádio plus
6,5" barevný vysouvací display
CD/MP3
2x slot na SD-kartu
Audi music interface
informační systém řidiče

Multifunkční sportovní volant
3ramenný design
kožený

Nářadí a zvedák

Nastavitelný omezovač rychlosti

Nekuřácké provedení
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Sériová výbava

Normální sedadla vpředu
manuálně podélně a výškově nastavitelná

Nouzové rezervní kolo

Ostřikovače světlometů

Paket hliníkové optiky exteriéru
podélné střešné řešení
střešní rám
lišty oken
kliky dveří

Paket leštěných prvků
paket obsahuje ozdobné lišty okolo oken v hliníkové 
optice a sloupek "B" v černém leštěném provedení

Palivová nádrž - objem 73 litrů

Palubní literatura v ČJ

Palubní počítač

Potah podlahy zavazadlového prostoru

Potah stropu látkový

Potahy v látce Sierra/mono.pur
normální sedadla
sériová výbava

Prahové nástupní lišty

Prodloužená záruka výrobce 4 roky
prodloužení o 2 roky nad zákonnou záruku a max. do 
nájezdu 120 000 km

Provozní návod

Přední sedadla s nastavitelnou výškou
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Sériová výbava

Přídavné boční kryty karosérie proti
odlétajícímu kamení

Rohožky vpředu a vzadu Vimentum

Servořízení

Spínač denního jízdního osvětlení

Standardní provedení bezpečnostních pásů

Start-stop systém s rekuperací energie

Středová loketní opěrka vpředu

Střešní ližiny stříbrně eloxované

Světelný a dešťový sensor

Šrouby se zabezpečením proti krádeži kol

Tempomat

Trojúhelník

Uchycení dětské sedačky ISOFIX - vnější
zadní sedadla

Vnější zpětná zrcátka elektricky
nastavitelná a vyhřívaná

Vnější zpětné zrcátko vlevo asferické

Vnější zpětné zrcátko vpravo asferické

Vnitřní osvětlení

Vnitřní zpětné zrcátko
zaclonitelné
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Sériová výbava

Vyhřívání sedadel vpředu

Xenonové světlomety Plus

Zadní LED světla

Zadní sedadla dělená a sklopná

Příplatková výbava

WAJPNQ Akční paket Lifestyle
Advanced key
Audi parking system plus
Elektricky ovladatelné víko zavazadlového prostoru
LED světlomety s asistentem dálkových světel
Navigace MMI plus
Paket osvětlení
Zadní parkovací kamera
Vnitřní bezrámové zrcátko automaticky zaclonitelné 
!!! O ZVÝHODNĚNÍ SE INFORMUJTE U SVÉHO 
AUTORIZOVANÉHO PRODEJCE AUDI!!!

207 800,-

$2U Potahy v látce Sierra/mono.pur
normální sedadla
sériová výbava

0,-
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Technické údaje

Motor - typ  2967 Diesel

Výkon    200 kW 272 koní

Objem  2967 cm3

Převodovka S tronic

Pohon quattro®

Počet dveří 5

Počet sedadel 5

Vlastní hmotnost

Nejvyšší povolená celková hmotnost

Oficiální spotřeba paliva 5.6 l/100km

Emise CO2 149 CO  g/km2
Emise NOx

0.067 NOx g/km
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Číslo nabídky

QR kód

9PGYPZ Podle čísla nabídky může Vámi vybraný prodejce 
zobrazit Vaši nabídku a poradit Vám.

Prosím mějte na paměti, že číslo nabídky může ztratit 
platnost při produktových změnách.

Naskenujte QR kód a zobrazte si Vaši konfiguraci na 
Vašem mobilním telefonu či tabletu.

Vhodnou čtečku QR kódu naleznete v obchodech Apple 
Store nebo Google Play.


