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Inovatívne technológie. Progresívny dizajn. A zvlášť bohatá výbava. 
Nové Audi A6 limuzína a Audi A6 Avant spájajú tieto hodnoty do 
 neobyčajnej, športovo-elegantnej symbiózy. A otvárajú všestranné 
možnosti pre inovatívnu mobilitu. Objavte ich.

Hodnoty spotreby paliva a emisií CO₂ nájdete od strany 104.

Fascinácia sa prezentuje 
mnohými spôsobmi.

A6
Audi A6 Limuzína | A6 Avant
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Limuzína, ktorá na prvý pohľad fascinuje a vzbudzuje emócie. A zvýrazňuje 
pohyb. Jej dizajn vyžaruje progresivitu a športový charakter.

Napríklad hrana tornadolinie pod bočnými oknami sa tiahne od predných 
svetlometov až po zadnú časť karosérie. Horizontálne usporiadanie všet-
kých línií na karosérii pri pohľade spredu aj zozadu vizuálne zväčšuje šírku 
vozidla.

Hodnoty spotreby paliva a emisií CO₂ nájdete od strany 104.

Dynamický dizajn 
pretavený do každej línie.



8

Športový šarm je v súlade s eleganciou. Funkčnosť sa spája 
s komfortom. Audi A6 Avant zas demonštruje perfektne 
vyváženú mnohostrannosť. Ľahké, elegantne plynúce 
 proporcie a precízne definované línie vytvárajú jedinečnú 
siluetu. Vysoké boky karosérie, štíhly pás bočných okien 
a línia strechy pripomínajúca kupé vylučujú zámenu s iným 
vozidlom už na prvý pohľad.

Hodnoty spotreby paliva a emisií CO₂ nájdete od strany 104.

Audi A6 Limuzína | Audi A6 Avant
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* Prosím, berte do úvahy osobitosti pri používaní kolies na strane 109. Hodnoty spotreby paliva a emisií CO₂ nájdete od strany 104.

Audi A6 Limuzína | Audi A6 Avant

Progresívny dizajn a inovatívne svetlá. Schopnosť osvetliť cestu 
svetlom podobným dennému. Na želanie dodávané svetlomety 
z LED premenia noc na deň.

V každom svetle pôsobivá je maska chladiča Audi Singleframe 
s trojrozmerným dizajnom. Nízka a široká vyžaruje suverenitu. 
Jej horizontálne chrómované lišty pôsobivo zvýrazňujú dynamiku 
Audi A6.

Ešte väčší dôraz vozidlu dodávajú 20-palcové hliníkové kované 
disky s 5-ramenným hviezdicovým dizajnom s kontrastne sivým 
lakovaním a čiastočne leštenými plochami*, ktoré sa montujú 
na želanie.

QR kód

Ak chcete zažiť Audi A6 v akcii, zoskenujte 

tento QR kód vašim smartfónom. Alebo 

využite nasledujúci link vo vašom browseri: 

www.audi.com/a6film
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Veľkorysý priestor sa snúbi s koncepciou interiéru dôsledne orientovanou na komfort. 
V Audi A6 limuzíne a A6 Avant nezvyčajné detaily prispievajú k najvyššej exkluzivite. Ako 
napríklad systém infotainmentu najnovšej generácie MMI navigácia plus s MMI touch, 
montovaný na želanie. Má veľký farebný monitor TFT s uhlopriečkou 8 palcov (20,3 cm) 
a optimálne integruje rozmanité funkcie a služby Audi connect.

A k tomu vynikajúca kvalita zvuku na všetkých miestach v kabíne, ktorú poskytuje 
Bose Surround Sound System. S celkovým výkonom 600 wattov a 14 reproduktormi 
rovnomerne ozvučuje celú kabínu. A intenzívne basy zo subwoofera možno aj fyzicky cítiť.

Hodnoty spotreby paliva a emisií CO₂ nájdete od strany 104.

Suverenita sa odzrkadľuje 
v nekompromisnej
orientácii na vodiča.
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Veľkorysosť sa prejavuje 
v citeľnom komforte.
Komfort znamená aj optimálne využitie priestoru. Vďaka 
mnohým odkladacím priestorom a praktickým riešeniam 
je každá jazda potešením.

Ku komfortu prispieva aj vysoká funkčnosť. Napríklad operadlo 
zadného sedadla delené v pomere 40 : 60 sa dá pohodlne 
uvoľniť a sklopiť z batožinového priestoru. Objem batožino-
vého priestoru sa pri sklopení obidvoch častí zväčší z 565 litrov 
až na 1 680 litrov.

Na želanie možno dvere batožinového priestoru otvárať a 
zatvárať elektricky. Pri komfortnom kľúči so senzorom ovlá-
daným odblokovaním batožinového priestoru na otvorenie 
stačí pohyb nohy pod zadným nárazníkom. Uhol otvorenia 
sa navyše dá individuálne naprogramovať podľa výšky stropu 
v garáži. Aj kryt batožinového priestoru sa pri otvorení dverí 
automaticky zdvihne a po zatvorení dverí zasa automaticky 
sklopí naspäť.

Hodnoty spotreby paliva a emisií CO₂ nájdete od strany 104.

Audi A6 Limuzína | Audi A6 Avant
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Hodnoty spotreby paliva a emisií CO₂ nájdete od strany 104.

Presvedčivý výkon 
sa prejavuje 
v účinnom pohone.

Výkonné motory TFSI a TDI zabezpečujú vynikajúcu dynamiku 
a neobyčajnú účinnosť. Vysoký krútiaci moment motorov je 
zárukou fascinujúcej akcelerácie.

Inovatívne technológie zvyšujú účinnosť a znižujú spotrebu 
paliva aj emisie. Napríklad vylepšený systém Start-Stop 
automaticky vypína motor už vo fáze zastavovania vozidla. 
Účinnosť počas jazdy zvyšuje sériový systém Audi drive select 
s piatimi režimami pre individuálne nastavenie vozidla – od 
komfortného po športový. Zvlášť úsporný je režim efficiency. 
V kombinácii s prevodovkou S tronic po uvoľnení pedála 
akcelerátora aktivuje režim voľnobehu.

Na želanie môžu byť Audi A6 limuzína a A6 Avant vybavené 
aj permanentným pohonom všetkých kolies quattro, ktorý 
zlepšuje trakciu a jazdné vlastnosti v zákrutách. V kombinácii 
s vylepšeným športovým diferenciálom zadnej nápravy systém 
quattro posúva dynamiku, agilitu a stabilitu na novú úroveň.

Audi A6 Limuzína | Audi A6 Avant



18 Audi A6 allroad quattro

A6
Audi A6 allroad quattro

Prečo využívať cesty, po ktorých jazdia aj ostatní? Audi A6 allroad 
quattro vám ponúka možnosť objaviť úplne nové cesty. Napríklad 
vďaka systému adaptive air suspension. Elektronicky ovládané pneu-
matické pruženie s plynulo nastaviteľnou charakteristikou tlmičov 
automaticky prispôsobuje podvozok momentálnej jazdnej situácii.

Kamkoľvek vás vedie inšpirácia – nové Audi A6 allroad quattro vás 
suverénne dovezie do cieľa vďaka svojim výkonným a účinným  
motorom TFSI a TDI. A veľkému priestoru pre posádku i batožinu. 
S dobrým pocitom, že idete vždy správnou cestou.

Hodnoty spotreby paliva a emisií CO₂ nájdete od strany 104.

Najatraktívnejší spôsob, 
ako sa vydať vlastnou cestou.
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Hodnoty spotreby paliva a emisií CO₂ nájdete od strany 104.

Audi A6 Avant má charakter a ešte charizmatickejšie je Audi A6 allroad 
quattro. Na prvý pohľad upúta rozšírenými lemami blatníkov. Aj mar-
kantná maska chladiča Singleframe má osobitné vyhotovenie s vertikál-
nymi chrómovanými lamelami, vytvárajúcimi fascinujúci vzhľad prednej 
časti – zvlášť v kombinácii so svetlometmi Audi Matrix LED, dodávanými 

na želanie. Nájazdový štít po celej šírke predného nárazníka, spojler na 
zadnej hrane strechy a zvýšené strešné lišty akcentujú svojbytný vzhľad. 
A ak by ste chceli aj v oblasti farieb ísť vlastnou cestou, odtieň laku 
 Javabraun je exkluzívne vyhradený pre Audi A6 allroad quattro.

Najindividuálnejší spôsob,
ako sa vydať vlastnou cestou.

Audi A6 allroad quattro
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Hodnoty spotreby paliva a emisií CO₂ nájdete od strany 104.

V Audi A6 allroad quattro vás očakáva výnimočná atmosféra veľkorysosti a exkluzi-
vity, umocnená fascinujúcimi detailmi. Ako napríklad športové sedadlá v koži 
 atlasbeige s kontrastnými stehmi, dodávané na želanie, ktoré poskytujú vynikajúcu 
oporu. Alebo dekoračné obklady Aluminium Delta bronze. Tieto dekoračné obklady 
na želanie sú vyhradené pre A6 allroad quattro, rovnako ako farba interiéru 
 Santosbraun alebo látka Sierra/mono.pur 350.

Terén máte neustále pod dohľadom vďaka sériovému zobrazovaniu uhla náklonu, 
ktorý graficky indikuje polohu vozidla na svahu. Aby ste mali pri jazde v teréne 
v každom okamihu informáciu o polohe Audi A6 allroad quattro. Asistent zjazdu 
zo svahu automaticky udržiava zvolenú rýchlosť. Stabilitu vozidla zvyšuje systém 
ESC – rovnako na asfaltovej ceste aj na nespevnenom povrchu. Môžete odolať 
vábeniu terénu?
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Inteligentne využitý výkon. Motory TFSI a TDI vynikajú veľkou ťažnou 
silou a prekvapujúcou účinnosťou. Napríklad aj vďaka rekuperácii. Pri 
nej sa pohybová energia pri spomaľovaní a brzdení premieňa na elek-
trickú energiu, ktorá za akumuluje v batérii a využíva pri opätovnom 
zrýchľovaní. Inteligentná hybridná konštrukcia karosérie z ocele a 
 hliníka znižuje hmotnosť vozidla, čím nielen zvyšuje agilitu, ale pri-
spieva aj k zníženiu spotreby paliva a emisií.

Pre športové jazdné vlastnosti má rozhodujúci význam permanentný 
pohon všetkých kolies quattro. Na želanie môže byť doplnený novým, 
vylepšeným športovým diferenciálom, ktorý variabilne rozdeľuje krú-
tiaci moment na zadné kolesá. Cítiť to najmä pri pôsobivom zrýchlení 
v zákrutách. Ale aj na každej ceste a za každého počasia.

Najenergickejší spôsob,
ako sa vydať vlastnou cestou.

Hodnoty spotreby paliva a emisií CO₂ nájdete na strane 124.

QR kód

Ak chcete Audi A6 allroad quattro zažiť 

v akcii, zoskenujte si tento QR kód do 

vášho smartfónu. Alebo využite nasle-

dujúci link vo vašom browseri: 

www.audi.com/a6allroadfilm

Audi A6 allroad quattro
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S6
Audi S6 Limuzína | S6 Avant

Audi S6 je oveľa viac ako iba reprezentačný automobil. Zároveň 
je to prestížne rodinné vozidlo na každý deň s elegantnými 

a atletickými líniami. Je úplne jedno, či limuzína alebo Avant, 
obidve dokazujú každou časťou svojej konštrukcie, že dispo-

nujú inteligentnou silou. Jej zdrojom je výkonný motor V8 TFSI 
s technikou cylinder on demand v kombinácii so suverénnym 

permanentným pohonom všetkých kolies quattro a systémom 
regulácie jazdnej dynamiky Audi drive select. Účinnosť pohonu 

zvyšuje karoséria hybridnej konštrukcie z ocele a hliníka.

Hodnoty spotreby paliva a emisií CO₂ nájdete na strane 108.

Kultivovaný 
športovec.
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Hodnoty spotreby paliva a emisií CO₂ nájdete na strane 108.

Elegantná ľahkosť športovo interpretovaná. Signalizujú ju úzke zadné 
svetlá vybavené dynamickými smerovými svetlami s postupne sa 

 rozsvecujúcimi diódami LED. Rovnako fascinujúce sú aj všetky detaily. 
Ako napríklad nárazníky s novým dizajnom a chrómovaná lišta na veku 

batožinového priestoru. Typický charakter modelu S zvýrazňujú dva páry 
chrómovaných koncoviek výfuku. Spojler na veku batožinového priestoru 

alebo zadnej hrane strechy dodáva karosérii dynamické zakončenie.

Jasná línia potrebuje 
predovšetkým 

ľahkosť.
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Hodnoty spotreby paliva a emisií CO₂ nájdete na strane 108.

Progresivita sa javí v novom svetle. Svetlomety z diód LED kombinujú úspornú 
osvetľovaciu technológiu s vysokým svetelným výkonom. Ešte viac poskytujú 

svetlomety Audi Matrix LED, montované na želanie. Inovatívna funkcia automa-
tického rozdeľovania svetla zvyšuje bezpečnosť a komfort pri jazde v noci.

Dobrý výhľad zabezpečujú aj vonkajšie spätné zrkadlá s krytmi v atraktívnom 
hliníkovom vyhotovení a elegantne integrovanými bočnými smerovými svetlami 

z LED. Na prvý pohľad upúta markantná maska chladiča s dvojitými hori zontálnymi 
chrómovanými lištami a emblémom S. Je mnoho detailov, ktoré dodávajú Audi S6 

nezameniteľný, neprehliadnuteľný charakter.

Neprehliadnuteľne 
progresívny – 

zďaleka aj zblízka.
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Vo vozidle je všetko pripravené plniť vaše pokyny. Pomo-
cou ergonomicky tvarovaného multifunkčného športové-

ho koženého volantu s radiacimi páčkami v hliníkovom 
vyhotovení môžete ovládať jednotlivé funkcie ako rádio, 

informačný systém vodiča, telefón či navigáciu. Na intui-
tívne ovládanie systému MMI navigácia plus s MMI touch 

najnovšej generácie môžete okrem toho využiť na dotyk 
citlivú plôšku touchpad. Pohybom prsta na nej  pohodlne 

listujete v zozname skladieb alebo jednoducho na ňu 
napíšete cieľ pre navigáciu.

Vynikajúce držanie tela aj pri dynamickejšom štýle jazdy 
zabezpečujú športové sedadlá potiahnuté kombináciou 

alcantara/koža. Na želanie si môžete vozidlo vybaviť 
 exkluzívnymi športovými sedadlami S potiahnutými kožou 

Valcona. Majú ešte výraznejšie vytvarované bočné časti a 
integrované opierky hlavy s vylisovanými emblémami S6.

Výrazný výkon potrebuje
kontrolu. A vnútorný pokoj.

Hodnoty spotreby paliva a emisií CO₂ nájdete na strane 108.
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Fascinujúce fakty: Motor V8 4.0 TFSI s výkonom 331 kW. Za 4,4 sekundy 
z 0 na 100 km/h. Dynamický priebeh výkonu vďaka veľkému krútia cemu 

momentu 550 Nm. A pritom takmer o 5 % menšie emisie CO₂ oproti 
predchádzajúcemu modelu. Vďaka technológiám účinnosti ako Audi 

cylinder on demand, optimalizovanému systému Start-Stop a rekuperácii. 
Väčší výkon, menšia spotreba paliva. Presvedčte sa sami – Audi S6 je  

 výnimočný automobil.

Efektivita: spôsob, 
ako napredovať

bez obmedzovania.

Hodnoty spotreby paliva a emisií CO₂ nájdete na strane 108.

QR kód

Ak chcete Audi S6 zažiť v akcii, zoskenujte 

si tento QR kód do vášho smartfónu. Alebo 

využite nasledujúci link vo vašom browseri: 

www.audi.com/s6film
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>>> Audi connect
Budúcnosť zosieťovanej mobility. 

>>> Audi tron
Budúcnosť mobility s redukciou CO₂.

>>> quattro®
Budúcnosť pohonu všetkých kolies. 

Inovácie

>>> Design
Budúcnosť má svoj tvar.

>>> Audi ultra
Budúcnosť účinných technológií.

Svet sa neustále mení. Technologický vývoj kráča stále razantnejšie dopredu. A tým sa vám ponúka stále viac 
 možností – najmä v oblasti mobility. Náskokom vďaka technike sa na tomto vývoji významne podieľame. 
Aby sme vám poskytli technológiu, ktorá obohacuje váš život. Aby sme požiadavky na súčasnú a budúcu 
mobilitu nielen splnili, ale aj naďalej prekračovali.

… durch Technik.
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>>> Kompetencia v oblasti ľahkej konštrukcie
Nižšia hmotnosť znamená väčšiu úsporu, 

výkon a výdrž. Ľahká konštrukcia Audi. Začína 

sa pri karosérii a dnes pokračuje prakticky 

vo všetkých oblastiach vozidla. Kombinuje 

 inovatívne materiály ako hliník, karbón a 

 horčík, inteligentné konštrukčné princípy, 

ako aj výrobné procesy šetriace zdroje do 

 celostnej koncepcie.

>>> Aerodynamika
Menší aerodynamický odpor znamená vyššiu 

účinnosť. Vďaka dôsledne aerodynamicky 

tvarovanej karosérii vrátane spojlerových 

hrán a zakrytej spodnej časti podlahy sa 

dosahuje aerodynamicky optimálny tvar. 

Účinnosť ďalej zvyšujú pneumatiky s nízkym 

valivým odporom. A to všetko je testované 

v aerodynamickom tuneli Audi do rýchlosti 

300 km/h. 

>>> Kompetencia v oblasti prevodoviek
Zlepšené hodnoty účinnosti vďaka modifi-

kovanému sprevodovaniu. Zvýšený krútiaci 

moment umožňuje použiť dlhší prevodový 

pomer pri najvyšších stupňoch. Pre energický 

ťah v nižšom spektre otáčok, čo znižuje 

spotrebu – no neovplyvňuje dynamiku 

a športový charakter. 

Audi ultra

Vyrobiť Audi nie je jednoduché. A napriek tomu platí pre všetky modely jednoduchý princíp: Všetky komponenty vozidla 
zapadajú presne do seba, aby vytvárali synergie znižujúce emisie. Čo sa začalo začiatkom deväťdesiatych rokov ľahkou 
konštrukciou a revolučnou hliníkovou karosériou Audi Space Frame (ASF®), dnes prináša takzvané otočenie hmotnostnej 
špirály: každý komponent ľahkej konštrukcie má vplyv na ďalšie diely, ktoré môžu mať redukovanú hmotnosť. Takýmto 
spôsobom sa existujúce tvary a materiály neustále vylepšujú z hľadiska ich funkčnosti, zníženia hmotnosti a optimalizácie 
výrobného procesu. Aby sa naše automobily dali vyrábať ešte efektívnejšie a šetrili sa zdroje surovín. Okrem toho sa v Audi 
využíva stále viac technológií účinnosti. Ako napríklad rekuperácia a systém Start-Stop. Alebo pokrokové, účinné agregáty 
high-tech. Pre zlepšenie jazdnej dynamiky, vysoký kompresný pomer, účinnejšie spaľovanie zmesi a zníženie emisie CO₂. 
To všetko je Audi ultra. Dnes i v budúcnosti – na ceste k mobilite s redukciou CO₂.

Audi ultra

Optimálne skombinované.
Budúcnosť efektívnych technológií.

>>> Rekuperácia
Brzdenie pre ešte účinnejšiu jazdu. Vďaka 

premene (rekuperácii) energie. Časť kinetickej 

energie sa pri brzdení a spomaľovaní premieňa 

na elektrickú energiu, akumuluje v batérii 

vozidla a využíva vo fázach zrýchlenia – čím sa 

podľa jazdného cyklu dajú ušetriť až 3 % paliva.

>>> Kompetencia v oblasti agregátov
Výkonný a účinný pohon. Od Audi ultra s technoló-

giami účinnosti v oblasti motorov. Ako napríklad 

systémy Audi cylinder on demand a Audi valvelift 

system, znižujúce spotrebu energie motora alebo 

technológia Audi clean diesel znižujúca emisie.
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E-maily²
sa dajú preniesť do Audi MMI a nechať predčítať hlasom

Správy (SMS)³
Textové správy SMS sa dajú zobraziť alebo pohodlne nechať 

predčítať hlasom a s funkciou diktátu sa na ne dá hneď 

odpovedať

Prístup na Facebook
prináša vašu osobnú sociálnu sieť do kokpitu. S predčítavaním 

hlasom a ďalšími komfortnými textovými funkciami

Prístup na Twitter
integruje službu textových správ Twitter do kokpitu. 

S predčítavaním hlasom a ďalšími komfortnými textovými 

funkciami

Hotspot WLAN
pripája vaše mobilné koncové zariadenia k internetu

Komunikácia

Mobilita & navigácia

Informácie o parkoviskách
Pomoc pri vyhľadávaní parkovísk a parkovacích domov. 

Aj – pokiaľ sú k dispozícii – s informáciami o cenách 

 parkovného a počte aktuálne voľných parkovacích miest

Ceny paliva
najvýhodnejšie čerpacie stanice paliva v cieľovom mieste, 

resp. vo vašej blízkosti

Navigácia podľa albumu obrázkov (picturebook)
Dáta GPS vašich obrázkov vás vedú k cieľu.

Vyhľadávanie Point-of-Interest (POI) 
pomocou hlasového ovládania 
v databáze Google™¹

Dopravné informácie online
podporujú dynamickú navigáciu informáciami o hustote 

premávky na jednotlivých úsekoch trasy v reálnom čase

Informácie o vlakoch
Informácie o časoch odjazdov a príjazdov, ako aj nástupíšť. 

Informácie o letoch 

Informácie o časoch odletov a príletov, ako aj nástupných 

termináloch vrátane funkcie vyhľadávania podľa čísla letu.

Navigácia s Google Earth™¹ 
a Google Street View™¹
vás naviguje pomocou leteckých a družicových snímok 

s vysokým rozlíšením ešte jednoduchšie k cieľu

Zvláštne ciele myAudi²
Navigačný systém ako osobný atlas: individuálne zoznamy 

bodov záujmu POI (Point-of-Interest) sa dajú do vozidla 

importovať cez portál myAudi

Informácie o krajine²
Zobrazenie špecifických zákonných požiadaviek platných 

v aktuálnej krajine, ako napr. povinnosť používať diaľničnú 

nálepku, bezpečnostnú reflexnú vestu a rýchlostné 

obmedzenia po prejazde hranice.

Aktualizácia online²
Dodaná verzia mapy sa dá aktualizovať bezplatne prvými 

5 aktualizáciami, vydávanými v polročnom rytme. V kombi-

nácii s Audi connect je možná aktualizácia máp aj vo vozidle 

online. 

Zadávanie cieľa cez myAudi alebo Google Maps™¹
Plánovanie vašich cieľov pre navigáciu je na želanie možné 

pohodlne na PC alebo smartfóne. myAudi a Google Maps, 

resp. aplikácia Audi MMI connect umožňujú zaslať individu-

álne ciele pre navigáciu do vozidla. Tieto ciele sa dajú poho-

dlne prevziať do navigačného systému pred štartom jazdy.

¹ Google a logo Google sú registrované značky spoločnosti Google Inc. ² Súčasť príplatkového systému MMI Navigácia plus s MMI touch. ³ Predpokladom je, že mobilný telefón podporuje Bluetooth protokol MAP (Message Access 

Profile). Informácie o kompatibilných mobilných telefónoch získate u vášho partnera Audi alebo na www.audi.com/bluetooth. ⁴ Vyžaduje príplatkový systém MMI Navigácia plus s MMI touch vrátane hlasového ovládania, rozhrania 

Bluetooth a multifunkčného koženého volantu. ⁵ O presnom termíne zavedenia sa informujte prosím u vášho partnera Audi. Závisí od špecifických služieb poskytovaných v príslušnej krajine. Na využívanie potrebujete spravidla účet 

u služby Media-Streaming, čím môžu vzniknúť ďalšie náklady. Rozsah služieb, zobrazenie obrazovky a náklady sa líšia podľa krajiny, modelu, koncového zariadenia a tarify. Podrobnejšie informácie o užívateľských právach nájdete na 

strane 94 a na www.audi.com/connect.

Prístup k hlasovému ovládaniu telefónu⁴
ako napr. Siri (od iPhone 4S). Dlhým stlačením tlačidla hla-

sového ovládania na multifunkčnom koženom volante máte 

počas jazdy priamy prístup k hlasovému ovládaniu telefónu, 

pripojenému cez Bluetooth. Ovládanie sa uskutočňuje bez-

pečne a pohodlne prostredníctvom mikrofónov a reproduk-

torov vášho Audi.

Audi connect

Infotainment

Počasie 
Predpovede a mapy pre zvolené miesta

Online Media Streaming⁵
Prostredníctvom aplikácie pre smartfóny prístup k osob-

ným rádiovým službám a k celosvetovým rozhlasovým 

staniciam, ako aj využívanie služieb Music Streaming, 

umožňujúcich prístup k miliónom skladieb. Navyše 

prístup k mediatéke smartfónu

Správy online (individuálne)

Texty a obrázky k aktuálnemu dianiu vo svete, individuálne 

konfigurovateľné

City Events
informácie o aktuálnych podujatiach – napr. v cieľovom 

mieste

Cestovné informácie 
informácie o pamätihodnostiach – s funkciou prevzatia 

ako cieľa pre navigáciu

myAudi – vaša osobná „spojovacia centrála“
vám umožňuje po jednorazovej registrácii na www.audi.com/myaudi 

v oblasti chránenej heslom pohodlne doma spravovať a konfigurovať 

služby Audi connect. Mnohé z týchto služieb môžete využívať aj 

prostredníctvom aplikácie Audi MMI connect vo vašom smartfóne 

(od Android 4.0 alebo iOS 6) na cestách.

Svet vám ponúka nespočetné možnosti. Audi connect vám mnoho z týchto možností prináša digitálne a priamo 

do vášho Audi. Stlačením gombíka. Individuálne pre vás prispôsobené. Vďaka myAudi a službám Audi connect 

vo vašom vozidle. Na mnohých miestach sveta. Intuitívne, jednoducho a komfortne.

Budúcnosť zosieťovanej mobility.Audi connect

Hodnoty spotreby paliva a emisií CO₂ nájdete od strany 104.
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S quattro®.

quattro®Cítiťcesty.

quattro®

Mať cestu pevne pod kontrolou. Pretože poháňacia sila sa permanentne rozdeľuje na všetky štyri 
kolesá. Variabilne prostredníctvom medzinápravového diferenciálu. Vždy podľa situácie. Zažiť 
s pohonom quattro so športovým diferenciálom zadnej nápravy jazdnú stabilitu, dynamiku a agilitu 
nanovo, potláčajúc pretáčavosť a nedotáčavosť. Pre zlepšenú trakciu a intenzívne napredovanie. 
Zvládnuť každú trasu. So svojím cieľom stále pred očami. V zákrutách. Na rovinách. Na každom 
povrchu. Pre fascináciu, ktorá pretrváva. Na ceste – a potom v pamäti.
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Každý pohyb má svoj pôvod. Niečo, čo ho iniciovalo, nejaká idea. Aj motorom pre 
vaše nové Audi A6 predchádzala východisková idea: zvýšený výkon pri menšej spotrebe. 
Tento zdanlivý protiklad riešime dvoma revolučnými technológiami: TDI a TFSI. 
 Zoznámte sa s nimi. A vyberte si pohon, ktorý vami najviac pohne.

Maximálny výkon.
Maximálne využitý.

Inteligentný výkon

Hodnoty spotreby paliva a emisií CO₂ nájdete od strany 104.

Inteligentný výkon

Motory Audi TFSI majú zvlášť vysoký kompresný pomer. Výsledkom 
je vynikajúca účinnosť pri optimálnej výkonnosti. Nahradením obje-
mu prepĺňaním sa rozmery a hmotnosť motorov výrazne zmenšili – 
pri zachovaní pôsobivej konštantnej dynamiky. Pre priebeh výkonu, 
ktorý vás okamžite presvedčí.

Motory Audi TDI majú vďaka kombinácii priameho vstrekovania paliva 
a prepĺňania turbodúchadlom výnimočný výkon – vďaka veľkému 
krútiacemu momentu v celom rozsahu otáčok s konštantným prie-
behom. Pri nízkych emisiách a tradičnej úspornosti. Ale aj fascinujúco 
dynamický – aby ste na každej ceste mohli dosiahnuť maximum.

TDI® TFSI®

Audi cylinder
on demand

Aj hlavy valcov môžu byť inteligen-
tné. Dokazuje to Audi cylinder on 
demand. Pri čiastočnom zaťažení sa 
štyri valce osemvalcového motora 
TFSI automaticky vypínajú. To pomá-
ha znižovať spotrebu paliva a reduko-
vať emisie. Bez toho, aby prepínanie 
bolo cítiť a bola ovplyvnená jazdná 
dynamika.



>>> Keramické brzdy
Keramické brzdy na prednej a zadnej náprave za-

ručujú impozantný brzdný výkon v každej jazdnej 

situácii.

>>> quattro® so športovým diferenciálom
Permanentný pohon všetkých kolies quattro 

s elektronicky ovládaným športovým diferen-

ciálom zadnej nápravy umocňuje agilitu a jaz-

dnú dynamiku. 

>>> quattro®
Permanentný pohon všetkých kolies 

rozdeľuje krútiaci moment motora na 

jednotlivé kolesá podľa jazdnej situácie 

pre dosiahnutie maximálnej trakcie 

a dynamiky.

>>> ESC s funkciou elektronickej uzávierky diferenciálu
Elektronický stabilizačný systém ESC s funkciou elektronickej 

uzávierky diferenciálu uskutoční cielené malé zásahy pro-

stredníctvom brzdy, ak je predné koleso na vnútornej strane 

zákruty príliš odľahčené. Týmito brzdnými impulzmi sa nad-

bytočný krútiaci moment prenesie na koleso na vonkajšej 

strane zákruty, ktoré ho lepšie dokáže preniesť na cestu, 

čím sa zlepšuje trakcia.

>>> adaptive air suspension
Elektronicky regulované pneumatické pruženie 

pôsobí samostatne na každé zo štyroch kolies 

a zabezpečuje, že aj pri plnom naložení vozidla 

jazdné vlastnosti prakticky nie sú negatívne 

ovplyvnené. Pre S6 v športovej verzii s tvrdším 

vyladením tlmičov.

>>> Audi drive select
S Audi drive select si prispôsobíte jazdné vlastnosti 

vášho modelu Audi A6 svojim individuálnym potre-

bám. Stlačením gombíka. Športové, komfortné, 

vyvážené alebo úsporné. Rozhodujete vy.

>>> tiptronic
8-stupňová automatická prevodovka 

s dynamickým programom radenia 

(DSP) zabezpečuje rýchle preraďovanie 

bez citeľného prerušenia ťažnej sily.

>>> S tronic®
Športovo-účinná prevodovka s dvoma spojkami 

vám umožňuje bleskurýchle preraďovanie bez 

citeľného prerušenia ťažnej sily.

>>> Dynamické riadenie
Dynamické riadenie zvyšuje dynamiku a jazdný 

komfort modifikáciou prevodového pomeru podľa 

rýchlosti jazdy.

46 Dynamika

Hodnoty spotreby paliva a emisií CO₂ nájdete od strany 104. 
Informácie o sériovej a zvláštnej výbave nájdete v registri od strany 114.

Nastúpiť. Pripútať sa. Naštartovať motor. Kamkoľvek idete, nechajte sa poháňať fascinujúcou dynamikou. Pretože viete, 

že vo vašom novom Audi A6 máte všetky cesty otvorené. Udajte smer. Spôsob jazdy. Tempo. A vychutnávajte pri tom 

slobodu, ktorú vám poskytujú rezervy. To stačí, aby ste z každej trasy vyťažili to najlepšie.

ktorá vás viac nepustí.

Dynamika

Dynamika,
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>>> Audi side assist vrátane Audi pre sense rear 
vás podporuje pri zmene jazdného pruhu a v prípade 

 hroziaceho nárazu zozadu uskutoční preventívne ochranné 

opatrenia

>>> Svetlomety Audi Matrix LED
optimálne osvetľujú cestu podľa momentálnych 

 podmienok inovatívne usporiadanými automaticky 

 ovládanými diódami LED pre ešte väčšiu bezpečnosť

>>> adaptive cruise control vrátane 
Audi pre sense front
monitoruje premávku pred vozidlom a automaticky 

udržiava nastavený odstup od vozidla idúceho vpredu

>>> Asistent nočného videnia
zvyšuje komfort pri jazde v noci integrovanou termovíznou 

kamerou s označovaním rozoznaných chodcov a veľkých 

zvierat

Hodnoty spotreby paliva a emisií CO₂ nájdete od strany 104. Informácie o sériovej a zvláštnej výbave nájdete v registri od strany 114.

>>> Audi pre sense basic
uskutoční v prípade hroziacej kolízie opatrenia 

na  preventívnu ochranu posádky 

>>> Zobrazovanie rýchlostných obmedzení 
na báze kamery
rozoznáva rýchlostné obmedzenia a informuje vás 

o nich na displeji informačného systému vodiča 

v združenom prístroji a na Head-up displeji

>>> Audi active lane assist
vás pri rozoznanom vodorovnom dopravnom 

 značení podporuje jemnými korekciami pri 

 udržiavaní jazdného pruhu

Asistenčné systémy

>>> Head-up displej
premieta dôležité informácie na predné sklo v 

 zornom poli vodiča, aby nebolo potrebné odpútať 

pohľad od cesty pred vozidlom

Kamkoľvek idete: môžete 
mať stále dobrý pocit.

Každá jazda je iná. No jedno je pri všetkých jazdách rovnaké: pocit ochrany, ktorý ponúka každé Audi. 
Všetky asistenčné systémy vo vašom novom Audi A6 vás podporujú pri jazde a zvyšujú komfort. 
Zoznámte sa s najdôležitejšími asistenčnými systémami.

Asistenčné systémy

S asistenčnými systémami vo vašom novom Audi A6.

Prosím, majte na pamäti: systémy pracujú iba v rámci určitých hraníc a podporujú vodiča. Zodpovednosť a pozornosť potrebná pre riadenie vozidla zostávajú na vodičovi.

>>> Parkovací systém plus s kamerami 
snímajúcimi okolie
zlepšuje prehľad pri parkovaní a manévrovaní rozličný-

mi voliteľnými perspektívami kamier okolo vozidla

>>> Parkovací asistent so zobrazovaním okolia 
podporuje vodiča pri zaparkovaní a vyparkovaní 

 autonómnym ovládaním riadenia vozidla
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>>> Navigácia
Nechajte sa ešte komfortnejšie navigovať 

systémom MMI navigácia plus s MMI touch 

k vašim cieľom prostredníctvom trojrozmer-

ného obrazu mapy a trojrozmerného zobra-

zenia pamätihodností a markantných budov.

>>> Audi connect
Využívajte so systémom MMI navigácia plus 

všetky služby Audi connect – rýchlo a poho-

dlne. Vďaka intuitívnemu ovládaniu MMI je 

prístup k mnohým funkciám podporovaným 

internetom pôsobivo jednoduchý.

>>> Car
Ovládajte a nastavujte na systéme MMI 

rádio pohodlne niekoľkými pohybmi 

asistenčné systémy, nastavenie vozidla, 

klimatizáciu a servisné funkcie.

Hodnoty spotreby paliva a emisií CO₂ nájdete od strany 104.

Informácie o sériovej a zvláštnej výbave nájdete v registri od strany 114.

>>> Telefón
Bezpečne a pohodlne telefonujte 

bez použitia rúk: jednoducho vyberte 

číslo v MMI z vašich kontaktov alebo 

ho intuitívne zadajte pomocou 

MMI touch.

Simplexita

>>> Media
Listujte v obaloch vašej hudobnej zbierky na všetkých 

záznamových médiách ako jukebox, vložené karty SD, 

Audi music interface, CD alebo DVD.

Redukované. Jednoduché. Logické. Svet mobilného infotainmentu nanovo definuje 

Multi Media Interface (MMI). Telefonovanie, navigácia alebo využívanie internetových 

služieb Audi connect: intuitívne, vysoko funkčne a komfortne – aj vďaka hlasovému 

ovládaniu. So systémom MMI vo vašom novom Audi A6 vám to všetko pôjde s hravou 

ľahkosťou.

MMI® – inteligentné,

individuálne, intuitívne.

Simplexita

>>> MMI® touch

S MMI touch je ovládanie jednotlivých kompo-

nentov Multi Media Interface ešte jednoduchšie. 

Dotyková plôška touchpad sa dá ovládať dokonca 

iba jedným prstom.



Dobre svietia.
Svetlomety Audi Matrix LED Tma je relatívna. So svetlometmi Audi Matrix LED, montovanými na želanie, sa noc 

zmení na deň. Nová technológia svetlometov má farbu svetla podobnú dennému 
svetlu. Zákruty sa osvetľujú v predstihu. Systém registruje iné vozidlá a rozloženie 
svetla vášho nového Audi A6 automaticky prispôsobuje situácii. Umožňujú to rozličné 
senzory a kamera. A individuálne stlmiteľné, inovatívne usporiadané LED – ktoré sú 
mimochodom atraktívne aj na pohľad. 

Svetlomety Audi Matrix LED

Svetlomety Audi Matrix LED neimponujú iba v noci. Nová osvetľo-
vacia technológia vytvára akcenty aj cez deň. Raz svetelnými bodmi, 
inokedy ako dynamický pás svetla. Samostatne ovládané LED. 
Perfektne prispôsobené momentálnej situácii. Priekopnícke. 
A zakaždým znovu fascinujúce. Dobre vyzerajú.
Hodnoty spotreby paliva a emisií CO₂ nájdete od strany 104.



54 Výbava

Taká jedinečná ako vy.
Ponuka výbavy.

Športovosť, komfort, dizajn, funkčnosť – je úplne jedno, aké požiadavky máte na vaše Audi. 
Vždy vám poskytuje veľa možností individualizácie. Výbavy Audi sú rozmanité a kvalitné 
a môžete si ich dokonale prispôsobiť svojim požiadavkám.
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Hodnoty spotreby paliva a emisií CO₂ nájdete od strany 104. * Prosím, berte do úvahy osobitosti pri používaní kolies na strane 109.

Charakter má mnoho podôb.
Tu sú štyri z nich.

Čo robí z Audi vaše osobné Audi? Výbava presne prispôsobená vašim požiadavkám. 
Máte na výber mnoho možností, ako dodať vášmu vozidlu individuálny charakter. 
Chcete ho mať viac športové? Alebo viac elegantné? Nechajte sa inšpirovať.

Audi A6 Limuzína 
vo farbe Mythosschwarz Metallic

Svetlomety Audi Matrix LED

Hliníkové liate disky Audi Sport s 10-lúčovým dizajnom, 
titánovo matné, lesklo sústružené*

Tmavo tónované sklá (ochranné zasklenie)

Sedadlá s individuálnou kontúrou vpredu v perforovanej 
koži Valcona atlasbeige s pamäťou nastavenia a ventiláciou

Dekoračné obklady drevo Nussbaum Beaufort

Styleguides

Audi S6 Limuzína 
vo farbe Misanorot Perleffekt

Lesklý paket Schwarz Audi exclusive

Hliníkové liate disky 5-lúčovým paralelným hviezdicovým 
dizajnom (S dizajn)

Športová výfuková sústava s koncovkami vo vysoko lesklej 
čiernej farbe

Kryty vonkajších spätných zrkadiel vo farbe vozidla 

Športové sedadlá S vpredu v koži Valcona mondsilber 
s kontrastnými stehmi a vylisovaným logom S na 
 operadlách

Dekoračné obklady Carbon Atlas
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Hodnoty spotreby paliva a emisií CO₂ nájdete od strany 104. * Prosím, berte do úvahy osobitosti pri používaní kolies na strane 109.

Audi A6 allroad quattro 
vo farbe Tornadograu Metallic

Kompletné lakovanie vrátane hliníkovej optiky Exterieur

Hliníkové liate disky s 5-lúčovým dizajnom, titánovo 
matné, lesklo sústružené*

Audi design selection flintgrau

Multifunkčný športový kožený volant s 3-ramenným 
dizajnom, radiacimi páčkami a emblémom allroad

Dekoračné obklady drevo Eschenmaser messinggrau 
naturell

Styleguides

Audi A6 Avant 
vo farbe Florettsilber Metallic

Zadné svetlá z diód LED s dynamickými smerovými 
svetlami

Hliníkové liate disky Audi Sport s 10-lúčovým Y dizajnom

Tmavo tónované sklá (ochranné zasklenie)

Športové sedadlá vpredu v koži Valcona nougatbraun

Multifunkčný športový kožený volant s 3-ramenným 
dizajnom a radiacimi páčkami 

Dekoračné obklady hliník Delta silber
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Športový charakter vidieť a cítiť. 
Už v pokoji.
S znamená športovosť. Nové Audi S6 limuzína a nové Audi S6 Avant to pôsobivo dokazujú. Rozsiahlym 
špecifickým vybavením modelov S. Pre dynamický vzhľad. Športový komfort. A suverénny výkon. K tomu 
máte možnosť tento faktor S ešte ďalej umocniť. Výbavou na želanie, ktorá tiež citeľne nadchýna.

Hodnoty spotreby paliva a emisií CO₂ nájdete na strane 108.

Modely S

Špecifická sériová výbava modelov S6

Hliníkové liate disky 
s 5-lúčovým paralelným dizajnom (S dizajn),
rozmer 8,5 J x 19 s pneumatikami 255/40 R 19*

Brzdiče čierno lakované 
s emblémami S6 vpredu

Audi Singleframe
Maska chladiča vo farbe platinumgrau s horizontálnymi 
dvojitými chrómovanými lištami a emblémom S6

Nárazník vpredu
v športovo-markantnom dizajne s mriežkami na vstup 
vzduchu s voštinovou štruktúrou a dvojitými chrómova-
nými lištami; vrátane vodorovnej lamely predného 
 spojlera v hliníkovom vyhotovení

Kryty vonkajších spätných zrkadiel
v hliníkovom vyhotovení

Bočné lišty na prahoch

Difúzorový nadstavec vzadu
vo farbe platinumgrau, s vodorovnou lamelou v hliníko-
vom vyhotovení

Koncovky výfuku
dvojvetvová výfuková sústava s dvoma oválnymi chrómo-
vanými koncovkami vľavo a vpravo

Zadný spojler (S6 Limuzína)
integrovaný vo veku batožinového priestoru

Spojler na zadnej hrane strechy (S6 Avant)

Výbava na želanie špecifická pre S6 
(výber)

Lakovanie v zvláštnej farbe Sepangblau Perleffekt

Hliníkové liate disky 
s 5-lúčovým paralelným hviezdicovým dizajnom 
(S dizajn),
rozmer 8,5 J x 20 s pneumatikami 255/35 R 20*

Zimné hliníkové liate disky 
s 5-lúčovým paralelným hviezdicovým dizajnom 
(S dizajn),
rozmer 8,5 J x 20 s pneumatikami 255/35 R 20*, 
nevhodné pre použitie snehových reťazí, vhodné pre 
maximálnu rýchlosť

Športová výfuková sústava
pre intenzívnejší zážitok zo zvuku; dvojvetvová, 
po 2 oválne čierne lesklé koncovky vľavo a vpravo

Športové sedadlá S vpredu

Poťahy sedadiel
pri športových sedadlách S s kožou Valcona schwarz, 
resp. mondsilber, vždy s kontrastnými stehmi a vyliso-
vanými logami S6 na operadlách predných sedadiel; 
pri sedadlách s individuálnou kontúrou a kožou Valcona 
schwarz, resp. flintgrau bez vylisovaných log S6

Dekoračné obklady
Carbon Atlas

Audi design selection arrasrot
s dekoračnými obkladmi Carbon Köper rot

quattro® so športovým diferenciálom
so špecifickým vyladením S6

Dynamické riadenie
so špecifickým vyladením S6

Označenie modelu/nápisy
▪  Emblém S6 na maske chladiča, veku/dverách batožino-

vého priestoru a na kľúči vozidla
▪  Nápis V8 T na predných blatníkoch, na želanie bez 

označenia modelu vzadu

Dekoračné lišty na prahoch dverí s hliníkovou vložkou
a nápisom S6

Pedále a opierka ľavej nohy z ušľachtilej ocele

Združený prístroj
so sivými stupnicami, bielymi ručičkami a logom S6 
v otáčkomere

Informačný systém vodiča s farebným displejom

Multifunkčný športový kožený volant s 3-ramenným 
dizajnom a radiacimi páčkami v hliníkovom vyhotovení
s emblémom S6 a špecifickým prešívaním

Voliaca páka v hliníkovom vyhotovení
s emblémom S6

Tlačidlo Engine-Start-Stop
s červeným prstencom

Športové sedadlá S vpredu

Poťahy alcantara/koža schwarz, resp. mondsilber
s vylisovanými logami S6 na operadlách predných 
sedadiel

Predné sedadlá elektricky nastaviteľné
s funkciou pamäte nastavenia pre sedadlo vodiča

4-smerová bedrová opierka pre predné sedadlá

Stredná lakťová opierka vpredu

Dekoračné obklady
brúsený hliník Aluminium matt

Velúrové rohožky vpredu a vzadu

Komfortná 4-zónová automatická klimatizácia

Svetlomety z diód LED

Zadné svetlá z LED s dynamickými smerovými svetlami

MMI® rádio plus

Audi music interface

Rozhranie Bluetooth

Audi sound system

Odkladací paket

Otvor na dlhé predmety v operadle zadného sedadla

Zabezpečovací systém proti krádeži (alarm)

Permanentný pohon všetkých kolies quattro®

adaptive air suspension sport
so špecifickým vyladením S6

Audi cylinder on demand

Active Noise Cancellation
Systém Active Noise Cancellation dokáže kompenzovať 
rušivé zvuky z jednotlivých frekvencií závislých od otáčok

* Údaje o technických vlastnostiach pneumatík nájdete na strane 113.
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Maximálna účinnosť má u Audi svoje meno.
Modely Audi A6 ultra – najekologickejšie modely 
radu s motormi TDI® a TFSI®.

Technológie a konštrukčné opatrenia na zníženie spotreby paliva a emisií pri nezmenenom pôžitku z jazdy – to prináša 
Audi ultra. Sériovo v každom modelovom rade Audi. Dlhodobým cieľom je pritom mobilita úplne bez emisií. A to dôsledne 
vyvíjame ďalej. Napríklad čoraz efektívnejšie technológie pohonu. Ako úsporné naftové motory. Tie najšetrnejšie k životnému 
prostrediu osobitne vyznamenávame. Emblémom ultra na zadnej časti karosérie, ktorý prezrádza, že tu ide o maximálnu 
 účinnosť. Dokumentujú to emisie CO₂, ktoré majú kombinované hodnoty pri modeloch Audi A6 2.0 TDI ultra od 110 g/km 
a pri modeloch Audi A6 1.8 TFSI ultra od 133 g/km. A to bez toho, aby utrpela pre Audi typická dynamika. Zažite modely 
Audi A6 ultra – vozidlá, ktoré nanovo definujú úspornú jazdu.

Audi ultra

Informácie o sériovej a zvláštnej výbave nájdete v registri od strany 114. Na obrázku je Audi A6 Limuzína 2.0 TDI ultra. 
Hodnoty spotreby paliva a emisií CO₂ nájdete od strane 104.

Agregát 2.0 TDI ultra s výkonom 110 kW má v kombino-
vanom cykle nasledujúce hodnoty emisií CO₂: 
A6 Limuzína od 110 g/km (S tronic), resp. od 114 g/km 
(manuálna prevodovka) 
A6 Avant od 115 g/km (S tronic), resp. od 118 g/km 
(manuálna prevodovka)

Agregát 2.0 TDI ultra s výkonom 140 kW má v kombino-
vanom cykle nasledujúce hodnoty emisií CO₂: 
A6 Limuzína od 110 g/km (S tronic), resp. od 114 g/km 
(manuálna prevodovka)
A6 Avant od 115 g/km (S tronic), resp. od 119 g/km 
(manuálna prevodovka)

Agregát 1.8 TFSI ultra s výkonom 140 kW má v kombi-
novanom cykle nasledujúce hodnoty emisií CO₂: 
A6 Limuzína od 133 g/km 
A6 Avant od 137 g/km

Modely A6 2.0 TDI ultra a A6 1.8 TFSI ultra sú bez 
obmedzení k dispozícii so všetkými výbavami.
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Pre každú osobnosť správny pohon.
Je jedno, pre ktorý motor Audi sa rozhodnete: Všetky agregáty majú vysoký kompresný pomer, 
vysoko efektívne spaľovanie a vynikajúcu účinnosť. Alebo skrátene: zvýšený výkon pri zmenšenej 
spotrebe paliva a redukovaných emisiách.

TDI® TFSI®

Motory

Motory Audi TDI: veľký krútiaci moment v celom rozsahu otáčok – s priaznivým 
harmonickým priebehom výkonu. So zredukovanými emisiami a tradičnou 
úspornosťou. Ako 3.0 TDI quattro s výkonom 235 kW. V Audi A6 Limuzína 
s maximálnou rýchlosťou 250 km/h a zrýchlením za 5,0 sekundy 
z 0 na 100 km/h. Všetky motory TDI spĺňajú emisnú normu EU6.

▪   A6 2.0 TDI ultra (110 kW)
▪  A6 2.0 TDI ultra (140 kW)
▪  A6 3.0 TDI clean diesel (160 kW)
▪  A6 3.0 TDI clean diesel quattro (160 kW)*
▪  A6 3.0 TDI clean diesel quattro (200 kW)*
▪  A6 3.0 TDI clean diesel quattro (235 kW)*

Motory Audi TFSI: impozantná účinnosť pri zvýšenej výkonnosti – a konštan tnej 
dynamike. Napríklad 1.8 TFSI (140 kW) v Audi A6 alebo 4.0 TFSI quattro 
s výkonom 331 kW v Audi S6 – so zrýchlením z 0 na 100 km/h za 4,4 sekundy. 
Všetky motory TFSI spĺňajú emisnú normu EU6.

▪  A6 1.8 TFSI (140 kW)
▪ A6 1.8 TFSI ultra (140 kW)
▪ A6 2.0 TFSI (185 kW)
▪  A6 3.0 TFSI quattro (245 kW)*
▪  S6 4.0 TFSI quattro (331 kW)

4.0 TFSI s technológiou 
Audi cylinder on demand

3.0 TDI

* K dispozícii aj pre A6 allroad quattro. Hodnoty spotreby paliva a emisií CO₂ nájdete od strany 104.
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Zachovať vernosť športovej línii: Pakety S line.
Paketmi S line podčiarkujete športový charakter vášho Audi A6. Zvýraznite napríklad dynamické línie, 
dodajte intenzívnejší výraz interiéru alebo nadefinujte podvozok pre umocnenie jazdnej dynamiky 
ešte športovejšie. A urobte z vášho Audi skutočného atléta.

S line Exterieurpaket

Nárazník vpredu a vzadu, bočné mriežky chladiča, 
lišty na prahoch a nadstavec difúzora
s výrazným športovým dizajnom

Nadstavec difúzora
lakovaný v Platinumgrau

Spojler na zadnej hrane strechy (A6 Avant)

Nástupné lišty
s nápisom S line; v kombinácii s náladovým osvetlením 
osvetlené a bez nápisu S line

Nápisy S line
na predných blatníkoch

Lakovanie vo všetkých sériových/príplatkových farbách
a navyše v zvláštnych farbách Daytonagrau Perleffekt 
a Misanorot Perleffekt

Hodnoty spotreby paliva a emisií CO₂ nájdete od strany 104.

Línie a pakety

S line Audi design selection 

* Údaje o technických vlastnostiach pneumatík nájdete na strane 113.

S line Sportpaket

S line Sportpaket obsahuje nasledujúce prvky:

Hliníkové liate disky Audi Sport 
s 5-dvojlúčovým dizajnom
rozmer 8 J x 18 s pneumatikami 245/45 R 18* (iba pre 
4-valcové motory) alebo 9 J x 19 s pneumatikami 
255/40 R 19*
Ponuka quattro GmbH

Športový podvozok S line
s dynamickejším vyladením a svetlou výškou zníženou 
30 mm oproti dynamickému podvozku

Nástupné lišty
s nápisom S line; v kombinácii s náladovým osvetlením 
osvetlené a bez nápisu S line

Emblém S line
na predných blatníkoch

Interiér, palubná doska a strop kabíny
vo farbe schwarz, s kontrastnými stehmi na športovom 
koženom volante a manžete voliacej páky; pri poťahoch 
látka Sequenz/koža a perforovaná alcantara/koža navyše 
kontrastné stehy na poťahoch sedadiel, lakťových opier-
kach na dverách a strednej lakťovej opierke vpredu (ak 
je súčasťou objednávky); spodná časť stredovej konzoly 
v koži

Rohožky vpredu
vo farbe schwarz, v kombinácii s poťahmi alcantara/koža 
alebo koža Valcona mondsilber s lemami v kontrastnej 
farbe

Športové sedadlá vpredu
vrátane elektricky nastaviteľnej bedrovej opierky

Poťahy sedadiel S line látka Sequenz/koža schwarz
a vylisovaným logom S line na operadlách predných 
sedadiel

Multifunkčný športový kožený volant S line 
s 3-ramenným dizajnom
v koži schwarz (bočné segmenty venca v perforovanej 
koži) a emblémom S line 

Rukoväť radiacej/voliacej páky
v perforovanej koži schwarz

Dekoračné obklady S line
z brúseného hliníka Aluminium matt

Pedále a opierka ľavej nohy z ušľachtilej ocele

Na želanie:

Ďalšie kolesá formátu 18 palcov alebo väčšie

adaptive air suspension

Športové sedadlá S vpredu

Poťahy sedadiel S line v perforovanej alcantare/koži 
Schwarz alebo v koži Valcona schwarz 
alebo mondsilber
s vylisovaným logom S line na operadlách predných 
sedadiel

Multifunkčný športový kožený volant S line 
s 3-ramenným dizajnom s radiacimi páčkami
na želanie vyhrievaný; v koži schwarz (bočné segmenty 
venca v perforovanej koži) a s emblémom S line

Dekoračné obklady S line
Klavierlack schwarz, drevo Eschenmaser braun naturell, 
drevo Nussbaum Beaufort alebo hliník/drevo Beaufort 
schwarz

Lakovanie vo všetkých sériových/zvláštnych farbách a 
navyše v zvláštnej farbe Daytonagrau Perleffekt
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Také nezameniteľné ako vaše nároky: 
Audi design selection.

Audi design selection vám poskytuje estetickú kombináciu zvlášť exkluzívnych materiálov a farieb 
v interiéri. Ušľachtilé kožené poťahy vo farbe flintgrau alebo arrasrot s atraktívnymi kontrastnými 
stehmi vytvárajú v interiéri exkluzívne ambiente.

Audi design selection flintgrau (A6)

Komplet Audi design selection flintgrau obsahuje 
nasledujúce prvky výbavy:

▪  Sedadlá s individuálnou kontúrou vpredu, alternatívne 
s ventiláciou

▪  Stredné časti predných sedadiel a neventilované stredné 
časti obidvoch vonkajších sedadiel vzadu v perforovanej 
koži Valcona flintgrau s kontrastnými stehmi vo farbe 
messing

▪  Bočné časti sedadiel, stredné miesto vzadu, opierky 
hlavy, čalúnenie dverí a stredná lakťová opierka vpredu 
(ak je súčasťou objednávky) v koži Valcona flintgrau 
s kontrastnými stehmi vo farbe messing

▪  Lakťové opierky na dverách a spodná časť stredovej 
konzoly stredná lakťová opierka v koži flintgrau 
s kontrastnými stehmi vo farbe messing

▪  Dekoračné obklady z dreva Eschenmaser messinggrau 
naturell

▪  Palubná doska hore vo farbe granitgrau, dolu 
vo flintgrau

▪  Volant vo farbe granitgrau
▪  Velúrové rohožky vo farbe flintgrau s kontrastnými 

stehmi vo farbe messing

Línie a pakety

S line Audi design selection 

Audi design selection arrasrot (S6)

Komplet Audi design selection arrasrot obsahuje 
nasledujúce prvky výbavy:

▪  Športové sedadlá S vpredu s vylisovanými logami S6 
na operadlách

▪  Stredné časti sedadiel s kosoštvorcovým prešívaním, 
bočné časti sedadiel, lakťové opierky na dverách 
a stredná lakťová opierka vpredu v koži Valcona 
arrasrot s kontrastnými stehmi

▪  Spodná časť výplní dverí a spodná časť stredovej 
konzoly v alcantare schwarz

▪  Dekoračné obklady Carbon Köper rot
▪  Velúrové rohožky vo farbe schwarz
▪  Palubná doska a volant vo farbe schwarz

Hodnoty spotreby paliva a emisií CO₂ nájdete od strany 104.
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Audi exclusive line je ponuka quattro GmbH.

Vaša osobnosť. Vaše Audi.
Audi exclusive line.

Audi – vyrobené špeciálne pre vás. S Audi exclusive line vám ponúkame vstup do individualizácie. 
Vybrané dekoračné obklady a materiály vytvárajú spolu harmonickú kombináciu v interiéri. 
Aby ste svoj individuálny životný štýl mohli zvýrazniť elegantným spôsobom.

Audi exclusive

Audi exclusive line Audi exclusive

Audi exclusive line

Sedadlá s individuálnou kontúrou vpredu
vrátane pamäte nastavenia; na želanie s ventiláciou

Poťahy sedadiel
Bočné časti sedadiel a opierky hlavy v koži Valcona 
alabasterweiß s kontrastnými stehmi v puderbeige; 
stredné časti sedadiel potiahnuté perforovanou kožou 
(so špecifickou perforáciou Audi exclusive line) 
v alabasterweiß so stredným lemom v puderbeige; 
kryty operadla farebne prispôsobené v alabasterweiß

Čierny interiér
Strop kabíny potiahnutý látkou schwarz

Stredná lakťová opierka vpredu
v koži alabasterweiß s kontrastnými stehmi v puderbeige

Výplne dverí
Výplne dverí v koži alabasterweiß; kožou potiahnuté 
 lakťové opierky na dverách v alabasterweiß s kontrastnými 
stehmi v puderbeige

Dekoračné obklady
Drevo Eukalyptus naturell

Rohožky
vo farbe schwarz s lemovaním a kontrastnými stehmi 
v alabasterweiß

Nástupné lišty
s nápisom Audi exclusive line; v kombinácii s náladovým 
osvetlením nástupné lišty osvetlené
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Máte exkluzívny charakter. 
Prečo by ho nemalo mať aj vaše Audi?

Exkluzivitu má ponuka Audi exclusive už v mene. Kombinuje vybrané dekoračné obklady a farebnú kožu 
s individuálnym lakovaním z veľkej farebnej ponuky Audi exclusive – presne tak, ako si to želáte. 
Tým ešte zvýrazníte exkluzívny charakter vášho vozidla. Váš partner Audi a Audi exclusive Studio 
v Audi Forum Neckarsulm očakávajú vaše želania.

Audi exclusive je ponuka quattro GmbH.

Audi exclusive

Audi A6 limuzína v individuálnom lakovaní
Suzukagrau Metallic Audi exclusive 
s lesklým paketom Schwarz Audi exclusive

Hliníkové liate disky Audi Sport s 5-dvojlúčovým 
dizajnom, titánovo matné, lesklo sústružené*

Kožená výbava (Paket 1) v koži Valcona Audi exclusive vo 
farbe schwarz s kontrastnými stehmi a stredným lemom 
v karmesinrot

Rozšírený kožený paket Audi exclusive vo farbe schwarz 
s kontrastnými stehmi v karmesinrot

Ovládacie prvky v koži Audi exclusive vo farbe schwarz 
s kontrastnými stehmi v karmesinrot

Bezpečnostné pásy Audi exclusive vo farbe karmesinrot

Dekoračné obklady hliník/drevo Beaufort schwarz

Hodnoty spotreby paliva a emisií CO₂ nájdete od strany 104. * Prosím, berte do úvahy osobitosti pri používaní kolies na strane 109.

Audi exclusive line Audi exclusive

Vaše Audi sa nelakuje raz.
Lakuje sa štyri razy.

Zvoľte si farbu laku, ktorá najlepšie odráža vašu osobnosť. Je jedno, pre ktorú farbu sa 
rozhodnete, môžete sa spoľahnúť, že v procese lakovania vytvárame vynikajúcu kvalitu. 
Hoci lak na Audi nie je hrubší ako ľudský vlas, tvoria ho štyri vrstvy. Aby mal nielen 
žiarivý vzhľad, ale aby bolo vaše Audi aj čo najlepšie chránené pred vplyvmi prostredia 
a opotrebovaním. Po celú dobu života automobilu.



Informácie o sériovej a zvláštnej výbave nájdete v registri od strany 114.
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Oolonggrau MetallicGletscherweiß Metallic Karatbeige MetallicMythosschwarz Metallic

Dakotagrau MetallicFlorettsilber Metallic

Tornadograu Metallic

Javabraun Metallic
iba pre A6 allroad quattro

Aviatorblau Metallic

Mondscheinblau MetallicHavannaschwarz Metallic

| Metalizované lakovanie

Exteriér

Lakovanie Disky/pneumatiky

Granatrot Perleffekt

| Lakovanie s perleťovým efektom | Kontrastné/kompletné lakovanie| Individuálne lakovanie

Kontrastné lakovanie
Prahy, nárazníky, rozšírené lemy blatníkov a nadstavce 
prahov lakované kontrastnou farbou anthrazit matt 
alebo schwarz matt

V kombinácii s individuálnym lakovaním Audi exclusive: 
Kontrastné lakovanie vo farbe schwarz matt

Anthrazit matt 
Túto farbu možno kombinovať s lakovaním Ibisweiß, 
Brillantschwarz, Gletscherweiß Metallic, Oolonggrau 
Metallic, Havannaschwarz Metallic, Mythosschwarz 
Metallic, Mondscheinblau Metallic, Javabraun Metallic

Schwarz matt
Túto farbu možno kombinovať s lakovaním Florettsilber 
Metallic, Tornadograu Metallic, Dakotagrau Metallic, 
Karatbeige Metallic, Granatrot Perleffekt a všetkými 
lakovaniami Audi exclusive

Kompletné lakovanie
Prahy, nárazníky, rozšírené lemy blatníkov lakované vo 
farbe karosérie vrátane hliníkovej optiky Exterieur (streš-
né lišty s dvojitými nosníkmi, rám strechy a šachty boč-
ných okien z eloxovaného hliníka, vonkajšie kľučky dverí 
a okrasná lišta na zadnej časti v hliníkovom vyhotovení, 
nadstavce prahov s vložkami z ušľachtilej ocele)

Dá sa kombinovať s nasledujúcimi farbami: Gletscher-
weiß Metallic, Florettsilber Metallic, Tornadograu Metal-
lic, Oolonggrau Metallic, Dakotagrau Metallic, Havanna-
schwarz Metallic, Mythosschwarz Metallic, Mondschein-
blau Metallic, Javabraun Metallic a všetkými lakovaniami 
Audi exclusive

V kombinácii s individuálnym lakovaním Audi exclusive: 
prahy, nárazníky a rozšírené lemy blatníkov vo farbe 
karosérie

Misanorot Perleffekt 
pre modely A6 Limuzína a A6 Avant k dispozícii 
iba v kombinácii s S line Exterieurpaket

Daytonagrau Perleffekt 
pre modely A6 Limuzína a A6 Avant k dispozícii iba v 
kombinácii s S line Exterieurpaket alebo S line Sportpaket

Individuálne lakovanie Audi exclusive
Ponuka quattro GmbH

Sepangblau Perleffekt
iba pre modely S6 Limuzína a S6 Avant

Základný lak

Vrstva plniča

Farebný lak

Priehľadný lak

Aby ste zo svojej obľúbenej farby na vašom Audi 
mali radosť aj po mnohých tisícoch najazdených 
kilometrov, nestačí nám milimetrová práca 
v procese lakovania. Presnosť sa tu odohráva 
v mikrometrovej oblasti a už pri základnom laku 
má najvyššiu prioritu. Prvá vrstva chráni karosé-
riu pred hrdzou a ďalšími prejavmi starnutia. 
Vrstva plniča vyrovnáva aj najmenšie nerovnosti 
a pôsobí elasticky, aby sa napríklad pri náraze ka-
mienka lak neodlúpol. Až tretia vrstva je viditeľná 
farba. Ako štvrtá vrstva sa nanáša priehľadný lak, 
ktorý chráni pred ultrafialovým žiarením a lako-
vaniu dodáva lesk a farebnú hĺbku. A to podľa 
možnosti tak dlho, kým sa nerozhodnete pre novú 
obľúbenú farbu.

Ibisweiß

Brillantschwarz

| Lakovanie uni

Kvalita dovedená do tvaru. 
A žiarivo dokonalá.
Disky Audi.

Aby ste mali na každom metri vašej jazdy dobrý pocit, disky Audi sa musia 
podrobiť náročným špecifickým testom. Napríklad testy mechanickej odolnosti 
zaručujú najvyššiu stabilitu. A urýchlený test CASS, využívajúci ostrekovanie 
hmlou z roztoku kyseliny octovej a soli, zabezpečuje najvyššiu odolnosť voči 
korózii. Týmito a mnohými ďalšími opatreniami zaručujeme pri každom origi-
nálnom disku Audi maximálnu kvalitu – aj po mnohých najazdených kilometroch. 
Je jedno, pre ktorý z mnohých dizajnov sa rozhodnete.
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Hliníkové liate disky 
s 5-lúčovým paralelným dizajnom, 
rozmer 8,5 J x 20 s pneumatikami 255/40 R 20¹. 
Iba pre A6 allroad quattro

Hliníkové liate disky Audi Sport 
s 10-lúčovým dizajnom²,
rozmer 8,5 J x 19 s pneumatikami 255/40 R 19¹
(pri A6 allroad quattro s pneumatikami 255/45 R 19¹)

Hliníkové liate disky Audi Sport 
s 5-ramenným rotorovým dizajnom, titánovo matné, 
lesklo sústružené², ³
rozmer 8,5 J x 20 s pneumatikami 255/35 R 20¹

Hliníkové liate disky Audi Sport 
s 5-dvojlúčovým dizajnom²
rozmer 8,5 J x 19 s pneumatikami 255/40 R 19¹

Hliníkové liate disky Audi Sport 
s 5-dvojlúčovým dizajnom²
rozmer 8,5 J x 20 s pneumatikami 255/35 R 20¹
(pri A6 allroad quattro s pneumatikami 255/40 R 20¹)

Hliníkové liate disky 
s 15-lúčovým hviezdicovým dizajnom,
rozmer 8,5 J x 19 s pneumatikami 255/40 R 19¹,
voliteľne s pneumatikami s núdzovým dojazdom

Hliníkové liate disky Audi Sport 
s 10-lúčovým dizajnom, titánovo matné, 
lesklo sústružené², ³
rozmer 8,5 J x 19 s pneumatikami 255/40 R 19¹
(pri A6 allroad quattro s pneumatikami 255/45 R 19¹)

Hliníkové liate disky Audi Sport 
s 10-lúčovým Y dizajnom²,
rozmer 8,5 J x 19 s pneumatikami 255/40 R 19¹
(pri A6 allroad quattro s pneumatikami 255/45 R 19¹)

Hliníkové liate disky 
s 5-lúčovým paralelným hviezdicovým dizajnom 
(S dizajn)
rozmer 8,5 J x 20 s pneumatikami 255/35 R 20¹. 
Iba pre S6 Limuzínu a S6 Avant

Hliníkové liate disky Audi Sport 
s 5-dvojlúčovým dizajnom, titánovo matné, 
lesklo sústružené², ³
rozmer 8,5 J x 20 s pneumatikami 255/35 R 20¹
(pri A6 allroad quattro s pneumatikami 255/40 R 19¹)

Hliníkové liate disky 
s 5-lúčovým paralelným dizajnom (S dizajn),
rozmer 8,5 J x 19 s pneumatikami 255/40 R 19¹ 
Iba pre S6 limuzínu a S6 Avant

Hliníkové kované disky 
s 5-ramenným hviezdicovým dizajnom, 
kontrastne sivé, čiastočne leštené³
rozmer 8,5 J x 20 s pneumatikami 255/35 R 20¹

Zimné hliníkové liate disky s 5-ramenným dizajnom,
rozmer 7,5 J x 18 s pneumatikami 235/55 R 18¹,
vhodné na použitie snehových reťazí, prípustná maximálna 
rýchlosť 210 km/h. Iba pre A6 allroad quattro

Zimné hliníkové liate disky s 5-ramenným dizajnom,
rozmer 7 J x 18 s pneumatikami 225/50 R 18¹,
alternatívne s pneumatikami s núdzovým dojazdom, 
vhodné na použitie snehových reťazí, prípustná maximálna 
rýchlosť 210 km/h

Zimné hliníkové liate disky 
s 5-lúčovým paralelným dizajnom
rozmer 8,5 J x 20 s pneumatikami 255/40 R 20¹, nevhodné 
na použitie snehových reťazí, prípustná maximálna 
 rýchlosť 240 km/h. Iba pre A6 allroad quattro

Zimné hliníkové liate disky so 7-ramenným dizajnom,
rozmer 7,5 J x 16 s pneumatikami 225/60 R 16¹,
vhodné na použitie snehových reťazí, prípustná 
maximálna rýchlosť 210 km/h

Zimné hliníkové liate disky so 6-ramenným dizajnom,
rozmer 7,5 J x 17 s pneumatikami 225/55 R 17¹,
vhodné na použitie snehových reťazí, prípustná maximálna 
rýchlosť 210 km/h

Zimné hliníkové liate disky 
s 15-lúčovým hviezdicovým dizajnom, 
rozmer 7,5 J x 19 s pneumatikami 235/45 R 19¹,
vhodné na použitie snehových reťazí, prípustná 
maximálna rýchlosť 240 km/h

Zimné hliníkové liate disky 
s 5-lúčovým paralelným hviezdicovým dizajnom 
(S dizajn), 
rozmery 8,5 J x 20 s pneumatikami 255/35 R 20¹, 
 nevhodné na použitie snehových reťazí, prípustná 
 maximálna rýchlosť vozidla. Iba pre S6 limuzína a S6 Avant

Exteriér

Lakovanie Disky/pneumatiky

| Zimné kolesá

¹ Údaje o technických vlastnostiach pneumatík nájdete na strane 113. ² Ponuka quattro GmbH. ³ Prosím, berte do úvahy osobitosti pri používaní kolies na strane 109.

| Letné kolesá

Hliníkové liate disky so 7-ramenným dizajnom,
rozmer 7,5 J x 16 s pneumatikami 225/60 R 16¹

Hliníkové kované disky so 6-ramenným dizajnom,
rozmer 8 J x 17 s pneumatikami 225/55 R 17¹

Hliníkové liate disky s 10-lúčovým dizajnom,
rozmer 8 J x 17 s pneumatikami 225/55 R 17¹, 
alternatívne s celoročnými pneumatikami

Hliníkové liate disky s 5-ramenným dizajnom,
rozmer 8 J x 18 s pneumatikami 235/55 R 18¹.
Iba pre A6 allroad quattro

Hliníkové liate disky s 10-lúčovým dizajnom,
rozmer 8,5 J x 19 s pneumatikami 255/45 R 19¹. 
Iba pre A6 allroad quattro

Hliníkové liate disky s 10-lúčovým V dizajnom,
rozmer 8 J x 18 s pneumatikami 245/45 R 18¹

Hliníkové liate disky s 5-lúčovým V dizajnom,
rozmer 8 J x 18 s pneumatikami 245/45 R 18¹

Hliníkové liate disky Audi Sport 
s 5-dvojlúčovým dizajnom²,
rozmer 8 J x 18 s pneumatikami 245/45 R 18¹

Hliníkové liate disky Audi Sport 
so 7-dvojlúčovým dizajnom²,
rozmer 8 J x 18 s pneumatikami 245/45 R 18¹



Informácie o sériovej a zvláštnej výbave nájdete v registri od strany 114.

Kvalita premium, na ktorej môžete sedieť.
Vo vašom Audi sedíte na výnimočnom mieste. Na predných a zadných sedadlách cítiť exkluzívny komfort: 
vďaka kvalitným materiálom a prvotriednemu vypracovaniu. Je jedno, pre ktoré poťahy sedadiel sa rozhodnete 
a či uprednostníte sedadlá s individuálnou kontúrou, športové sedadlá alebo športové sedadlá S: Tu sedíte 
na správnom mieste.

Sedadlá s individuálnou kontúrou vpredu 1

vrátane funkcie pamäte nastavenia pre vodiča a spolujazdca, ako aj nastavenia vonkajších spätných zrkadiel. 
Na obrázku je sedadlo s individuálnou kontúrou vpredu potiahnuté kožou Valcona flintgrau s ventiláciou.

manuálne nastavovanie 

výšky a vzdialenosti 

opierky hlavy

manuálne nastavovanie 

výšky bezpečnost. pásu

elektrické nastavovanie 

sklonu operadla

pneumatické nastavova-

nie bočných častí 

operadla

elektrické nastavovanie 

výšky sedadla 

elektrické nastavovanie 

sklonu sedadla

elektrické nastavovanie 

pozdĺžnej polohy

pneumatické nastavovanie 

bedrovej opierky

pneumatické nastavovanie 

bočných častí sedadla

elektrické nastavovanie 

podpory stehien

Interiér

Sedadlá Strop Dekoračné obklady

manuálne nastavova-

nie výšky a vzdialenosti 

opierky hlavy

manuálne nastavova-

nie výšky bezpečnos-

tného pásu

manuálne nastavova-

nie sklonu operadla

elektrické nastavovanie 

sklonu operadla

manuálne nastavova-

nie výšky sedadla

elektrické nastavovanie 

výšky sedadla

elektrické nastavovanie 

sklonu sedadla

elektrické nastavovanie 

4-smerovej bedrovej 

opierky

manuálne nastavova-

nie pozdĺžnej polohy

elektrické nastavovanie 

pozdĺžnej polohy

Štandardné sedadlá vpredu s ventiláciou 3

Na obrázku je štandardné sedadlo vpredu potiahnuté kožou Milano flintgrau s ventiláciou.

Štandardné sedadlá vpredu bez ventilácie 2

Na obrázku je štandardné sedadlo vpredu potiahnuté kožou Milano flintgrau bez ventilácie.

odkladacia 

schránka
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Športové sedadlá S vpredu 5

vrátane funkcie pamäte nastavenia pre vodiča, ako aj nastavenia vonkajších spätných zrkadiel. 
Na obrázku je športové sedadlo S vpredu potiahnuté kožou Valcona schwarz s kontrastnými stehmi.

Športové sedadlá vpredu 4

Na obrázku je športové sedadlo vpredu potiahnuté kožou Valcona Schwarz.

zvýraznené bočné časti zvlášť zvýraznené bočné 

časti pre lepšie držanie 

tela v zákrutách elektrické nastavovanie 
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elektrické nastavovanie 
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elektrické nastavovanie 

výšky sedadla

elektrické nastavovanie 

sklonu sedadla

elektrické nastavovanie 

pozdĺžnej polohy

manuálne nastavovanie výšky 

opierky hlavy integrovaná opierka hlavy

pri S6 s vylisovaným logom 

S6, pri S line Sportpaket 

s vylisovaným logom S line

elektrické nastavovanie 

4-smerovej bedrovej opierky

výsuvná podpora stehien výsuvná podpora stehien
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manuálne nastavova-
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Informácie o sériovej a zvláštnej výbave nájdete v registri od strany 114.

Interiér

Sedadlá Strop Dekoračné obklady

* Ponuka quattro GmbH.

| Látkové a kožené poťahy

Látkové poťahy Effekt
pre štandardné sedadlá vpredu: stredné časti sedadiel 
potiahnuté látkou Effekt, bočné časti sedadiel, opierky 
hlavy, čalúnenie dverí a stredná lakťová opierka (ak je 
súčasťou objednávky) v látke uni

Látkové poťahy Kontur
pre športové sedadlá vpredu: stredné časti sedadiel 
potiahnuté látkou Kontur, bočné časti sedadiel, opierky 
hlavy, čalúnenie dverí a stredná lakťová opierka (ak je 
súčasťou objednávky) v látke uni

Látka Sierra/mono.pur 350
pre štandardné sedadlá vpredu: stredné časti sedadiel 
potiahnutá látkou Sierra schwarz-braun, bočné časti 
sedadiel, opierky hlavy a čalúnenie dverí v mono.pur 
350 schwarz

Polokožené poťahy
pre štandardné sedadlá vpredu bez ventilácie: 
stredné časti predných sedadiel a dvoch vonkajších seda-
diel vzadu, ako aj ľavá bočná časť sedadla vodiča v koži; 
bočné časti sedadiel, prostredné miesto vzadu (na žela-
nie), opierky hlavy, čalúnenie dverí a stredná lakťová 
opierka vpredu (ak je súčasťou objednávky) v koženke

pre štandardné sedadlá vpredu s ventiláciou: 
stredné časti predných sedadiel a neventilovaná stredná 
časť dvoch vonkajších sedadiel vzadu v perforovanej koži, 
ľavá bočná časť sedadla vodiča v koži; bočné časti seda-
diel, prostredné miesto vzadu (na želanie), opierky hlavy, 
čalúnenie dverí a stredná lakťová opierka vpredu (ak je 
súčasťou objednávky) v koženke

Kožené poťahy (Paket 1) 
v koži Valcona Audi exclusive*
stredné časti sedadiel, bočné časti sedadiel, opierky 
 hlavy, čalúnenie dverí a stredná lakťová opierka vpredu 
(ak je súčasťou objednávky) a spodná časť stredovej kon-
zoly v koži Valcona. Farby kože a ozdobných stehov možno 
ľubovoľne zvoliť z ponuky Audi exclusive.

Kožené poťahy (Paket 2) 
v koži Valcona Audi exclusive*
navyše k Paketu 1 sú potiahnuté: lakťové opierky na dve-
rách a zadné obklady operadiel. Farby kože a ozdobných 
stehov možno ľubovoľne zvoliť z ponuky Audi exclusive. 
Farba obkladov sedadiel je prispôsobená farbe kože.

Kožené poťahy (Paket 1) 
v alcantare/koži Valcona Audi exclusive*
stredné časti sedadiel a čalúnenie dverí v alcantare; boč-
né časti sedadiel, opierky hlavy, stredná lakťová opierka 
vpredu (ak je súčasťou objednávky), ako aj spodná časť 
stredovej konzoly v koži Valcona. Farby alcantary, kože 
a ozdobných stehov možno ľubovoľne zvoliť z ponuky 
Audi exclusive.

 

Kombinácia alcantara/koža
exkluzívne a športové vyhotovenie pre športové sedadlá. 
Vysoký komfort a dobrá klíma na sedadle vďaka rýchle-
mu vyrovnávaniu teploty. Zvlášť odolné voči znečisteniu 
a opotrebovaniu, ľahká údržba. Stredné časti sedadiel 
z alcantary poskytujú dobrý kontakt a preto sú zvlášť 
vhodné pre dynamickú jazdu. Bočné časti sedadla 
a operadla sú potiahnuté jemnou kožou.

Pre športové sedadlá a športové sedadlá S vpredu: 
stredné časti sedadiel a čalúnenie dverí v alcantare; 
bočné časti sedadiel a stredné časti opierok hlavy, stred-
ná lakťová opierka (ak je súčasťou objednávky) a spodná 
časť stredovej konzoly v koži 

Kožené poťahy Milano
Extrémne odolná koža s dlhou životnosťou pôsobí vďaka 
jemnému povrchu zvlášť hodnotným dojmom. Komplet-
ne zafarbená koža vypracovaná bez použitia chrómu má 
vďaka lakovaniu vynikajúcu ochranu povrchu.

Pre štandardné sedadlá vpredu bez ventilácie: 
stredné časti sedadiel, bočné časti sedadiel, opierky 
 hlavy, čalúnenie dverí a stredná lakťová opierka vpredu 
(ak je súčasťou objednávky) v koži Milano

Pre štandardné sedadlá vpredu s ventiláciou: 
stredné časti predných sedadiel a neventilované stredné 
časti vonkajších sedadiel vzadu v perforovanej koži 
Milano, bočné časti sedadiel, prostredné miesto vzadu, 
opierky hlavy, čalúnenie dverí a stredná lakťová opierka 
vpredu (ak je súčasťou objednávky) v koži Milano

Pre športové sedadlá vpredu: 
stredné časti sedadiel, bočné časti sedadiel, stredné čas-
ti opierok hlavy, čalúnenie dverí a stredná lakťová opier-
ka vpredu (ak je súčasťou objednávky) v koži Milano

Kožene poťahy Valcona
Kvalitná koža, ktorá prispieva k elegantnému vzhľadu 
vnútorného priestoru. Tenký povlak laku podporuje prie-
dušnosť, hladký povrch podčiarkuje vysokú kvalitu. Koža 
Valcona je vypracovaná bez chrómu, celá prefarbená 
a opatrená farebnými pigmentmi stálymi na svetle.

Pre sedadlá s individuálnou kontúrou vpredu bez ventilácie: 
stredné časti sedadiel, bočné časti sedadiel, opierky 
 hlavy, čalúnenie dverí a stredná lakťová opierka vpredu 
(ak je súčasťou objednávky) v koži Valcona; spodná časť 
stredovej konzoly v koži

Pre sedadlá s individuálnou kontúrou vpredu 
s ventiláciou: 
stredné časti predných sedadiel a neventilované stredné 
časti vonkajších sedadiel vzadu v perforovanej koži 
 Valcona, bočné časti sedadiel, prostredné miesto vzadu, 
opierky hlavy, čalúnenie dverí a stredná lakťová opierka 
vpredu (ak je súčasťou objednávky) v koži Valcona; spod-
ná časť stredovej konzoly v koži

Pre športové sedadlá vpredu: 
stredné časti sedadiel, bočné časti sedadiel, opierky 
 hlavy, čalúnenie dverí a stredná lakťová opierka vpredu 
(ak je súčasťou objednávky) v koži Valcona; spodná časť 
stredovej konzoly v koži

Pre športové sedadlá S vpredu: 
stredné časti sedadiel, bočné časti sedadiel, stredné čas-
ti opierok hlavy, lakťové opierky na dverách, čalúnenie 
dverí a stredná lakťová opierka vpredu (ak je súčasťou 
objednávky) v koži Valcona; spodná časť stredovej kon-
zoly v koži

| Kožené pakety

Kožou potiahnuté lakťové opierky na dverách

Kožený paket
Lakťové opierky, držadlá na dverách a spodná časť 
stredovej konzoly potiahnuté kožou Feinnappa

Kožený paket vrátane krytu airbagu¹
Lakťové opierky a držadlá na dverách potiahnuté kožou, 
navyše kryt airbagu na volante potiahnutý kožou 
schwarz; kožou potiahnutá spodná časť stredovej 
konzoly, ak už nie je zahrnutá vo zvolenej výbave

Kožený paket vrátane krytu airbagu Audi exclusive¹
Rozsah ako pri koženom pakete vrátane krytu airbagu. 
Farby kože a ozdobných stehov si možno ľubovoľne zvoliť 
z ponuky farieb Audi exclusive; navyše kožou potiahnutá 
spodná časť stredovej konzoly, ak už nie zahrnutá vo zvo-
lenej výbave

Rozšírený kožený paket Audi exclusive¹
Spodná časť palubnej dosky vrátane odkladacej schránky, 
opierky na dverách, stredová konzola a spodná časť 
stredovej konzoly v koži. Farby kože a ozdobných stehov 
možno ľubovoľne zvoliť z ponuky farieb Audi exclusive. 
Kryt airbagu na volante potiahnutý kožou schwarz. 

Lemovanie pre sedadlá s individuálnou kontúrou 
Audi exclusive¹
Farby lemov ľubovoľne voliteľné z farebnej ponuky 
Audi exclusive. Iba v kombinácii s koženými poťahmi 
 Valcona Audi exclusive Paket 1 alebo 2

Kožou potiahnuté kryty sedadiel Audi exclusive¹
pre sedadlá s individuálnou kontúrou vpredu, elektricky 
nastaviteľné s pamäťou: bočné kryty sedadla a predný 
kryt potiahnuté kožou Feinnappa

Pre športové sedadlá a športové sedadlá S vpredu: 
bočné kryty a kryty výsuvnej podpory stehien potiahnu-
té kožou Feinnappa; bočné kryty sedadla s prešívaním; 
ovládacie prvky a spínače nastavenia sedadla vo farbe 
schwarz (nepotiahnuté)

Farby kože a prešívania ľubovoľne voliteľné z farebnej 
ponuky Audi exclusive

Zadné sedadlá
3-miestne, dizajnom prispôsobené predným sedadlám; 
3 opierky hlavy vzadu v tvare L, manuálne výškovo nasta-
viteľné; sklápateľné operadlo zadného sedadla delené 
v pomere 40 : 60; pri A6 Avant a A6 allroad quattro 
s odomykaním operadla z batožinového priestoru; 
vrátane sklopnej strednej lakťovej opierky s odkladacou 
schránkou a 2 držiakmi na nápoje

| Komfort sedenia

Masážna funkcia vpredu
masáž svalstva vodiča a spolujazdca prostredníctvom 
10 pneumatických podušiek; 5 rôznych programov na-
staviteľných na multifunkčnom prepínači na sedadle 
a na MMI (vlny, klepanie, rozťahovanie, chrbát, plecia); 
zobrazenie na MMI

Stredná lakťová opierka vpredu 
s nastaviteľným sklonom, pozdĺžne posuvná, s výklopnou 
odkladacou schránkou (pri automatickej prevodovke)

Predné sedadlá elektricky nastaviteľné 
vrátane funkcie pamäte nastavenia pre sedadlo vodiča
s elektrickým nastavovaním výšky, pozdĺžnej polohy, 
sklonu sedadla a operadla, ako aj 4-smerovej bedrovej 
opierky; 2 pamäťové miesta pre elektricky nastaviteľné 
sedadlo vodiča, stĺpik riadenia a vonkajšie spätné zrkadlá

Vyhrievanie sedadiel vpredu
vyhrieva stredné plochy sedadla a operadla, pri koženej 
výbave a športových sedadlách vyhrievané aj bočné časti 
sedadiel; pre sedadlo vodiča a spolujazdca individuálne 
nastaviteľné vo viacerých stupňoch

Vyhrievanie sedadiel vpredu a vzadu
funkcie ako pri vyhrievaní sedadiel vpredu, navyše pre 
vonkajšie miesta vzadu, s oddelenou viacstupňovou 
reguláciou

Ventilácia sedadiel vpredu
prostredníctvom nasávaného vzduchu zabezpečuje pri 
normálnych sedadlách, resp., sedadlách s individuálnou 
kontúrou príjemnú klímu sedenia aj pri vysokých vonkaj-
ších teplotách. Ventilácia strednej časti sedadla a ope-
radla, bočných častí sedadla a operadla, ako aj podpory 
stehien sedadla vodiča a spolujazdca (nastaviteľná v 3 
stupňoch). Ochrana proti podchladeniu automatickým 
vyhrievaním sedadiel. Pri ventilácii sedadiel vpredu je ko-
ža predných a vonkajších zadných sedadiel perforovaná

| Zadné sedadlá

| Strop

Strop potiahnutý látkou schwarz
dodáva sa iba v kombinácii s čiernou palubnou doskou

Strop potiahnutý alcantarou schwarz¹
Strop, horná časť obkladov stĺpikov karosérie, zadná od-
kladacia polica a slnečné clony potiahnuté alcantarou 
schwarz, stehy schwarz; pri A6 limuzíne navyše zadná 
odkladacia polica v alcantare schwarz

Strop potiahnutý alcantarou schwarz
s farebnými stehmi Audi exclusive¹
Strop, horná časť obkladov stĺpikov karosérie a slnečné 
clony potiahnuté alcantarou schwarz; pri A6 limuzíne 
navyše zadná odkladacia polica v alcantare schwarz. 
Farba stehov ľubovoľne voliteľná z farebnej ponuky 
Audi exclusive
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| Koža

Koža Milano schwarz 2  4

Koža Milano nougatbraun 3  
perforovaná²

Koža Valcona atlasbeige 1  

Koža Milano flintgrau 2

Koža Valcona nougatbraun 1  4

Koža Milano schwarz 3  
perforovaná²

Koža Milano flintgrau 3  
perforovaná²

Koža Milano atlasbeige 2  Koža Milano atlasbeige 3  
perforovaná²

Koža Milano nougatbraun 2  

Koža Valcona flintgrau 1  4

Koža Valcona schwarz 1  4 Koža Valcona schwarz 1

perforovaná²

Koža Valcona atlasbeige 1

perforovaná²

Koža Valcona flintgrau  1

perforovaná²

Koža Valcona nougatbraun 1

perforovaná²

Koža Valcona santosbraun 1

perforovaná², iba pre A6 allroad quattro
Koža Milano santosbraun 3  
perforovaná², iba pre A6 allroad quattro

Koža Valcona santosbraun 1

Iba pre A6 allroad quattro
Koža Milano santosbraun 2  
Iba pre A6 allroad quattro

| Koža | Audi design selection | Audi exclusive line

| Audi exclusive

Koža Valcona flintgrau 1

perforovaná, s kontrastnými stehmi

Koža Valcona arrasrot 5

s kosoštvorcovým prešívaním a kontrastnými stehmi.
Iba pre S6 limuzíne a S6 Avant 

Koža Valcona alabasterweiß¹ 1  
perforovaná, s kontrastnými stehmi

Kožené poťahy Audi exclusive¹ 1  2  3  4  5  
Farba kože/prešívania/lemov ľubovoľne voliteľná

¹ Ponuka quattro GmbH. ² Iba v kombinácii s ventiláciou sedadiel vpredu. ³ Pri A6 Limuzína a A6 Avant iba v kombinácii s S line Sportpaket a bez kontrastných stehov.

| Verzie sedadiel

Interiér

Sedadlá Strop Dekoračné obklady

Koža Valcona schwarz³  5

pri S6 Limuzíne a S6 Avant s kontrastnými stehmi

Koža Valcona mondsilber³ 4  5

pri S6 limuzíne a S6 Avant s kontrastnými stehmi

Koža Valcona santosbraun 4

s kontrastnými stehmi. 
Iba pre A6 allroad quattro

1  Sedadlá s individuálnou kontúrou vpredu

2  Štandardné sedadlá vpredu bez ventilácie

3  Štandardné sedadlá vpredu s ventiláciou

4  Športové sedadlá vpredu

5  Športové sedadlá S vpredu

Koža Milano schwarz 4

s kontrastnými stehmi. 
Iba pre A6 allroad quattro

Koža Valcona atlasbeige  4

s kontrastnými stehmi. 
Iba pre A6 allroad quattro

Koža Valcona schwarz  4

s kontrastnými stehmi. 
Iba pre A6 allroad quattro

| Látka

| Látka/koža

| Polokoža | Alcantara/koža

Alcantara/koža schwarz 4  5

Alcantara/koža mondsilber  5

Iba pre S6 Limuzína a S6 Avant

Alcantara/koža flintgrau 4

Perforovaná alcantara/koža schwarz 4

s kontrastnými stehmi. Iba v kombinácii s 
S line Sportpaket

Látka Sierra/mono.pur 350 2  
Iba pre A6 allroad quattro

Látka Kontur 4  

Látka Effekt schwarz 2  

Látka Sequenz/koža schwarz 4  
s kontrastnými stehmi. Iba v kombinácii s 
S line Sportpaket

Polokoža nougatbraun 2  Polokoža nougatbraun 3

perforovaná²

Polokoža atlasbeige 2  Polokoža atlasbeige 3

perforovaná²

Polokoža flintgrau 2  Polokoža flintgrau 3

perforovaná²

Polokoža schwarz 2  Polokoža schwarz 3

perforovaná²
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| Dekoračné obklady

Informácie o sériovej a zvláštnej výbave nájdete v registri od strany 114.

Zažiť fascináciu. 
Až do detailu.

Exkluzívne ambiente je otázkou štýlu. Vášho štýlu. Ktorý môžete vycibriť až do detailov. Nasaďte citeľné akcenty 
kvalitnými dekoračnými obkladmi Audi. Nechajte sa nadchnúť hladkým drevom, vyžarujúcim prirodzené teplo. 
Zažite fascináciu dreva s otvorenými pórmi, ktoré vám umožní exkluzivitu doslova cítiť. Alebo vytvorte osobné 
posolstvo kombináciu ušľachtilého dreva a hliníkových dekoračných obkladov – váš osobný vkus určuje charakter.

Veľkoplošné dekoračné obklady na palubnú dosku, stredovú konzolu a obloženie dverí. 

Brúsený hliník Aluminium matt
lemovanie dekoračných obkladov a obkladov dverí 
v hliníkovej optike. Pre modely A6 Limizuína a A6 Avant 
k dispozícii iba v kombinácii s S line Sportpaket

Seidenglanz silbergrau
pre interiér vo farbách Flintgrau a Schwarz

Seidenglanz silberbeige
pre interiér vo farbách Atlasbeige a Nougatbraun

Interiér

Sedadlá Strop Dekoračné obklady

Hliník Delta bronze
lemovanie dekoračných obkladov a obkladov dverí 
v hliníkovej optike. Pre interiér vo farbách Atlasbeige 
a Santosbraun. Iba pre A6 allroad quattro

Carbon Atlas
lemovanie dekoračných obkladov, obkladov dverí 
a stredovej konzoly v hliníkovej optike.
Iba pre modely S6 Limuzína a S6 Avant

Drevo Nussbaumwurzel dunkelbraun
lemovanie dekoračných obkladov, obkladov dverí 
a stredovej konzoly v hliníkovej optike

Drevo Eschenmaser braun naturell
lemovanie dekoračných obkladov, obkladov dverí 
a stredovej konzoly v hliníkovej optike

Drevo Nussbaum Beaufort
lemovanie dekoračných obkladov, obkladov dverí 
a stredovej konzoly v hliníkovej optike

Drevo Eschenmaser messinggrau naturell
lemovanie dekoračných obkladov, obkladov dverí 
a stredovej konzoly v hliníkovej optike. Dodáva sa 
iba v kombinácii s Audi design selection flintgrau.

Dekoračné obklady drevo Audi exclusive¹, ²
lemovanie dekoračných obkladov, obkladov dverí 
a stredovej konzoly v hliníkovej optike

Hliník/drevo Beaufort schwarz¹
lemovanie dekoračných obkladov, obkladov dverí 
a stredovej konzoly v hliníkovej optike

Klavierlack schwarz¹
lemovanie dekoračných obkladov, obkladov dverí 
a stredovej konzoly v hliníkovej optike

Hliník Delta silber
lemovanie dekoračných obkladov a obkladov dverí 
v hliníkovej optike

¹ Ponuka quattro GmbH. ² K dispozícii z dreva Eschenmaser nougat, Eiche sepia, Myrtenmaser muskatbraun, Vavona bronze, Modrone gold, Tamo dunkelbraun naturell.

Drevo Eukalyptus naturell¹
lemovanie dekoračných obkladov, obkladov dverí 
a stredovej konzoly v hliníkovej optike. Dodáva sa 
iba v kombinácii s Audi exclusive line.

Carbon Köper rot
lemovanie dekoračných obkladov, obkladov dverí 
a stredovej konzoly v hliníkovej optike. Dodáva sa 
iba v kombinácii s Audi design selection arrasrot.
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| Svetlá

Xenon plus
intenzívne a rovnomerné osvetlenie cesty svetlometmi 
s xenónovými výbojkami s dlhou životnosťou pre tlme-
né a diaľkové svetlá. Automatická dynamická regulácia 
dosahu zabraňuje oslňovaniu protiidúcich účastníkov 
cestnej premávky. Integrovaný homogénny pás 
denných svetiel z LED a svetlá do zlého počasia. Pri 
A6 allroad quattro vrátane ostrekovačov svetlometov.

Asistent diaľkových svetiel
zlepšuje výhľad vodiča s zvyšuje komfort jazdy. Podľa 
dopravnej situácie automaticky zapína a vypína diaľko-
vé svetlá. V rámci hraníc systému samočinne rozoznáva 
svetlá protiidúcich vozidiel, zadné svetlá ostatných 
účastníkov premávky a verejné osvetlenie v obciach. 
V kombinácii s voliteľným asistentom nočného videnia 
zosieťovanie systémov umožňuje funkciu označovacie-
ho svetla rozoznaných chodcov pre väčšiu bezpečnosť 
pri jazde v noci.

Svetlomety z diód LED
zabezpečujú presné osvetlenie cesty svetlom podob-
ným dennému svetlu. Kombinujú tlmené, diaľkové, 
denné, smerové a statické odbočovacie svetlá, ako aj 
svetlá do zlého počasia zo svietiacich diód LED. Vrátane 
ostrekovačov svetlometov a asistenta diaľkových sve-
tiel. Obsahujú aj diaľničné svetlá s automaticky zvýše-
ným dosahom od rýchlosti asi 110 km/h a svetlá do 
zlého počasia pre zníženie vlastného oslnenia pri zlých 
poveternostných podmienkach. Markantná grafika 
svetiel cez deň i v noci, nízka spotreba energie a dlhá 
životnosť.

Svetlomety Audi Matrix LED
Inovatívna technológia kombinuje kamerový systém 
so svetelnými zdrojmi LED s presnou individuálnou op-
tikou pre maximálne adaptívne rozdelenie svetla. Pro-
tiidúce vozidlá a vozidlá idúce vpredu nie sú osvetlené, 
ale všetky ostatné oblasti medzi nimi a vedľa sú osvet-
lené naplno. Dynamické prispôsobenie osvetlenia 
 zabezpečuje vodičovi výrazne lepšiu viditeľnosť v tme. 
Rozdiel medzi konvenčnými tlmenými a diaľkovými 
svetlami sa stiera. Technológia integruje známe kom-
fortné funkcie ako statické odbočovacie svetlá, svetlá 
do zlého počasia, križovatkové svetlo, cestovný režim 
s prepínaním na pravostrannú a ľavostrannú premávku 
na základe údajov GPS, ako aj diaľničné svetlá. Diódy 
LED v svetlometoch Audi Matrix LED preberajú aj fun-
kciu dynamického osvetľovania zákrut. Vďaka využitiu 
navigačných dát reagujú v predstihu ešte pred otoče-
ním volantu. Funkcia označovacieho svetla pre asistent 
nočného videnia. Na označenie rozoznaných chodcov 
jednotlivé LED 3-krát krátko bliknú, čím zvýraznia 
chodca voči pozadiu. Výrazná grafika denných svetiel 
a dynamických smerových svetiel v svetlometoch 
a zadných svetlách. Vrátane ostrekovača svetlometov.

Zadné svetlá z diód LED
Brzdové, koncové, koncové hmlové, smerové svetlá 
a osvetlenie evidenčnej tabuľky z LED s nízkou 
spotrebou energie; s cúvacími svetlami

Zadné svetlá z diód LED 
s dynamickými smerovými svetlami
Navyše k funkciám zadných svetiel z diód LED vytvárajú 
dynamický signál smerových svetiel. Pás smerových 
svetiel z LED sa v milisekundovom takte rozsvecuje 
po jednotlivých segmentoch a pri blikaní prebieha vždy 
k vonkajšej strane v smere zmeny smeru. Vytvára mar-
kantný a inovatívny signál pre okolie.

Výbava

Svetlá Dizajn Volanty/ovládacie prvky Komfort Infotainment Asistenčné systémy Technika/bezpečnosť

| Dizajn interiéru| Dizajn exteriéru| Vnútorné osvetlenie

Náladové osvetlenie
s integrovanou schránkou na okuliare v strešnom mo-
dule; navyše k vnútornému a vonkajšiemu svetelnému 
paketu neoslňujúce osvetlenie vnútorného priestoru 
vozidla diódami LED:

▪  vnútorné svetlá vpredu a vzadu so svetlami na čítanie 
▪  osvetlené kozmetické zrkadielka pre vodiča 

a spolujazdca
▪  nepriame osvetlenie pre stredovú konzolu
▪  osvetlenie odkladacích priehradiek vo dverách
▪  osvetlené nástupné lišty (pri objednaní paketov 

S line sú nástupné lišty bez nápisu S line)

Konfigurovateľné prostredníctvom MMI

Vnútorný a vonkajší svetelný paket
Vnútorné osvetlenie: nepriame osvetlenie obkladov 
dverí pre lepšiu orientáciu v priestore a osvetlenie 
nástupných líšt diódami LED; osvetlené regulátory 
prieduchov ventilácie

Vonkajšie osvetlenie: osvetlenie okolia vozidla bodový-
mi svetlami na spodnej časti kľučiek dverí a osvetlenie 
priehlbiny kľučiek diódami LED; červené výstražné 
svetlá vo dverách (žiarovky)

Koncovky výfuku
dvojvetvové, po jednej lichobežníkovej chrómovanej 
koncovke vľavo a vpravo; pri A6 allroad quattro 
so špecifickým dizajnom

Označenie modelu/nápisy

A6 limuzína/Avant: 
Nápis A6, emblém ultra (pri A6 2.0 TDI ultra 
a 1.8 TFSI ultra), ako aj nápis TDI, FSI, resp. TFSI 
na veku/dverách batožinového priestoru, na želanie 
bez nápisov

A6 allroad quattro:
Nápis A6 allroad quattro na dverách batožinového 
priestoru, na želanie bez nápisov

Strešné lišty
Na montáž ďalších prvkov, stabilné a aerodynamicky 
tvarované z eloxovaného hliníka; pri A6 allroad quattro 
čierne s dvojitými vzperami

Hliníková optika Exterieur
Strešné lišty, rám strechy a lišty lemujúce okná 
z eloxovaného hliníka, kľučky dverí s ozdobnými lištami 
v hliníkovej optike, prahy s vložkou z ušľachtilej ocele

Lesklý paket
lišty z eloxovaného hliníka na šachtách bočných okien, 
čierne lesklé vonkajšie obklady stredných stĺpikov

Lesklý paket Schwarz Audi exclusive*
dodáva exteriéru čierne akcenty v oblasti masky chladi-
ča, na predných nárazníkoch a na okrasných lištách 
bočných okien

Nástupné lišty s hliníkovou vložkou

Rohožky Vimentum
z kvalitnej žakárovej tkaniny vpredu a vzadu, zladené 
s farbou interiéru

Rohožky Audi exclusive*
Farby rohožiek, koženého lemovania a stehov ľubovoľne 
voliteľné z ponuky farieb Audi exclusive

Koberec na podlahu a rohožky Audi exclusive*
Farby kobercov, rohožiek koženého lemovania a stehov 
ľubovoľne voliteľné z ponuky farieb Audi exclusive

* Ponuka quattro GmbH.
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| Zrkadlá| Volanty/ovládacie prvky

Multifunkčný športový kožený volant 
s 3-ramenným dizajnom a radiacimi páčkami 
Funkcie ako multifunkčný športový kožený volant 
s 3-ramenným dizajnom, navyše radiace páčky na 
 manuálnu zmenu prevodových stupňov automatickej 
prevodovky; pri A6 allroad quattro s emblémom allroad

Multifunkčný športový kožený volant 
s 3-ramenným dizajnom
na ovládanie funkcií systému infotainmentu; výškovo 
a pozdĺžne nastaviteľný, s plnoobjemovým airbagom; 
farebne prispôsobený hornej časti palubnej dosky; pri 
A6 allroad quattro s emblémom allroad

Multifunkčný športový kožený volant 
s 3-ramenným dizajnom a radiacimi páčkami, 
vyhrievaný
Funkcie ako multifunkčný športový kožený volant 
s 3-ramenným dizajnom a radiacimi páčkami, navyše 
vyhrievaný veniec volantu; pri A6 allroad quattro 
s emblémom allroad

Multifunkčný kožený volant 
so 4-ramenným dizajnom
na ovládanie funkcií systému infotainmentu; výškovo 
a pozdĺžne nastaviteľný, s plnoobjemovým airbagom; 
farebne prispôsobený hornej časti prístrojového panelu

Multifunkčný kožený volant 
so 4-ramenným dizajnom a radiacimi páčkami
Funkcie ako multifunkčný športový kožený volant 
so 4-ramenným dizajnom, navyše radiace páčky 
na manuálnu zmenu prevodových stupňov 
automatickej prevodovky

Multifunkčný kožený volant 
so 4-ramenným dizajnom, vyhrievaný
Funkcie ako multifunkčný kožený volant so 4-ramenným 
dizajnom; navyše vyhrievaný veniec volantu

Volant nastaviteľný elektricky
výškovo a pozdĺžne, s automatikou pri nastupovaní 
a vystupovaní; pri objednaní elektricky nastaviteľných 
sedadiel navyše s pamäťou nastavenia

Veniec volantu s drevenými segmentmi*
pre multifunkčný kožený volant so 4-ramenným 
dizajnom a radiacimi páčkami; segmenty z dreva 
Nussbaumwurzel dunkelbraun

Veniec volantu s drevenými segmentmi 
Audi exclusive*
pre multifunkčný kožený volant so 4-ramenným 
 dizajnom a radiacimi páčkami; individualizovaný v 
 dreve (okrem dreva Tamo dunkelbraun naturell) a koži 
Audi exclusive; stehy ľubovoľne voliteľné v rozličných 
farbách Audi exclusive

Veniec volantu v koži Audi exclusive*
Kožený poťah venca volantu k dispozícii vo všetkých 
farbách Audi exclusive; stehy ľubovoľne voliteľné v roz-
ličných farbách Audi exclusive so špecifickým vzorom 
prešívania Audi exclusive

Ovládacie prvky v koži Audi exclusive*
Kožený poťah venca volantu, rukoväte a manžety volia-
cej páky k dispozícii vo všetkých farbách Audi exclusive; 
stehy ľubovoľne voliteľné v rozličných farbách Audi 
exclusive so špecifickým vzorom prešívania Audi 
exclusive na venci volantu

Rukoväť radacej/voliacej páky v koži
farebne prispôsobená zvolenému odtieňu interiéru 
a hornej časti palubnej dosky

Rukoväť radiacej páky v hliníku Audi exclusive*

Vonkajšie spätné zrkadlá s integrovanými smerovými 
svetlami z diód LED
elektricky nastaviteľné a vyhrievané; zrkadlo konvexné, 
planárne alebo asférické; pri objednaní predných seda-
diel s elektrickým nastavovaním navyše s funkciou pa-
mäte nastavenia; kryt nalakovaný vo farbe karosérie

okrem toho alternatívne:

elektricky sklápateľné
vrátane automatického sklonenia zrkadla na strane 
spolujazdca k obrubníku pri cúvaní

obidve automaticky zatemňované
vrátane automatického sklonenia zrkadla na strane 
spolujazdca k obrubníku pri cúvaní

elektricky sklápateľné a obidve automaticky 
zatemňované
vrátane automatického sklonenia zrkadla na strane 
spolujazdca k obrubníku pri cúvaní

Pri zaradení spiatočky sa automaticky skloní na strane 
spolujazdca vonkajšie spätné zrkadlo smerom nadol 
a umožní vodičovi lepší pohľad na hranu obrubníka

Výbava

Svetlá Dizajn Volanty/ovládacie prvky Komfort Infotainment Asistenčné systémy Technika/bezpečnosť

| Zasklenie| Strešné systémy

Panoramatické strešné okno
dvojdielne, elektrické vyklápanie a odsúvanie predného skleného dielu, tónované sklo; vrátane elektricky ovládanej 
slnečnej rolety; komfortné zatváranie zvonka prostredníctvom diaľkového ovládača v kľúči vozidla; ponúka príjemný 
vnútorný priestor zaplavený svetlom; lepšia klíma vnútorného priestoru vďaka efektívnemu vetraniu

Posuvné/výklopné strešné okno
Elektricky ovládané, s tónovaným jednovrstvovým bezpečnostným sklom a bezstupňovo nastavovateľnou slnečnou 
clonou; integrovaný deflektor; komfortné zatváranie zvonka prostredníctvom diaľkového ovládača v kľúči vozidla

Tmavo tónované sklá (ochranné zasklenie)
Zadné okno, zadné okná dverí a bočné okienka vzadu 
tmavo tónované

Determálne zasklenie
zeleno tónované; predné okno a predné bočné okná 
z akustického skla pre lepšie tlmenie hluku; vyhrievané 
zadné okno s časovým spínačom

Tlmiace/akustické sklo
zložené z 2 vrstiev, ktoré sú navzájom spojené plasto-
vou fóliou; lepšie tlmenie vonkajšieho hluku a vyššia 
ochrana proti vlámaniu. Prídavná reflexná vrstva redu-
kuje prehrievanie interiéru. Predné okno s priehľadnou 
plôškou pre zariadenie Telepass; pri A6 Avant 
a A6 allroad quattro zadné okno z bežného skla

Tlmiace/akustické sklá
a tmavo tónované sklá (ochranné zasklenie) 
Predné okno a predné bočné okná s tlmiacimi/akustic-
kými sklami; zadné okno, okná zadných dverí a bočné 
okienka vzadu tmavo tónované; predné okno s prie-
hľadnou plôškou pre zariadenie Telepass; pri A6 Avant 
a A6 allroad quattro zadné okno z bežného skla

Slnečné rolety
manuálne pre zadné okno a okná v zadných dverách; 
pri A6 Limuzína elektrická pre zadné okno a manuálne 
pre okná v zadných dverách

| Klimatizácia

Komfortná automatická klimatizácia (dvojzónová) 
elektronicky reguluje teplotu, množstvo a rozdelenie 
vzduchu; oddelená regulácia teploty pre stranu vodiča 
a spolujazdca; s vetraním cez odmrazovacie dýzy pred-
ného okna a bočných okien; automatická regulácia 
vnútornej cirkulácie vzduchu, regulácia podľa smeru 
a intenzity slnečných lúčov, senzor vlhkosti, kombino-
vaný filter a filter jemného prachu, identifikačný kľúč; 
vetranie vzadu cez stredovú konzolu

Komfortná 4-zónová automatická klimatizácia
navyše ku komfortnej automatickej klimatizácii: ovlá-
dací panel klimatizácie vpredu s digitálnym displejom, 
samostatný ovládací panel s digitálnym displejom v 
zadnej časti kabíny s možnosťou oddelenej regulácie 
teploty vľavo a vpravo, reguláciou ventilátora a rozde-
lenia vzduchu; s prídavnými prieduchmi vzduchu v 
stredných stĺpikoch; automatická regulácia vnútornej 
cirkulácie vzduchu pomocou senzora kvality vzduchu, 
využitie zvyškového tepla, samostatné temperovanie 
priestoru nôh, ventilovaná schránka pred spolujazd-
com, voliteľné 3 režimy: jemný, stredný, intenzívny

* Ponuka quattro GmbH.
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| Systémy zamykania

Nezávislé kúrenie/vetranie
Nezávislé kúrenie zohrieva interiér a zbavuje sklá 
námrazy bez naštartovania motora. Nezávislé vetranie 
privádza čerstvý vzduch a znižuje teplotu interiéru. 
Inteligentné ovládanie s časovým spínačom a progra-
movaním času odjazdu vypočíta trvanie vykurovania 
v rámci optimalizácie času a energie. Samostatné diaľ-
kové ovládanie s osvetleným displejom; voliteľné 2 re-
žimy vykurovania: režim rozmrazovania (len pre okná) 
a režim vyhrievania (navyše aj predhriatie interiéru)

Komfortný kľúč
Systém oprávneného prístupu do vozidla a jeho štarto-
vania, stačí aby vodič mal kľúč iba pri sebe; naštartova-
nie a vypnutie motora sa uskutočňuje tlačidlom Engine- 
Start-Stop; vozidlo sa odomyká a zamyká zvonka 
senzormi na všetkých kľučkách dverí; vonkajšie kľučky 
s dekoračnou lištou v hliníkovom vyhotovení, v kombi-
nácii s lesklým paketom Schwarz Audi exclusive von-
kajšie kľučky vo farbe karosérie; pri A6 allroad quattro 
dekoračné lišty v hliníkovom vyhotovení iba v kombiná-
cii s hliníkovou optikou Exterieur; samostatné otvára-
nie veka/dverí batožinového priestoru je možné aj pri 
zamknutom  vozidle

Automaticky otvárané veko batožinového priestoru 
Po odblokovaní tlačidlom na kľúči od vozidla alebo 
stlačením tlačidla softtouch v priehlbine na veku bato-
žinového priestoru sa veko batožinového priestoru 
 automaticky otvorí; manuálne zatváranie veka batoži-
nového priestoru

Elektricky ovládané veko/dvere batožinového priestoru
Otváranie prostredníctvom diaľkového ovládača na 
kľúči, tlačidlom na obložení dverí vodiča, resp. tlačidlom 
softtouch v priehlbine dverí; pri voliteľnom komfortnom 
kľúči vrátane senzorom ovládaného odblokovania dverí 
batožinového priestoru pohybom nohy (naznačené 
kopnutie). Zatváranie tlačidlom na vnútornej strane 
dverí batožinového priestoru, tlačidlom na dverách 
 vodiča alebo na želanie dodávaným komfortným kľú-
čom (trvalým stlačením). V kombinácii s komfor tným 
kľúčom je možné prídavným tlačidlom na vnútornej 
strane dverí batožinového priestoru zavrieť dvere bato-
žinového priestoru a súčasne zamknúť vozidlo. Vrátane 
servozatvárania; pri A6 Avant a A6 allroad quattro 
 vrátane programovateľného uhla otvorenia dverí 
 batožinového priestoru a elektricky ovládaného krytu 
batožinového priestoru, navyše ovládateľného aj 
 manuálne

Servozatváranie dverí
automaticky pritiahne do zámku neúplne zatvorené 
dvere

| Klimatizácia

Komfortný kľúč so senzorom ovládaného odblokovania dverí batožinového priestoru
Funkcia ako komfortný kľúč. Pohybom nohy (naznačené kopnutie) pod zadným nárazníkom sa odomknú a samočinne 
otvorí veko/dvere batožinového priestoru, ak systém rozozná komfortný kľúč

Otváranie garážových brán (HomeLink)
programovateľné diaľkové ovládanie na otváranie viacerých garážových a vonkajších brán s ovládacími tlačidlami 
v stropnom module vpredu. Umožňuje ovládať aj zabezpečovacie systémy a osvetlenie. Programovanie prostredníc-
tvom systému MMI navigácia plus s riadenou identifikáciou kódu. Ďalšie informácie získate u vášho partnera Audi 
alebo na www.eurohomelink.com

Zabezpečovací systém proti krádeži (alarm)
chráni dvere, kapotu motora a dvere batožinového priestoru, vypínateľná ochrana vnútorného priestoru kabíny, 
ochrana proti odtiahnutiu so senzorom náklonu, siréna s nezávislým zdrojom elektrickej energie; s dvojitým 
zamykaním, ktoré zabraňuje otvoreniu dverí znútra, ak bolo vozidlo zamknuté diaľkovým ovládačom

Príprava pre asistenta určenia polohy vozidla
Príprava na pripojenie asistenta určenia polohy vozidla (dodáva sa ako príslušenstvo Audi Original Zubehör), 
prostredníctvom ktorého sa dá lokalizovať odcudzené vozidlo

Výbava

Svetlá Dizajn Volanty/ovládacie prvky Komfort Infotainment Asistenčné systémy Technika/bezpečnosť

| MMI®/navigácia| Odkladanie/preprava

Batožinový priestor
s veľkým objemom a veľkou šírkou nakladacieho otvoru; 
vrátane bočnej sieťky na pravej strane; 12-voltová zá-
suvka v bočnom čalúnení vpravo, háčiky na nákupné 
tašky vľavo a vpravo, 4 pripevňovacie oká na podlahe; 
pri A6 Avant a A6 allroad quattro s upevňovacími 
popruhmi na ľavej bočnej stene a okrasná lišta v hliní-
kovom vyhotovení na priechode medzi nárazníkom 
a otvorom batožinového priestoru

Odkladacie priehradky
Odkladacie priehradky vo dverách vpredu a vzadu 
s miestom na uloženie až 1-litrových fľašiek, odklada-
cie sieťky na zadnej časti operadiel predných sedadiel, 
odkladacie zásuvky pod prednými sedadlami (iba pri 
štandardných sedadlách, športových sedadlách a špor-
tových sedadlách S) a odkladacia schránka v stredovej 
konzole; veľkoobjemová odkladacia schránka na strane 
spolujazdca, osvetlená a uzamykateľná, 2 držiaky 
na nápoje v stredovej konzole a 12-voltová zásuvka

Odkladací paket
2 držiaky na nápoje v strednej lakťovej opierke vzadu, 
sieť na fixovanie nákladu v batožinovom priestore, 
navyše 12-voltová zásuvka vzadu

Otvor na dlhé predmety s odnímateľným vakom 
na lyže a snowboardy
na praktické a bezpečné prevážanie dlhých predmetov, 
napríklad až 4 párov lyží alebo 2 snowboardov. 
 Odnímateľný, fixovaný závesným popruhom

Fixačná súprava
pre systém koľajničiek v batožinovom priestore; 
s teleskopickou tyčou a pripevňovacím popruhom, 
na individuálne rozdelenie batožinového priestoru 
a pripevnenie predmetov

Systém koľajničiek
v batožinovom priestore, 4 oká na pripevnenie nákladu, 
individuálne polohovateľné v systéme koľajničiek

Oddeľovacia sieť
dá sa upevniť na karosériu alebo sklopené operadlo 
zadného sedadla; dá sa použiť aj pri zvislej polohe 
 zadného operadla, čiastočne alebo celom sklopenom 
operadle; odnímateľná

Dvojitá podlaha batožinového priestoru
s vaničkou na znečistené predmety v spodnej časti, 
ľahké čistenie; ideálna na prepravu znečistených pred-
metov; pri plnohodnotnom rezervnom kolese, dodáva-
nom na želanie, resp. skladacom rezervnom kolese 
alebo pružení adaptive air susepension je vanička na 
znečistené predmety nahradená krytom proti znečisteniu

Obojstranná rohož
do batožinového priestoru, aj pri sklopenom operadle 
zadného sedadla; na jednej strane velúr na druhej 
 strane pogumovaná; pri A6 Avant a A6 allroad quattro 
s výklopným krytom nakladacej hrany a nárazníka

Nefajčiarske vyhotovenie
Namiesto zapaľovača cigariet odkladacia priehradka 
vpredu a 12-voltová zásuvka vzadu

Príprava pre ťažné zariadenie
obsahuje prípravu riadiacej jednotky a zosilnené chla-
denie motora. Ťažné zariadenie na dodatočnú montáž 
je k dispozícii ako príslušenstvo Audi Original Zubehör

Ťažné zariadenie
mechanicky výklopné, guľová hlavica a držiak z kovanej 
ocele; ovládanie ťažným gombíkom v batožinovom 
priestore, s kontrolným svetlom v batožinovom 
priestore a v združenom prístroji na kontrolu bezpeč-
ného uzamknutia. Stabilizácia prívesu pomocou elek-
tronického stabilizačného systému (ESC). Integrovaná 
systémová výklopná elektrická zásuvka umožňuje 
počas jazdy trvalú prevádzku elektrických prístrojov 
v nákladnom alebo obytnom prívese

Informačný systém vodiča
zobrazuje množstvo užitočných informácií na 5-palco-
vom (12,7 cm) monochromatickom displeji TFT v bez-
prostrednom zornom poli vodiča. Integrovaný systém 
odporúčania prestávky v jazde analyzuje spôsob jazdy 
a upozorní vodiča zobrazením na displeji a akustickým 
signálom, ak zistí, že sa znižuje jeho pozornosť. Sys-
tém je aktívny v rozsahu rýchlosti od 65 do 200 km/h 
a dá sa kedykoľvek deaktivovať. Integrovaný program 
efektívnosti podporuje vodiča pri úspornej jazde údajmi 
o spotrebe paliva

Informačný systém vodiča s farebným displejom
zobrazuje informácie na farebnom displeji TFT s uhlo-
priečkou 7 palcov (17,8 cm) s vysokým rozlíšením 
v združenom prístroji pre ešte lepší prehľad a čitateľ-
nosť. Navyše zobrazovanie informácií asistenčných 
systémov, použitých médií, vonkajšej teploty a ďalších 
údajov systému MMI ako – ak je nimi vozidlo vybavené 
– navigácie, asistenta nočného videnia a menu telefónu
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| Zábava| MMI®/navigácia

MMI® navigácia
▪  s navigačnými dátami (karta SD)¹
▪  elektricky vysúvateľný 6,5-palcový (16,5 cm) farebný 

monitor s kvalitným zobrazovaním mapy a mnohými 
detailnými možnosťami zobrazenia

▪  dynamické navádzanie s TMC (pokiaľ je k dispozícii)
▪  hlasové ovládanie (zadávanie celých adries)
▪  zobrazovanie smerových šípok v informačnom systéme 

vodiča
▪  MMI rádio plus
▪  CD prehrávač a čítačka kariet SDHC (až do 32 GB), 

obidve schopné prehrávať MP3, WMA a AAC
▪  Audi music interface na pripojenie mobilných prehrá-

vačov médií, ako napríklad Apple iPod, Apple iPhone 
(funkcia hudobného prehrávača), ako aj kľúčov USB 
a prehrávačov MP3 (dá sa využívať iba so špeciálnymi 
adaptérovými káblami Audi Original Zubehör)

▪  rozhranie Bluetooth na telefonovanie 
a Audiostreaming

▪  Audi sound system

MMI® navigácia plus s MMI touch
▪  navigačný systém¹ so službou aktualizácie máp²
▪  elektricky vysúvateľný 8-palcový (20,3 cm) farebný monitor s vysokým rozlíšením 
▪  zobrazovanie modelov krajiny vo formáte 3D so zobrazovaním mnohých pamiatok a modelov miest
▪  detailné informácie o trase: prehľad mapy, výber z alternatívnych trás, body záujmu POI, odporúčanie jazdného 

pruhu, diaľničné výjazdy, detailné zobrazenie križovatiek a ďalšie
▪  MMI touch: na dotyk citlivá plôška na rýchle intuitívne ovládanie, napr. zadávanie cieľa rozoznávaním rukopisu, 

ako aj voľný pohyb a transfokácia mapy
▪  systém hlasového ovládania so zadávaním cieľa prostredníctvom celej adresy naraz
▪  prístup k hlasovému ovládaniu smartfónu
▪  informačný systém vodiča so 7-palcovým (17,8 cm) farebným displejom vrátane zobrazenia mapy pre navigáciu
▪  dynamické navádzanie do cieľa s TMCpro (v kombinácii s Audi connect: Dopravné informácie online)
▪  na navigačných údajoch založená podpora systémov vozidla a zobrazovanie povolených rýchlostí
▪  informácie o krajine: platné rýchlostné limity, povinnosť používať diaľničnú nálepku a pod. pri prekročení hranice
▪  zvláštne ciele myAudi: import individuálnych zoznamov bodov záujmu POI (Point-of-Interest) cez portál myAudi 

do vozidla
▪  MMI rádio plus
▪  Audi sound system
▪  flash pamäť pre hudbu (10 GB)
▪  prehrávač DVD (schopný prehrávať formáty MP3, WMA, AAC a MPEG-4) na prehrávanie hudobných CD 

a video DVD
▪  2 čítačky kariet SDXC 
▪  Audi music interface na pripojenie prenosných mediálnych prehrávačov cez rozhranie USB (vrátane nabíjania) 

alebo WLAN
▪  rozhranie Bluetooth na telefonovanie podporujúce aj Bluetooth Audiostreaming
▪  zobrazovanie e-mailov a SMS z mobilného telefónu vo zvolených jazykoch s funkciou predčítavania³
▪  využívanie služieb Audi connect⁴

MMI® rádio
▪  ovládací systém MMI s elektricky vysúvateľným 

6,5-palcovým (16,5 cm) farebným monitorom, 
 samostatným ovládacím terminálom MMI a menu Car

▪  CD prehrávač (schopný prehrávať MP3 a WMA), 
prípojka AUX-IN, USB s funkciou nabíjania

▪  rádio s výberovým príjmom
▪  8 reproduktorov vpredu a vzadu, celkový výkon 80 W

MMI®rádio plus
▪  ovládací systém MMI s elektricky vysúvateľným 

6,5-palcovým (16,5 cm) farebným monitorom, 
 samostatným ovládacím terminálom MMI a menu Car

▪  informačný systém vodiča
▪  CD prehrávač a čítačka kariet SDHC (až do 32 GB), 

obidve schopné prehrávať MP3, WMA a AAC, prípojka 
AUX-IN

▪  Audi music interface na pripojenie mobilných prehrá-
vačov médií, ako napríklad Apple iPod, Apple iPhone 
(funkcia hudobného prehrávača), ako aj kľúčov USB 
a prehrávačov MP3 (dá sa využívať iba so špeciálnymi 
adaptérovými káblami Audi Original Zubehör)

▪  rádio s výberovým príjmom, TP-Memo (automatické 
zaznamenávanie dopravných informácií počas jazdy)

▪  hlasové ovládanie
▪  Bluetooth na telefonovanie a Audiostreaming
▪  Audi sound system

Príjem digitálneho rozhlasového vysielania
navyše k analógovému príjmu rozhlasových staníc 
umožňuje príjem digitálneho rozhlasového vysielania⁵ 
podľa štandardu DAB vrátane DAB+ a DMB Audio; 
zobrazenie sprievodných informácií programu 
(napr. interpret, titul, podľa ponuky príslušnej stanice), 
ako aj doplnkových informácií vo forme diashow 
(napr. obal albumu, počasie)

Výbava

Príjem digitálneho televízneho vysielania
Príjem digitálnych nezakódovaných televíznych vysiela-
čov⁵ (štandard DVB-T a DVB-T2 s kódovaním MPEG-2 
alebo MPEG-4), ako aj vysielačov DVB-T Audio; zobra-
zovanie sprievodných informácií programu ako teletex-
tu, titulkov a elektronického programového sprievodcu 
EPG; automatické vyhľadávanie staníc; externá prípoj-
ka AV-IN prostredníctvom adaptérového kábla; počas 
jazdy sa neprenáša obrazový signál

Audi music interface
umožňuje pripojenie mobilných prehrávačov médií⁶, 
ako napríklad Apple iPod/iPhone (funkcia hudobného 
prehrávača), ako aj pamäťových médií USB a prehráva-
čov MP3. Terminál Audi music interface je umiestnený 
v stredovej konzole, pripojený prehrávač sa ovláda pro-
stredníctvom terminálu MMI alebo tlačidiel multi-
funkčného koženého volantu. Pri systémoch MMI rádio 
plus alebo MMI navigácia sú potrebné špeciálne káblo-
vé adaptéry na pripojenie mobilných prehrávačov médií 
alebo pamäťových médií USB. Od systému MMI navi-
gáca plus Audi music interface pozostáva z dvoch vstu-
pov USB. Súčasť systémov MMi rádio plus, MMI navigá-
cia a MMI navigácia s MMI touch

Súprava káblových adaptérov 
pre Audi music interface
pozostáva z 2 káblov na pripojenie Apple iPod/iPhone 
so vstupom pre základňu (napr. iPhone 4) alebo nosiča 
dát/prehrávača médií⁶ s prípojkou USB (typ A). Ďalšie 
káblové adaptéry sú k dispozícii v rámci Audi Original 
Zubehör

Súprava káblových adaptérov plus 
pre Audi music interface
navyše k súprave káblových adaptérov pre Audi music 
interface umožňuje pri iPhone a novších generáciách 
prehrávačov iPod⁶ – v závislosti od použitého koncového 
zariadenia – ďalšie funkcie ako zobrazovanie obalov 
 albumov a prehrávanie videa

Audi sound system
poskytuje vynikajúci zvuk vďaka 6-kanálovému zosilňo-
vaču s celkovým výkonom 180 wattov a 10 reprodukto-
rom vrátane centrálneho reproduktora a subwoofera

CD menič
na 6 CD (schopný prehrávať MP3 a WMA); namontovaný 
chránený pred otrasmi v schránke pred spolujazdcom a 
ovládaný prostredníctvom MMI

DVD/CD menič
na 6 DVD alebo CD; prehráva Audio CD a Video DVD; 
namontovaný chránený pred otrasmi v schránke pred 
spolujazdcom a ovládaný prostredníctvom MMI

Bang & Olufsen Advanced Sound System
Fascinujúca reprodukcia priestorového zvuku 15 repro-
duktormi vrátane centrálneho reproduktora a subwoo-
fera, každého s vlastným kanálom zosilňovača. Plne 
digitálny, vysoko účinný 15-kanálový zosilňovač DSP 
s 5 integrovanými koncovými zosilňovačmi ICE pre 
hlbokotónové reproduktory a subwoofer majú spolu 
celkový výkon vyše 1200 wattov. Možná reprodukcia 
priestorového zvuku vo formáte 5.1. Kryty reprodukto-
rov z lešteného hliníka a automaticky vysúvateľné 
akustické šošovky na zabezpečenie excelentného 
zvuku a perspektívy na každom sedadle. Prispôsobenie 
hlasitosti podľa vnútorného hluku v kabíne. Funkcia 
Privacy vďaka zapuzdreným reproduktorom minimalizuje 
akustické vyžarovanie zvukového systému mimo vozidla, 
čím zabezpečujú diskrétnosť pri telefonovaní s voľnými 
rukami

Príprava pre Rear Seat Entertainment
obsahuje káble a pripevňovacie miesto pre držiaky 
na zadnej časti operadiel sedadla vodiča a spolujazdca. 
Vhodný Audi Entertainment mobile (9-palcová obra-
zovka s integrovaným prehrávačom DVD) a držiak 
sú k dispozícii ako zariadenie Plug-and-play v rámci 
 Audi Original Zubehör (pozrite tiež stranu 101)

Bose Surround Sound
Pôsobivá reprodukcia priestorového ozvučenia pro-
stredníctvom 12-kanálového zosilňovača s celkovým 
výkonom vyše 600 wattov a 14 reproduktorov vrátane 
centrálneho reproduktora a subwoofera. Funkcia 
Audio-Pilot® na prispôsobenie hlasitosti podľa vnútor-
ného hluku a v kombinácii so systémom MMI navigácia 
plus s MMI touch reprodukcia priestorového zvuku 
vo formáte 5.1. Intenzívna a presná reprodukcia 
basov, vitálny zvuk s prirodzenou farbou a priestoro-
vosťou prináša vynikajúci hudobný zážitok

Svetlá Dizajn Volanty/ovládacie prvky Komfort Infotainment Asistenčné systémy Technika/bezpečnosť

¹ Navigačné dáta nie sú k dispozícii pre všetky štáty a regióny. Podrobnejšie informácie získate u vášho partnera Audi. ² Dodaná verzia mapy sa dá aktualizovať bezplatne prvými 5 aktualizáciami, vydávanými v polročnom rytme. Aktuálne 
dáta sú k dispozícii na stiahnutie na platforme myAudi pod www.audi.com/myAudi a dajú sa do vozidla inštalovať pomocou karty SD. V kombinácii s Audi connect je možná aktualizácia máp aj vo vozidle online. Okrem toho je možná aj 
aktualizácia u vášho partnera Audi, pri čom však vznikajú ďalšie náklady. ³ Predpoklad: mobilný telefón podporuje Bluetooth profil MAP (Message Access Profile). Informácie o kompatibilných mobilných telefónoch získate u vášho 
 partnera Audi alebo na www.audi.com/bluetooth. ⁴ Vyžaduje príplatkový systém Audi connect. ⁵ Príjem závisí od dostupnosti digitálnej siete. ⁶ Informácie o kompatibilných mediálnych prehrávačoch získate u vášho partnera Audi 
alebo na www.audi.com/mp3.
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| Komunikácia

Audi connect
komfortné pripojenie vášho vozidla na internet pre 
využívanie služieb Audi connect prostredníctvom 
 integrovaného dátového modulu LTE¹/UMTS. Čítačka 
na karty SIM v maske systému MMI navigácia plus 
s MMI touch.

Audi connect v súčasnosti podporuje nasledujúce 
služby:

Komunikácia

▪  Prístup k hlasovému ovládaniu smartfónu²
▪  Hotspot WLAN 
▪  Správy (SMS)³, ⁷
▪  Prístup na Facebook 
▪  Prístup na Twitter

Mobilita a navigácia

▪  Aktualizácia máp online4
▪  Vyhľadávanie bodov záujmu POI (Point-of-Interest) 
▪  Dopravné informácie online
▪  Navigácia s využitím obrázkov Google Earth™ ⁵ 

a Google Street View™ ⁵
▪  Zadávanie cieľa cez myAudi alebo Google Maps™ ⁵
▪  Navigácia podľa albumu obrázkov (picturebook)
▪  Informácie o letoch 
▪  Informácie o vlakoch
▪  Ceny paliva
▪  Informácie o parkoviskách

Infotainment

▪  Počasie
▪  Online Media Streaming⁶ 
▪  Správy online (individuálne)
▪  City Events
▪  Cestovné informácie 

V kombinácii s voliteľným prvkom výbavy Audi phone 
box zahŕňa Audi connect aj funkciu autotelefónu 
 prostredníctvom čítačky karty SIM alebo profilu SAP.

Využívanie služieb Audi connect je možné iba s príplat-
kovými systémami MMI navigácia plus s MMI touch 
a Audi connect. Navyše je potrebná karta SIM na dáto-
vé služby a na využívanie LTE aj opcia LTE1. Služby sú 
k dispozícii iba s existujúcou alebo osobitne uzavretou 
zmluvou k mobilnému telefónu a v oblasti pokrytia 
mobilnou telefónnou sieťou. Prijímaním balíkov dát 
z internetu môžu, v závislosti od konkrétnej tarify 
 mobilného operátora a predovšetkým pri prevádzke 
v cudzine, vznikať zvýšené náklady. Kvôli vysokému 
 objemu dát sa dôrazne odporúča dohodnúť paušálny 
poplatok na dátové služby.

Rozsah poskytovaných služieb Audi connect sa v jed-
notlivých štátoch líši. Služby sú k dispozícii najmenej 
jeden rok po dodaní nového vozidla. Po 24 mesiacoch 
od dodania vozidla sa predlžuje čas služieb Audi con-
nect bezplatne jednorazovo o 12 mesiacov. O násled-
ných možnostiach predĺženia služieb Audi connect vám 
poskytne informácie váš partner Audi. Audi connect 
umožňuje prístup k službám Facebook, Google a Twitter. 
Trvalý prístup nemôže byť zaručený, pretože podlieha 
prevádzkovateľom Facebook, Google a Twitter. 

Podrobnejšie informácie o Audi connect nájdete 
na www.audi.com/connect a u vášho partnera Audi; 
informácie o tarifných podmienkach získate u vášho 
operátora mobilnej telefónnej siete.

Audi phone box⁷
umožňuje telefonovanie vo vozidle s lepšou kvalitou príjmu a nabíjanie mobilného telefónu vloženého do osobitnej 
priehradky v stredovej konzole vpredu. Telefonovanie s voľnými rukami a hlasové ovládanie funkcií telefónu; nízke 
elektromagnetické vyžarovanie SAR v kabíne vďaka pripojeniu na vonkajšiu anténu vozidla; ovládanie pomocou 
rádia/navigačného systému alebo multifunkčného koženého volantu; možnosť nabíjania mobilného telefónu cez 
USB. Na obrázku je Audi phone box v kombinácii so systémom MMI navigácia plus s MMI touch.

Rozhranie Bluetooth
umožňuje telefonovanie s voľnými rukami prostredníctvom mikrofónu a reproduktorov audiosystému a – 
v závislosti od kompatibility mobilného telefónu⁷ – Bluetooth Audiostreaming. Mobilné telefóny s funkciou 
 Bluetooth sa dajú pomocou rozhrania spojiť s vozidlom. Súčasť systémov MMI rádio plus, MMI navigácia a 
MMI navigácia plus s MMI touch.

Výbava
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| Asistenčné systémy

Parkovacie zariadenie plus⁸
akustická a optická pomoc pri parkovaní vpredu a vza-
du pomáha pri parkovaní a manévrovaní. Zobrazovanie 
na displeji MMI, meranie ultrazvukovými senzormi, 
nenápadne integrovanými do nárazníkov. Dá sa objed-
nať aj s cúvacou kamerou alebo kamerami zobrazujúci-
mi okolie; aktivácia po zaradení spiatočky alebo tlačid-
lom na stredovej konzole.

Asistent rozjazdu⁸
udržiava vozidlo po zastavení časovo neohraničene na 
stúpaniach a spádoch zvyčajných v cestnej premávke. 
Systém sa aktivuje tlačidlom a umožňuje komfortný 
rozjazd do svahu.

Asistent zjazdu zo svahu⁸
udržiava nastavenú rýchlosť pri jazde zo svahu

Parkovací asistent so zobrazovaním okolia⁸
pomocou ultrazvukových senzorov vyhľadáva vhodné 
miesta na parkovanie pozdĺž jazdnej dráhy a priečne 
miesta. Pre priečne miesta určí ideálnu dráhu na za-
parkovanie, pre pozdĺžne miesta ideálnu dráhu na za-
parkovanie a odjazd vozidla. Počas automatického par-
kovania systém preberá ovládanie riadenia, vodič musí 
iba ovládať pedál akcelerátora, brzdiť a kontrolovať 
proces parkovania. Zobrazovanie okolia dokáže, 
v závislosti od uhla natočenia volantu, registrovať 
aj bočné prekážky. Na želanie sa dá doplniť cúvacou 
 kamerou alebo kamerami zobrazujúcimi okolie; 
 aktivácia tlačidlom na stredovej konzole.

Zobrazovanie uhla náklonu⁸
na displeji MMI ukazuje priečny a pozdĺžny náklon 
vozidla nezávisle od zrýchlenia. Prostredníctvom 
vizuálnej signalizácie informuje vodiča o nebezpečen-
stve prevrátenia pri náklone vozidla v dvoch stupňoch – 
nad 25°, prípadne 35°. Automaticky sa aktivuje 
s  asistentom zjazdu zo svahu.

Kamery zobrazujúce okolie⁸
umožňujú bezpečný výjazd z úzkych parkovacích situá-
cií. Vodič si môže zvoliť rôzne pohľady na displeji MMI 
založené na obrazoch z kamier: pohľad dozadu, pohľad 
dopredu, bočný pohľad vpredu, bočný pohľad vzadu 
a virtuálny pohľad zhora na vozidlo (vtáčia perspektíva). 
Vrátane funkcií cúvacej kamery; aktivácia zaradením 
spiatočky alebo tlačidlom na stredovej konzole.

Audi pre sense basic⁸
v prípade potreby uskutočňuje preventívne opatrenia 
na ochranu posádky. Patria k nim: napnutie predných 
bezpečnostných pásov, aktivácia výstražných svetiel, 
zatvorenie okien a posuvného/výklopného strešného 
okna (ak je ním vozidlo vybavené). Prostredníctvom 
zosieťovania rôznych systémov vozidla kategorizuje 
jazdné situácie.

Cúvacia kamera⁸
Zobrazenie oblasti za vozidlom na displeji MMI, 
s dynamickým režimom zobrazenia pre vypočítanú 
jazdnú stopu (v závislosti od uhla natočenia volantu). 
Zobrazenie pomocných a vodiacich línií, ako aj vodia-
cich bodov pri pozdĺžnom parkovaní. Cúvacia kamera 
nenápadne integrovaná do lišty veka/dverí batožinové-
ho priestoru; aktivácia zaradením spiatočky alebo 
 tlačidlom na stredovej konzole.

Tempomat⁸
udržiava konštantnú zvolenú rýchlosť približne od 30 
do 250 km/h, ak to dovoľuje výkon, resp. brzdiaci úči-
nok motora. Ovládanie samostatnou páčkou na stĺpiku 
riadenia, zobrazovanie nastavenej rýchlosti na displeji 
informačného systému vodiča.

¹ O dostupnosti a podpore LTE sa informujte prosím u vášho partnera Audi. ² Vyžaduje príplatkový systém MMI navigácia plus s MMI touch vrátane hlasového ovládania, rozhrania Bluetooth a multifunkčného koženého volantu. 
³ Predpokladom je, že mobilný telefón podporuje Bluetooth profil MAP (Message Access Profile). ⁴ Dodaná verzia mapy sa dá aktualizovať bezplatne prvými 5 aktualizáciami, vydávanými v polročnom rytme. Aktuálne dáta sú 
k dispozícii na stiahnutie na platforme myAudi pod www.audi.com/myAudi a dajú sa do vozidla inštalovať pomocou karty SD. V kombinácii s Audi connect je možná aktualizácia máp aj vo vozidle online. Okrem toho je možná 
aj aktualizácia u vášho partnera Audi, pričom však vznikajú ďalšie náklady. ⁵ Google a logo Google sú registrovanými značkami spoločnosti Google Inc. ⁶ Závisí od špecifických služieb poskytovaných v príslušnej krajine. 
Na využívanie potrebujete spravidla účet u operátora služby Media Streaming, čím môžu vzniknúť ďalšie náklady. ⁷ Informácie o kompatibilných mobilných telefónoch získate u vášho partnera Audi a na www.audi.com/bluetooth. 
⁸ Prosím, majte na pamäti: Asistenčné systémy pracujú len v rámci systémových hraníc, kedy podporujú vodiča pri riadení. Zodpovednosť za bezpečnú jazdu zostáva na vodičovi.
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| Asistenčné systémy

Audi side assist vrátane Audi pre sense rear¹
varuje vodiča pri zmene jazdného pruhu diódami LED 
vo vonkajších spätných zrkadlách, ak vo vedľajšom jaz-
dnom pruhu rozozná iné vozidlo. Dva radarové senzory 
monitorujú vozidlá približujúce sa zozadu, merajú 
 odstup a rozdiel rýchlosti. Asistent zmeny jazdného 
pruhu funguje v rozsahu rýchlosti od približne 30 do 
250 km/h. Na rozoznanie možného nárazu zozadu 
 využíva Audi pre sense rear navyše k Audi pre sense 
 basic zadné senzory systému Audi side assist. Aktivácia 
tlačidlom v trojuholníku vonkajšieho spätného zrkadla.

Asistenčný paket vrátane Audi pre sense plus¹
kombinuje nasledujúce asistenčné systémy:
▪ parkovacie zariadenie plus 
▪ Audi active lane assist
▪ Audi side assist
▪ adaptive cruise control s funkciou Stop&Go
▪ Audi pre sense front
▪ Audi pre sense rear

Navyše sa uvedené funkcie rozširujú o Audi pre sense 
plus, umožňujúci autonómne brzdenie plnou intenzitou. 
Systémy asistenčného paketu sa navzájom dopĺňajú a 
podporujú. Informácie o aktivovaní, resp. nastavení 
nájdete v popise jednotlivých asistenčných systémov.

Audi active lane assist¹
podporuje udržiavanie jazdného pruhu jemnými korek-
ciami riadením. Asistent udržiavania jazdného pruhu je 
aktívny, ak vodič nepoužije smerové svetlá pri prejazde 
rozoznaných čiar vodorovného značenia jazdného pru-
hu. Systém podporuje vodiča pri rýchlosti od približne 
60 do 250 km/h. Vodič môže nastaviť upozornenie 
 vibráciami volantu, navyše zobrazovanie na voliteľnom 
Head-up displeji; aktivácia tlačidlom na páčke prepínača 
smerových svetiel.

V kombinácii s voliteľným systémom Audi side assist 
vrátane Audi pre sense rear okrem toho dochádza 
k zásahu riadením pred opustením jazdného pruhu, ak 
je zmena jazdného pruhu kvôli vozidlu približujúcemu 
sa zozadu vyhodnotená ako zvlášť kritická. K tomuto 
zásahu dochádza aj pri zapnutých smerových svetlách, 
ak sú obidva systémy aktivované a pripravené.

Head-up displej
na želanie premieta informácie relevantné pre jazdu 
z asistenčných systémov, navigácie alebo výstražné 
upozornenia na predné okno v bezprostrednom zor-
nom poli vodiča. Výškovo nastaviteľný Head-up displej 
umožňuje farebné zobrazenie s veľkým kontrastom, 
viditeľné s minimálnym odpútaním pohľadu.

adaptive cruise control s funkciou Stop&Go 
vrátane Audi pre sense front¹
pomocou radarových senzorov rozoznáva vozidlá idúce 
vpredu. Automatickým brzdením alebo zrýchľovaním 
udržiava konštantný odstup v rozsahu rýchlosti od 0 do 
250 km/h. Nastaviteľné 4 stupne odstupu/režimy 
jazdy (efficiency, comfort, dynamic a auto). Vrátane 
Audi pre sense front: rozšírený brzdový asistenčný 
 systém varuje vodiča pri hroziacej kolízii s vozidlom 
idúcim vpredu. V prípade potreby uskutoční automatické 
brzdenie čiastočnou intenzitou alebo podporí brzdenie 
vodiča zvýšením brzdného účinku. Okrem toho pri 
rýchlosti pod 30 km/h automaticky zabrzdí vozidlo 
 plnou intenzitou, ak hrozí kolízia so stojacim alebo 
 pohybujúcim sa vozidlom, aby sa znížila nárazová 
 rýchlosť, resp. za určitých okolností predišlo kolízii. 
Ovládanie adaptive cruise control samostatnou páčkou 
na stĺpiku riadenia. Audi pre sense front sa dá deakti-
vovať v menu MMI Car.

Výbava

Asistent nočného videnia¹ 
podporuje vodiča pri nočných jazdách zobrazením obrazu okolia pomocou termovíznej kamery. Osoby a veľké 
zvieratá sa označia na farebnom displeji informačného systému vodiča žltou farbou. Ak systém z analýzy pohybu 
a pozície vyhodnotí možné nebezpečenstvo, farba označenia sa zmení na červenú, zobrazí sa výstražný trojuholník 
a zaznie výstražný tón. 

V kombinácii s niektorým z nasledujúcich svetelných systémov sa označená osoba navyše osvetlí jedným reflektorom 
3x krátko za sebou (označovacie osvetlenie):
▪ Xenon plus v kombinácii s asistentom diaľkových svetiel
▪  Svetlomety z LED v kombinácii s asistentom diaľkových svetiel
▪ Svetlomety Audi Matrix LED

Navyše zobrazenie výstražného upozornenia na voliteľnom Head-up displeji; aktivácia tlačidlom vedľa hlavného 
spínača osvetlenia. 
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| Jazdná dynamika/brzdy

Zobrazovanie rýchlostných obmedzení na báze 
kamery¹, ²
rozoznáva dopravné značky obmedzujúce rýchlosť 
 vrátane premenlivých dopravných značiek. Situačné 
 vyhodnotenie dodatkových tabuliek ako obmedzenie 
rýchlosti za vlhka, v určitom dennom čase a pri jazde s 
prívesom³. S podporou navigačných dát z Audi connect 
sa zobrazujú aj obmedzenia nezachytené kamerou. 
Navyše zobrazenie na voliteľnom Head-up displeji. 
 Systém má rýdzo informačný charakter, pri prekročení 
zobrazenej obmedzenej rýchlosti nedochádza k nijakému 
zásahu alebo varovaniu.

Audi drive select
Nastavenie individuálnej charakteristiky vozidla v nie-
koľkých režimoch: comfort, auto, dynamic, efficiency a 
individual prostredníctvom prispôsobenia účinku posil-
ňovača riadenia, charakteristiky pedála akcelerátora, 
režimu radenia prevodovky a pruženia adaptive air 
suspension, ako aj ďalších prvkov výbavy na želanie. 
Režim efficiency cielene uvádza motor, prevodovku, 
tempomat, adaptive cruise control (na želanie) a kli-
matizáciu do základného nastavenia znižujúceho 
spotrebu paliva. 

Športový podvozok 
lepší kontakt s cestou a športovejšie jazdné vlastnosti 
vďaka svetlej výške zníženej o 20 mm oproti sériovému 
dynamickému podvozku, ako aj tvrdšie vyladenému 
pruženiu a tlmičom. 

Športový podvozok S line 
dynamickejšie vyladenie pružín a tlmičov, ako aj 
zníženie o 10 mm oproti športovému podvozku, resp. 
o 30 mm oproti sériovému dynamickému podvozku.

adaptive air suspension
automaticky udržiava konštantnú svetlú výšku vozidla 
a ovplyvňuje tlmenie elektronicky ovládaným pneuma-
tickým pružením a bezstupňovou adaptívnou regulá-
ciou charakteristiky tlmičov pruženia na všetkých 4 ko-
lesách. Vrátane regulácie svetlej výšky vozidla a funkcie 
manuálneho zdvihnutia; nastavenie rôznych režimov 
prostredníctvom Audi drive select; podľa režimu zníže-
nie vozidla až o 30 mm.

¹ Prosím, majte na pamäti: Asistenčné systémy pracujú len v rámci systémových hraníc, kedy podporujú vodiča pri riadení. Zodpovednosť za bezpečnú jazdu zostáva na vodičovi. 
² K dispozícii iba v západnej Európe. ³ Platí iba pre originálne ťažné zariadenie.
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| Technika/bezpečnosť| Jazdná dynamika/brzdy

Karoséria pozinkovaná 
Ľahká konštrukcia s hliníkovo-hybridnou technológiou; 
úplne pozinkovaná na miestach ohrozených koróziou, 
samonosná, zvarená s podlahovou plošinou, predná 
a zadná časť s definovanými deformačnými zónami 
(záruka proti prehrdzaveniu 12 rokov).

Elektronický stabilizačný systém ESC 
s elektronickou uzávierkou diferenciálu
modifikuje pohonné momenty v závislosti od jazdnej 
situácie pomocou cielených brzdných zásahov. Pri 
jazde v zákrutách elektronická uzávierka diferenciálu 
zaručuje precíznejšie a neutrálnejšie jazdné vlastnosti 
bez nedotáčavosti; zlepšuje trakciu a dynamiku 
v zákrutách. 

Rekuperácia 
Umožňuje úsporu paliva premenou kinetickej energie 
pri brzdení na využiteľnú elektrickú energiu prostred-
níctvom zvýšenia napätia alternátora počas fázy zotr-
vačnosti pri spomaľovaní alebo brzdení a odľahčením 
alternátora v nasledujúcej fáze zrýchľovania.

Systém Start-Stop 
pomáha znížiť spotrebu paliva a emisie CO₂ vypínaním 
motora pri zastavení vozidla, napríklad na semafore. 
Proces opätovného štartu sa začne už pri uvoľnení brz-
dového pedála, resp. stlačení pedála spojky (manuálna 
prevodovka). Dá sa kedykoľvek deaktivovať spínačom.

quattro® so športovým diferenciálom 
Elektronicky ovládaný športový diferenciál rozdeľuje 
pohonné sily variabilne na kolesá zadnej nápravy, čím 
zabezpečuje vynikajúci priebeh zrýchlenia v zákrutách 
a stabilizáciu vozidla pri reakciách na zmenu zaťaženia. 
Okrem toho zabezpečuje agilnejšie riadenie a bezpro-
strednejšie natáčanie vozidla do zákruty s menšími 
ovládacími silami na volant.

quattro®
permanentný pohon všetkých kolies so samosvorným 
medzinápravovým diferenciálom a asymetricko-dyna-
mickým rozdeľovaním krútiaceho momentu na nápra-
vy, ako aj selektívnou reguláciou momentov na jednot-
livých kolesách a funkciou elektronickej uzávierky 
diferenciálu (EDS). Emblém quattro na maske chladiča, 
veku/dverách batožinového priestoru a palubnej doske 
na strane spolujazdca. 

6-stupňová manuálna prevodovka 
plne synchronizovaná, hydraulicky ovládaná jedno-
kotúčová suchá spojka s bezazbestovým obložením, 
dvojhmotový zotrvačník 

S tronic®
7-stupňová prevodovka s dvoma spojkami a elektrohy-
draulickým ovládaním umožňuje dosahovať kratšie 
časy radenia a radenie takmer bez poznateľného preru-
šenia ťažnej sily. Funkcia voľnobehu v režime efficiency 
pri uvoľnení pedála akcelerátora automaticky rozpája 
spojku, čím pomáha znižovať spotrebu paliva. V auto-
matickom režime sa dá voliť medzi programami D 
(normálny) a S (športový). Prevodovka S tronic sa dá 
manuálne ovládať voliacou pákou alebo pomocou 
páčok pod volantom (na želanie).

tiptronic
8-stupňová automatická prevodovka s dynamickým 
programom radenia (DSP) a športovým programom; 
možnosť manuálneho ovládania pohybom voliacej páky 
alebo páčkami na multifunkčnom koženom volante. 

Keramické brzdy¹
19-palcová vysokovýkonná brzdová sústava s keramic-
kými kotúčmi spevnenými uhlíkovými vláknami; perfo-
rované a ventilované kotúče so špeciálnymi chladiacimi 
kanálikmi. Brzdiče lakované antracitovou farbou s vy-
sokým leskom s nápisom „Audi ceramic“. 

Dynamické riadenie
zvyšuje dynamiku a komfort jazdy prostredníctvom 
dynamickej regulácie riadenia v závislosti od jazdných 
podmienok, napríklad pri jazde v zákrutách, zmene 
jazdného pruhu alebo parkovaní. Okrem prispôsobenia 
sily vynakladanej na riadenie mení aj prevod riadenia 
podľa uhla natočenia volantu, rýchlosti jazdy a režimu 
Audi drive select v rozsahu až do 100 %. V spolupráci 
s ESC pomáha stabilizovať vozidlo. 

Výbava

Audi TDI clean diesel
Modely s motorom TDI clean diesel majú okrem sério-
vého katalyzátora a filtra tuhých čiastočiek ďalší systém 
na úpravu výfukových plynov, vďaka ktorému spĺňajú 
emisnú normu EU6, platnú od septembra 2014. Táto 
technológia výrazne redukuje oxidy dusíka tým, že 
 čerpadlo vstrekuje do prúdu horúcich výfukových plynov 
v nepatrných množstvách biologicky odbúrateľné 
 aditívum AdBlue®², ktoré v katalyzátore oxidov dusíka 
(katalyzátor DeNOx) rozkladá oxidy dusíka na dusík a 
vodu. Dopĺňanie osobitnej nádrže na AdBlue sa usku-
točňuje podľa indikátora v združenom prístroji. 
 Odporúča sa dopĺňanie AdBlue u partnera Audi. 

Bočné airbagy vzadu 
ako doplnok bočných airbagov vpredu a systému 
bočných hlavových airbagov

Bezpečnostné pásy Audi exclusive³
Farba bezpečnostných pásov ľubovoľne voliteľná 
z ponuky farieb Audi exclusive.

Montážne úchyty detskej sedačky ISOFIX a Top 
Tether na vonkajších miestach vzadu 
Normované upevňovacie body pre detské sedačky 
ISOFIX; vrátane prídavného upevňovacieho bodu 
pre horný poistný popruh (Top Tether). 

Odporúčané detské sedačky dostanete u vášho 
partnera Audi.

Montážne úchyty detskej sedačky ISOFIX na sedadle 
spolujazdca 
s deaktivačným vypínačom pre airbag spolujazdca 
 vrátane samostatnej elektrickej detskej poistky pre 
zadné dvere

Svetlá Dizajn Volanty/ovládacie prvky Komfort Infotainment Asistenčné systémy Technika/bezpečnosť

¹ Prosím, berte do úvahy osobitosti keramických bŕzd uvedené na internetovej stránke www.audi.sk alebo sa spýtajte vášho partnera Audi. 
² Registrovaná značka Združenia automobilového priemyslu v Nemecku (VDA). ³ Ponuka quattro GmbH. 
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Hliníkové liate disky s 5-trojlúčovým dizajnom, 
antracitové, lesklo sústružené¹

Hliníkové liate disky rozmeru 8,5 J x 20 imponujú 
elegantným dizajnom a lesklo sústruženými lúčmi. 
Pre pneumatiky rozmeru 255/35 R 20.

Originálne príslušenstvo Audi Original Zubehör. 
Také individuálne ako váš život.

S vašim Audi A6 vyzeráte dobre nielen v cieli, ale aj počas jazdy. Pôsobivý vzhľad vytvára okrem iného originálne 
príslušenstvo Audi Original Zubehör, ktoré vášmu vozidlu dodáva individuálny charakter. S produktmi, ktoré 
zvýrazňujú vašu individualitu a každý deň potvrdzujú náš prísľub kvality. Profitujte z presných riešení, ktoré 
presviedčajú svojím dizajnom a funkčnosťou. Pretože kreativita pri vývoji a vysoké štandardy pri výrobe sú 
okrem veľkého počtu skúšobných postupov pri Audi Original Zubehör rovnako rozhodujúce ako pri každom 
Audi. Objavte, ktoré prvky Audi Original Zubehör sa hodia aj pre váš život. Niekoľko z nich nájdete na 
nasledujúcich stranách, viac informácií o kompletnom sortimente získate u vášho partnera Audi.

A6
Audi A6 Limousine | A6 Avant Zubehör

Original Zubehör

Ďalšie informácie nájdete v katalógu príslušenstva 
Audi A6 Zubehör, na internetovej stránke 
www.audi.sk a u vášho partnera Audi.

¹ Prosím, berte do úvahy osobitosti pri používaní kolies na strane 109.
² Údaje o technických vlastnostiach pneumatík nájdete na strane 113.

Audi Original Zubehör

Adaptér pre iPad
Adaptér na upevnenie tabletov Apple iPad na operadlá predných sedadiel. Adaptér možno jednoducho nasadiť na 
 samostatne dodávaný držiak pre mobilné koncové zariadenia. Upevnený iPad sa dá ovládať v plnom rozsahu. 
S integrovanou funkciou nabíjania a možnosťou otočenia o 90°. Predpokladom je príprava pre Rear Seat Entertainment 
vo vozidle.

Taška na laptop
Kvalitná taška s objemom cca 14 litrov je vhodná pre laptop do veľkosti 15 palcov a rozličné kancelárske potreby. 
Bezpečné upevnenie na zadnom sedadle alebo na sedadle spolujazdca prostredníctvom 3-bodového bezpečnostného 
pásu. Dá sa používať aj mimo vozidla ako atraktívna aktovka.

Hodnoty spotreby paliva a emisií CO₂ nájdete od strany 104. 

Audi wireless internet access (bez obr.)
Na vytvorenie pripojenia na internet vo vozidle cez 
WLAN. Slúži ako hotspot až pre 8 mobilných koncových 
zariadení, napríklad tabletov, laptopov alebo smart-
fónov – v okruhu do 100 m, dokonca aj mimo vozidla. 
Vďaka routeru integrovanému vo vozidle nezávislý od 
kapacity akumulátora mobilného telefónu. S funkciou 
roamingu aj pre karty s predplateným kreditom.

Adaptérové káble pre Audi music interface (bez obr.)
Umožňujú pripojenie rozličných modelov Apple iPod, ako 
aj ďalších prenosných mediálnych prehrávačov k vozidlu. 
Ovládanie prehrávačov prostredníctvom systému MMI, 
ak prehrávač podporuje funkciu externého ovládania. 
Podľa použitého adaptéra a mediálneho prehrávača je 
eventuálne možné aj nabíjanie batérie prehrávača.

Zimné hliníkové liate disky s 5-lúčovým V dizajnom 
a snehovými reťazami 
Zimné kompletné kolesá s rozmerom 7,5 J x 18 a pneu-
matikami rozmeru 225/50 R 18². Vhodné snehové 
reťaze pre tieto kolesá sú k dispozícii samostatne. 
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Boxy na lyže a batožinu 
Nový dizajn Audi so zlepšenou aerodynamikou vďaka plochému, športové-
mu tvaru. Strešný box vo farbe platinumgrau s bočnou čepeľou vo farbe 
brillantschwarz a chrómovanými kruhmi Audi. Uzamykateľný a otvárateľ-
ný z obidvoch strán pre pohodlné nakladanie a vykladanie. S vnútorným 
držadlom pre ľahšie zatváranie. Jednoduchý rýchloupínací systém s 
obmedzením krútiaceho momentu. Predsunutá poloha zlepšuje prístup 
do batožinového priestoru. Na výber v troch veľkostiach: 300 l, 360 l 
a 405 l (obr. hore). Maximálne prípustné zaťaženie 75 kg. 

* Prosím, berte do úvahy maximálne zaťaženie ťažného zariadenia a prípustnú celkovú hmotnosť vozidla, uvedené v príručke na obsluhu a údržbu. 

Nosič na bicykle na ťažné zariadenie
Nosič na bicykle (vhodný aj pre elektrobicykle) pre 2 bicykle s maximálnou nosnosťou 
60 kg*. Bicykle sú na nosiči a nosič na vozidle samostatne uzamykateľné tým istým kľú-
čom. Posuvné podpory kolies zabezpečujú stabilnú polohu bicykla. Neobmedzený prístup 
do batožinového priestoru vďaka praktickému sklápaciemu mechanizmu. Nosič na bicykle 
možno poskladať a priestorovo úsporne uložiť v taške dodávanej spolu s ním. Na želanie 
je k dispozícii rozširujúca súprava pre tretí bicykel.

Tašky do strešných boxov

Robustné a flexibilné, vodotesné dno s vodotesným 
okrajom vysokým 5 cm. Rozličnými kombináciami 
jednotlivých tašiek sa dajú strešné boxy Audi optimálne 
využiť. Na výber v troch veľkostiach: S (43 l), M (76 l) 
a L (82 l).

Audi Original Zubehör

Prostriedky na údržbu (bez obr.) 
Ponuka prípravkov Audi na údržbu a čistenie je prispôso-
bená veľmi kvalitným materiálom vášho Audi. Podľa typu 
produktu sa dajú použiť na vonkajšie čistenie alebo na 
mnohé aplikácie vo vnútri vozidla.

Podložka pod detské sedačky (bez obr.)
Prispôsobená dizajnu detských sedačiek a interiéru vo-
zidla. Chráni sedadlá pred znečistením a eventuálnym 
otlačením od detskej sedačky. S dvoma praktickými 
 odkladacími vreckami. Dá sa nainštalovať so všetkými 
detskými sedačkami Audi aj s upevnením ISOFIX.

Detská sedačka Audi 
Vhodná na montáž v smere i proti smeru jazdy. S nastavi-
teľnou sedacou škrupinou, integrovaným štvorbodovým 
bezpečnostným pásom a nastaviteľnou opierkou hlavy. Od-
nímateľný priedušný textilný poťah, príjemný na dotyk, 
certifikovaný podľa štandardu Oeko-Tex® 100, ktorý 
sa dá prať. Použiteľná iba v kombinácii so základňou 
ISOFIX. Vhodná pre deti s hmotnosťou 9 až 18 kg (cca 
1 až 4 roky). Tiež k dispozícii: detská sedačka Audi young-
ster plus pre deti od 15 do 36 kg (cca 4 až 12 rokov) 
a detská vanička Audi Babyschale pre malé deti do 13 kg 
(cca 12 mesiacov). Všetky detské sedačky sú na výber 
vo farbách misanorot/schwarz a titangrau/schwarz.

Vanička do batožinového priestoru
Presne prispôsobená tvaru batožinového priestoru, umývateľná a robustná. Zvýšený okraj zabraňuje 
vytečeniu kvapalín.

Oddeľovacie mreže
Praktickými oddeľovacími mrežami (pozdĺžnymi a priečnymi) možno podľa potreby oddeliť batožinový priestor 
od vnútorného priestoru kabíny priečne a dá sa rozdeliť aj pozdĺžne. Dajú sa pripevniť bez vŕtania, jednoducho 
a pohodlne. Iba pre Audi A6 Avant.

Hodnoty spotreby paliva a emisií CO₂ nájdete od strany 104. 
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[ ] Údaje pre S tronic. Vysvetlivky ¹ až ¹¹ sú na strane 109.

Model A6 1.8 TFSI

(140 kW)

A6 1.8 TFSI ultra 

(140 kW)⁹

A6 2.0 TFSI 

(185 kW)

A6 3.0 TFSI quattro

(245 kW)

Typ motora benzínový radový štvorvalec, 

priame vstrekovanie paliva, prepĺňanie 

turbodúchadlom a systém Audi valvelift

benzínový radový štvorvalec, 

priame vstrekovanie paliva, prepĺňanie 

turbodúchadlom a systém Audi valvelift

benzínový radový štvorvalec, 

priame vstrekovanie paliva, prepĺňanie 

turbodúchadlom a systém Audi valvelift

benzínový šesťvalec do V, 

priame vstrekovanie paliva 

a mechanický modul prepĺňania

Zdvihový objem v cm³ (ventily na valec) 1798 (4) 1798 (4) 1984 (4) 2995 (4)

Maximálny výkon¹ v kW pri min¯¹ 140/4200–6200 140/4200–6200 185/4900–5900 245/5300–6500

Max. krútiaci moment v Nm pri min¯¹ 320/1400–4100 320/1400–4100 370/1600–4700 440/2900–5300

Prenos sily/kolesá

Druh pohonu pohon predných kolies pohon predných kolies pohon predných kolies stály pohon všetkých kolies quattro®

Typ prevodovky 6-stupňová manuálna 7-stupňová S tronic 7-stupňová S tronic 7-stupňová S tronic

Disky hliníkové liate, 7,5 J x 16 hliníkové liate, 7,5 J x 16 hliníkové kované, 8 J x 17 hliníkové kované, 8 J x 17

Pneumatiky 225/60 R 16² 225/60 R 16² 225/55 R 17² 225/55 R 17²

Hmotnosti/objemy Limuzína Avant Limuzína Avant Limuzína Avant Limuzína Avant

Pohotovostná hmotnosť³ v kg 1610 1675 1645 1710 1670 1735 1825 1890 

Prípustná celková hmotnosť v kg 2115 2230 2150 2265 2175 2290 2360 2445 

Zaťaženie strechy/ťaž. zar. v kg 100/85 100/85 100/85 100/85 100/85 100/85 100/85 100/85 

Max. hmotnosť prívesu⁴ v kg

nebrzdený

brzdený, stúpanie 12 %

brzdený, stúpanie 8 %

750 

1500 

1700 

750

1500

1700

750

1600

1800

750

1600

1800

750 

1600 

1800 

750 

1600 

1800 

750 

2100 

2100 

750 

2100 

2100 

Objem nádrže v l 65 65 65 65 65 65 65 65 

Výkony/spotreba⁵

Maximálna rýchlosť v km/h 233 226 233 225 250⁶ 250⁶ 250⁶ 250⁶ 

Zrýchlenie 0–100 km/h v s 7,9 8,2 7,9 8,2 6,7 6,9 5,1 5,3 

Druh paliva bezsírový Super ROZ 95⁷ bezsírový Super ROZ 95⁷ bezsírový Super ROZ 95⁷ bezsírový Super ROZ 95⁷

Spotreba paliva⁸ v l/100 km

v meste

mimo mesta

kombinovaná

7,5

5,0

5,9

7,8

5,3

6,2

7,1

5,0

5,7

7,1

5,1

5,9

7,4

5,1

5,9 

7,4

5,2

6,0 

9,8 

6,0 

7,4  

9,9

6,2 

7,6 

Emisie⁸ CO₂ v g/km

v meste

mimo mesta

kombinované

175

116

138

180

123

144

164

115

133

166

120

137

171

117 

137 

173

121 

140 

226 

140 

172  

230 

146 

177 

Emisná norma EU6 EU6 EU6 EU6 EU6 EU6 EU6 EU6

Register

Technické údaje Rozmery Sériová/zvláštna výbava

Model A6 2.0 TDI ultra

(110 kW)⁹

A6 2.0 TDI ultra

(140 kW)⁹

Typ motora naftový radový štvorvalec, 

systém vstrekovania common rail 

a prepĺňanie turbodúchadlom

naftový radový štvorvalec, 

systém vstrekovania common rail 

a prepĺňanie turbodúchadlom

Zdvihový objem v cm³ (ventily na valec) 1968 (4) 1968 (4)

Maximálny výkon¹ v kW pri min¯¹ 110/3000–4200 140/3800–4200

Max. krútiaci moment v Nm pri min¯¹ 350/1500–3000 400/1750–3000

Prenos sily/kolesá

Druh pohonu pohon predných kolies pohon predných kolies

Typ prevodovky 6-stupňová manuálna 

[7-stupňová S tronic]

6-stupňová manuálna 

[7-stupňová S tronic]

Disky hliníkové liate, 7,5 J x 16 hliníkové liate, 7,5 J x 16

Pneumatiky 225/60 R 16² 225/60 R 16²

Hmotnosti/objemy Limuzína Avant Limuzína Avant

Pohotovostná hmotnosť³ v kg 1700 [1735] 1765 [1800] 1700 [1735] 1765 [1800]

Prípustná celková hmotnosť v kg 2205 [2240] 2320 [2355] 2205 [2240] 2320 [2355]

Zaťaženie strechy/ťaž. zar. v kg 100/85 [100/85] 100/85 [100/85] 100/85 [100/85] 100/85 [100/85]

Max. hmotnosť prívesu⁴ v kg

nebrzdený

brzdený, stúpanie 12 %

brzdený, stúpanie 8 %

750 [750]

1700 [1800]

1900 [2000]

750 [750]

1700 [1800]

1900 [2000]

750 [750]

1800 [1800]

2000 [2000]

750 [750]

1800 [1800]

2000 [2000]

Objem nádrže v l 73 [73] 73 [73] 73 [73] 73 [73]

Výkony/spotreba⁵

Maximálna rýchlosť v km/h 214 [214] 209 [209] 232 [232] 226 [226]

Zrýchlenie 0–100 km/h v s 9,5 [9,6] 9,8 [9,9] 8,4 [8,2] 8,7 [8,5]

Druh paliva bezsírový Diesel¹⁰ bezsírový Diesel¹⁰

Spotreba paliva⁸ v l/100 km

v meste

mimo mesta

kombinovaná

5,2 [4,7]

3,9 [3,9]

4,4 [4,2]

5,3 [4,9]

4,0 [4,1]

4,5 [4,4]

5,2 [4,7]

3,9 [3,9]

4,4 [4,2]

5,4 [4,9]

4,0 [4,1]

4,6 [4,4]

Emisie⁸ CO₂ v g/km

v meste

mimo mesta

kombinované

136 [125]

101 [102]

114 [110]

139 [129]

106 [108]

118 [115]

137 [125]

101 [102]

114 [110]

142 [129]

106 [108]

119 [115]

Emisná norma EU6 [EU6] EU6 [EU6] EU6 [EU6] EU6 [EU6]
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Vysvetlivky ¹ až ¹¹ sú na strane 109.

Model A6 3.0 TDI clean diesel

(160 kW)⁹

A6 3.0 TDI clean diesel 

quattro (160 kW)⁹

A6 3.0 TDI clean diesel 

quattro (200 kW)⁹

A6 3.0 TDI clean diesel 

quattro (235 kW)⁹

Typ motora naftový šesťvalec do V, 

systém vstrekovania common rail 

a prepĺňanie turbodúchadlom

naftový šesťvalec do V, 

systém vstrekovania common rail 

a prepĺňanie turbodúchadlom

naftový šesťvalec do V, 

systém vstrekovania common rail 

a prepĺňanie turbodúchadlom

naftový šesťvalec do V, 

systém vstrekovania common rail 

a prepĺňanie dvoma turbodúchadlami

Zdvihový objem v cm³ (ventily na valec) 2967 (4) 2967 (4) 2967 (4) 2967 (4)

Maximálny výkon¹ v kW pri min¯¹ 160/4000–4750 160/3250–4500 200/3500–4250 235/3900–4600

Max. krútiaci moment v Nm pri min¯¹ 400/1250–3750 500/1250–3000 580/1500–3250 650/1400–2800

Prenos sily/kolesá

Druh pohonu pohon predných kolies stály pohon všetkých kolies quattro® stály pohon všetkých kolies quattro® stály pohon všetkých kolies quattro®

Typ prevodovky 7-stupňová S tronic 7-stupňová S tronic 7-stupňová S tronic 8-stupňová tiptronic

Disky hliníkové kované, 8 J x 17 hliníkové kované, 8 J x 17 hliníkové kované, 8 J x 17 hliníkové kované, 8 J x 17

Pneumatiky 225/55 R 17² 225/55 R 17² 225/55 R 17² 225/55 R 17²

Hmotnosti/objemy Limuzína Avant Limuzína Avant Limuzína Avant Limuzína Avant

Pohotovostná hmotnosť³ v kg 1770 1835 1840 1905 1845 1910 1910 1975 

Prípustná celková hmotnosť v kg 2275 2390 2375 2460 2380 2465 2445 2530 

Zaťaženie strechy/ťaž. zar. v kg 100/85 100/85 100/85 100/85 100/85 100/85 100/85 100/85 

Max. hmotnosť prívesu⁴ v kg

nebrzdený

brzdený, stúpanie 12 %

brzdený, stúpanie 8 %

750 

2000 

2100 

750 

2000 

2100 

750

2000

2100

750

2000

2100

750 

2000 

2100 

750 

2000 

2100 

750 

2100 

2100 

750 

2100 

2100

Objem nádrže v l 73 73 73 73 73 73 73 73 

Výkony/spotreba⁵

Maximálna rýchlosť v km/h 244 234 244 234 250⁶ 250⁶ 250⁶ 250⁶ 

Zrýchlenie 0–100 km/h v s 7,1 7,3 6,6 6,8 5,5 5,7 5,0 5,2 

Druh paliva bezsírový Diesel¹⁰ bezsírový Diesel¹⁰ bezsírový Diesel¹⁰ bezsírový Diesel¹⁰

Spotreba paliva⁸ v l/100 km

v meste

mimo mesta

kombinovaná

5,5 

4,3 

4,7 

5,5 

4,4 

4,8 

5,9

4,6

5,1

6,0

4,8

5,3

5,9

4,6

5,1

6,0

4,8 

5,3 

7,3 

5,3 

6,0 

7,5 

5,5 

6,2 

Emisie⁸ CO₂ v g/km

v meste

mimo mesta

kombinované

142 

111 

122 

142 

115 

125 

153

121

133

157

127

138

153 

121 

133 

157

127 

138

192

140 

159 

197 

145 

164 

Emisná norma EU6 EU6 EU6 EU6 EU6 EU6 EU6 EU6

Register

Technické údaje Rozmery Sériová/zvláštna výbava

Model A6 allroad quattro 3.0 TFSI

(245 kW)

A6 allroad quattro 3.0 TDI 

clean diesel (160 kW)⁹

A6 allroad quattro 3.0 TDI 

clean diesel (200 kW)⁹

A6 allroad quattro 3.0 TDI 

clean diesel (235 kW)⁹

Typ motora benzínový šesťvalec do V, 

priame vstrekovanie paliva 

a mechanický modul prepĺňania

naftový šesťvalec do V, 

systém vstrekovania common rail 

a prepĺňanie turbodúchadlom

naftový šesťvalec do V, 

systém vstrekovania common rail 

a prepĺňanie turbodúchadlom

naftový šesťvalec do V, 

systém vstrekovania common rail 

a prepĺňanie dvoma turbodúchadlami

Zdvihový objem v cm³ (ventily na valec) 2995 (4) 2967 (4) 2967 (4) 2967 (4)

Maximálny výkon¹ v kW pri min¯¹ 245/5300–6500 160/3250–4500 200/3500–4250 235/3900–4600

Max. krútiaci moment v Nm pri min¯¹ 440/2900–5300 500/1250–3000 580/1500–3250 650/1400–2800

Prenos sily/kolesá

Druh pohonu stály pohon všetkých kolies quattro® stály pohon všetkých kolies quattro® stály pohon všetkých kolies quattro® stály pohon všetkých kolies quattro®

Typ prevodovky 7-stupňová S tronic 7-stupňová S tronic 7-stupňová S tronic 8-stupňová tiptronic

Disky hliníkové liate, 8 J x 18 hliníkové liate, 8 J x 18 hliníkové liate, 8 J x 18 hliníkové liate, 8 J x 18

Pneumatiky 235/55 R 18² 235/55 R 18² 235/55 R 18² 235/55 R 18²

Hmotnosti/objemy

Pohotovostná hmotnosť³ v kg 1945 1965 1970 2030

Prípustná celková hmotnosť v kg 2505 2520 2525 2585

Zaťaženie strechy/ťaž. zar. v kg 100/100 100/100 100/100 100/100

Max. hmotnosť prívesu⁴ v kg

nebrzdený

brzdený, stúpanie 12 %

brzdený, stúpanie 8 %

750

2500

2500

750

2500

2500

750

2500

2500

750

2500

2500

Objem nádrže v l 65 73 73 73

Výkony/spotreba⁵

Maximálna rýchlosť v km/h 250⁶ 227 250⁶ 250⁶

Zrýchlenie 0–100 km/h v s 5,8 7,3 6,2 5,5

Druh paliva bezsírový Super ROZ 95⁷ bezsírový Diesel¹⁰ bezsírový Diesel¹⁰ bezsírový Diesel¹⁰

Spotreba paliva⁸ v l/100 km

v meste

mimo mesta

kombinovaná

10,1

6,7

8,0

6,4

5,2

5,6

6,4

5,2

5,6

7,7

5,8

6,5

Emisie⁸ CO₂ v g/km

v meste

mimo mesta

kombinované

234

156

185

168

138

149

168

138

149

203

154

172

Emisná norma EU6 EU6 EU6 EU6
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Model S6 Limuzína 4.0 TFSI quattro 

(331 kW)¹¹

S6 Avant 4.0 TFSI quattro

(331 kW)¹¹

Typ motora benzínový osemvalec do V, biturbo, 

priame vstrekovanie paliva, systém 

Audi valvelift a Audi cylinder on demand

benzínový osemvalec do V, biturbo, 

priame vstrekovanie paliva, systém 

Audi valvelift a Audi cylinder on demand

Zdvihový objem v cm³ (ventily na valec) 3993 (4) 3993 (4)

Maximálny výkon¹ v kW pri min¯¹ 331/5800–6400 331/5800–6400

Max. krútiaci moment v Nm pri min¯¹ 550/1400–5700 550/1400–5700

Prenos sily/kolesá

Druh pohonu stály pohon všetkých kolies quattro® stály pohon všetkých kolies quattro®

Typ prevodovky 7-stupňová S tronic 7-stupňová S tronic

Disky hliníkové liate, s 5-lúčovým paralelným 

dizajnom (S dizajn), 8,5 J x 19

hliníkové liate, s 5-lúčovým paralelným 

dizajnom (S dizajn), 8,5 J x 19

Pneumatiky 255/40 R 19² 255/40 R 19²

Hmotnosti/objemy

Pohotovostná hmotnosť³ v kg 1970 2035

Prípustná celková hmotnosť v kg 2505 2590

Zaťaženie strechy/ťaž. zar. v kg 100/85 100/85

Max. hmotnosť prívesu⁴ v kg

nebrzdený

brzdený, stúpanie 12 %

brzdený, stúpanie 8 %

750

2100

2100

750

2100

2100

Objem nádrže v l 75 75

Výkony/spotreba⁵

Maximálna rýchlosť v km/h 250⁶ 250⁶

Zrýchlenie 0–100 km/h v s 4,4 4,6

Druh paliva bezsírový Super ROZ 95⁷ bezsírový Super ROZ 95⁷

Spotreba paliva⁸ v l/100 km

v meste

mimo mesta

kombinovaná

13,1

6,9

9,2

13,4

7,1

9,4

Emisie⁸ CO₂ v g/km

v meste

mimo mesta

kombinované

305

162

214

309

167

219

Emisná norma EU6 EU6

Register

Technické údaje Rozmery Sériová/zvláštna výbava

Vysvetlivky

¹  Uvedené hodnoty sú stanovené podľa predpísaných postupov pri meraní (podľa v súčasnosti platného znenia 
normy UN-R 85).

²  Údaje o technických vlastnostiach pneumatík nájdete na strane 113.

³  Pohotovostná hmotnosť vozidla s vodičom (75 kg) a nádržou naplnenou na 90 %, stanovená podľa nariadenia 
EÚ 1230/2013 v platnom znení. Pohotovostná hmotnosť a koeficient aerodynamického odporu sa môžu pri 
 určitých zvláštnych výbavách vozidla zvýšiť, na druhej strane sa zodpovedajúco zníži užitočná hmotnosť, prípadne 
maximálna rýchlosť.

⁴  S pribúdajúcou nadmorskou výškou sa znižuje výkon motora. Od 1000 m nad morom a pre každých ďalších 
1000 m treba odčítať 10 % z hmotnosti jazdnej súpravy (prípustná hmotnosť motorového vozidla + prípustná 
hmotnosť prívesu). Celková hmotnosť prívesu platí pre ťažné zariadenie vyrobené u výrobcu. Pri podnikateľskom 
využití vozidla s ťažným zariadením za určitých podmienok môže byť potrebný tachograf.

⁵  Spotreba paliva a emisie CO₂ vozidla, ako aj odchýlky od uvedených hodnôt závisia nielen od efektívnosti využitia 
paliva, ale ovplyvňujú ich jazdné vlastnosti a ostatné netechnické faktory. Uvedeného hodnoty spotreby paliva 
a emisií CO₂ platia pre uvedené sériové kombinácie kolies/pneumatík a môžu sa zmeniť pri odlišných rozmeroch 
kolies a pneumatík. CO₂ je pri otepľovaní Zeme hlavným dôvodom vzniku skleníkového efektu.

⁶  Elektronicky obmedzená.

⁷  Odporúča sa použiť bezolovnatý bezsírový benzín Super ROZ 95 podľa DIN EN 228. Ak nie je k dispozícii: pri nepa-
trnom poklese výkonu motora možno použiť aj bezolovnatý bezsírový benzín Normal ROZ 91 podľa DIN EN 228. 
Principiálne je vhodná kvalita bezolovnatého benzínu ROZ 95 s maximálnym podielom etanolu 10 % (E10). 
Údaje o spotrebe sa vzťahujú na prevádzku s benzínom ROZ 95 podľa 692/2008/ES.

⁸  Uvedené hodnoty sú stanovené podľa predpísaných meracích postupov. Údaje sa nevzťahujú na jednotlivé vozidlo 
a nie sú súčasťou ponuky, ale samotné slúžia na porovnanie rôznych typov vozidiel.

⁹  Dopĺňanie samostatnej nádrže pre AdBlue® podľa pokynov na displeji v združenom prístroji. Odporúča sa dopĺňanie 
AdBlue u partnera Audi.

¹⁰  Odporúča sa použiť bezsírový Diesel podľa DIN EN 590. Ak nie je k dispozícii: Diesel podľa DIN EN 590.

¹¹  O presnom termíne uvedenia sa informujte u vášho partnera Audi.

Dôležité upozornenie

Osobitosti kolies: Lesklo sústružené, leštené alebo čiastočne leštené hliníkové kolesá by sa nemali používať v 
 zimných podmienkach. Povrchové plochy takýchto kolies nemajú vzhľadom na spôsob výroby na to optimalizovanú 
protikoróznu úpravu a preto ich môže posypová soľ a podobné materiály trvalo poškodiť.
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Rozmery v milimetroch.
Údaje o rozmeroch sú uvedené pri pohotovostnej hmotnosti vozidla.
Objem batožinového priestoru je 530/995 l (druhá hodnota pri sklopenom operadle zadného sedadla 
a naložení po strechu). 
Priemer otáčania cca 11,9 m.
* Maximálny priestor medzi sedadlom a stropom. ** Šírka v oblasti lakťov. *** Šírka v oblasti ramien. 
**** S anténou je výška vozidla 1468 mm.

Rozmery v milimetroch.
Údaje o rozmeroch sú uvedené pri pohotovostnej hmotnosti vozidla.
Objem batožinového priestoru je 565/1680 l (druhá hodnota pri sklopenom operadle zadného sedadla 
a naložení po strechu). 
Priemer otáčania cca 11,9 m.
* Maximálny priestor medzi sedadlom a stropom. ** Šírka v oblasti lakťov. 
*** Šírka v oblasti ramien. **** S anténou je výška vozidla 1482 mm.
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Audi A6 Limuzína Audi A6 Avant
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Technické údaje Rozmery Sériová/zvláštna výbava

Audi S6 Limuzína

Rozmery v milimetroch.
Údaje o rozmeroch sú uvedené pri pohotovostnej hmotnosti vozidla, svetlá výška pri maximálnom zaťažení.
Objem batožinového priestoru je 530/995 l (druhá hodnota pri sklopenom operadle zadného sedadla 
a naložení po strechu). 
Priemer otáčania cca 11,9 m.
* Maximálny priestor medzi sedadlom a stropom. ** Šírka v oblasti lakťov. *** Šírka v oblasti ramien. 
**** S anténou je výška vozidla 1468 mm.
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1607
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949

Audi S6 Avant

Rozmery v milimetroch.
Údaje o rozmeroch sú uvedené pri pohotovostnej hmotnosti vozidla, svetlá výška pri maximálnom zaťažení.
Objem batožinového priestoru je 565/1680 l (druhá hodnota pri sklopenom operadle zadného sedadla 
a naložení po strechu). 
Priemer otáčania cca 11,9 m.
* Maximálny priestor medzi sedadlom a stropom. ** Šírka v oblasti lakťov. *** Šírka v oblasti ramien. 
**** S anténou je výška vozidla 1482 mm.
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Audi A6 allroad quattro

Rozmery v milimetroch.
Údaje o rozmeroch sú uvedené pri pohotovostnej hmotnosti vozidla, svetlá výška pri maximálnom zaťažení.
Objem batožinového priestoru je 565/1680 l (druhá hodnota pri sklopenom operadle zadného sedadla 
a naložení po strechu). 
Priemer otáčania cca 11,9 m. 
* Maximálny priestor medzi sedadlom a stropom. ** Šírka v oblasti lakťov. *** Šírka v oblasti ramien. 
**** Režim lift. ***** Režim dynamic.
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Technické údaje Rozmery Sériová/zvláštna výbava

Objednanie určitej značky pneumatiky nie je možné. 
O špecifickej ponuke pneumatík vo vašej krajine sa informujte u vášho partnera Audi.

Klasifikácia parametrov pneumatík

V tabuľke nájdete rozpätie tried účinnosti, tried adhézie za mokra a tried vonkajšej hlučnosti k jednotlivým 
rozmerom pneumatík Audi A6 Limuzína, A6 Avant, A6 allroad quattro, Audi S6 Limuzína a S6 Avant.

Rozmer 

pneumatík

Trieda 

účinnosti

Trieda adhézie 

za mokra

Trieda vonkajšej 

hlučnosti

Letné pneumatiky 225/60 R 16 C B 71  

225/55 R 17 E–C C–A 72–67 –

235/55 R 18 E B 71

245/45 R 18 E–C C–A 72–68 –

255/45 R 19 E B 72

255/40 R 19 E–C C–A 73–69 –

255/40 R 20 E–C B 73–70 –

255/35 R 20 E C–B 73–72

Zimné pneumatiky 225/60 R 16 F–E E–C 72–69 –

225/55 R 17 E E–C 70–68 –

225/50 R 18 E E–B 72–69 –

235/55 R 18 E E 71

235/45 R 19 E E–C 72–71

255/40 R 20 C B 73

255/35 R 20 E E–C 73–70 –

Celoročné pneumatiky 225/55 R 17 C–B E–C 72–67 –
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sériová výbava zvláštna výbava nie je k dispozícii
V jednotlivých krajinách sú možné odlišnosti. Informácie o sériovej a zvláštnej výbave dostanete u vášho lokálneho partnera Audi.
Výber prvkov výbavy je podrobnejšie popísaný od strany 54.

S
tr

an
a

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

Línie a pakety 66

S line Exterieurpaket

S line Sportpaket

Audi design selection flintgrau

Audi design selection arrasrot

Audi exclusive 70

Audi exclusive line

Lakovanie uni 74

Ibisweiß

Brillantschwarz

Metalizované lakovanie 74

Gletscherweiß Metallic

Florettsilber Metallic

Tornadograu Metallic

Oolonggrau Metallic

Dakotagrau Metallic

Havannaschwarz Metallic

Mythosschwarz Metallic

Aviatorblau Metallic

Mondscheinblau Metallic

Karatbeige Metallic

Javabraun Metallic

Lakovanie s perleťovým efektom 75

Misanorot Perleffekt ¹ ¹

Granatrot Perleffekt
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Daytonagrau Perleffekt ² ²

Sepangblau Perleffekt

Individuálne lakovanie 75

Individuálne lakovanie Audi exclusive

Kontrastné/kompletné lakovanie 75

Kontrastné lakovanie

Kompletné lakovanie

Disky/pneumatiky 76

16-palcové hliníkové liate disky 
so 7-ramenným dizajnom

17-palcové hliníkové kované disky 
so 6-ramenným dizajnom

17-palcové hliníkové liate disky 
s 10-lúčovým dizajnom

18-palcové hliníkové liate disky 
s 5-ramenným dizajnom

18-palcové hliníkové liate disky 
s 10-lúčovým V dizajnom

18-palcové hliníkové liate disky 
s 5-lúčovým V dizajnom

Register

Technické údaje Rozmery Sériová/zvláštna výbava
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18-palcové hliníkové liate disky Audi Sport 
s 5-dvojlúčovým dizajnom

18-palcové hliníkové liate disky Audi Sport 
so 7-dvojlúčovým dizajnom

19-palcové hliníkové liate disky 
s 10-lúčovým dizajnom

19-palcové hliníkové liate disky 
s 15-lúčovým hviezdicovým dizajnom

19-palcové hliníkové liate disky 
s 5-lúčovým paralelným dizajnom (S dizajn)

19-palcové hliníkové liate disky Audi Sport 
s 10-lúčovým Y dizajnom

19-palcové hliníkové liate disky Audi Sport 
s 10-lúčovým dizajnom

19-palcové hliníkové liate disky Audi Sport 
s 10-lúčovým dizajnom,
titánovo matné, lesklo sústružené³

19-palcové hliníkové liate disky Audi Sport 
s 5-dvojlúčovým dizajnom
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20-palcové hliníkové kované disky 
s 5-ramenným hviezdicovým dizajnom, 
kontrastne sivé, čiastočne leštené³

20-palcové hliníkové liate disky 
s 5-lúčovým paralelným dizajnom

20-palcové hliníkové liate disky 
s 5-lúčovým paralelným hviezdicovým dizajnom 
(S dizajn)

20-palcové hliníkové liate disky Audi Sport 
s 5-ramenným rotorovým dizajnom, 
titánovo matné, lesklo sústružené³ 

20-palcové hliníkové liate disky Audi Sport 
s 5-dvojlúčovým dizajnom

20-palcové hliníkové liate disky Audi Sport 
s 5-dvojlúčovým dizajnom, 
titánovo matné, lesklo sústružené³

16-palcové zimné hliníkové liate disky 
so 7-ramenným dizajnom

17-palcové zimné hliníkové liate disky 
so 6-ramenným dizajnom

18-palcové zimné hliníkové liate disky 
s 5-ramenným dizajnom

¹ Iba v kombinácii s S line Exterieurpaket. ² Iba v kombinácii s S line Exterieurpaket alebo S line Sportpaket. ³ Prosím, berte do úvahy osobitosti pri používaní kolies na strane 109.
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Disky/pneumatiky (pokračovanie) 76

18-palcové zimné hliníkové liate disky 
s 5-ramenným dizajnom

19-palcové zimné hliníkové liate disky 
s 15-lúčovým hviezdicovým dizajnom

20-palcové zimné hliníkové liate disky 
s 5-lúčovým paralelným dizajnom

20-palcové zimné hliníkové liate disky 
s 5-lúčovým paralelným hviezdicovým dizajnom 
(S dizajn)

Súprava na opravu pneumatiky

Rezervné koleso šetriace miesto 

Rezervné koleso skladacie

Monitorovanie tlaku v pneumatikách

Bezpečnostné skrutky kolies obmedzujúce krádež

Náradie

Zdvihák

Sedadlá 78

Štandardné sedadlá vpredu

Sedadlá s individuálnou kontúrou vpredu

Športové sedadlá vpredu

Športové sedadlá S vpredu ¹ ¹
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Poťahy pre štandardné sedadlá vpredu 82

Látka Effekt schwarz

Látka Sierra/mono.pur 350

Polokoža schwarz²

Polokoža flintgrau²

Polokoža atlasbeige²

Polokoža nougatbraun²

Koža Milano schwarz²

Koža Milano flintgrau²

Koža Milano atlasbeige²

Koža Milano nougatbraun²

Koža Milano santosbraun²

Kožené poťahy Audi exclusive²

Poťahy pre sedadlá s individuálnou kontúrou vpredu 82

Koža Valcona schwarz²

Koža Valcona flintgrau²

Koža Valcona atlasbeige²

Koža Valcona nougatbraun²

Koža Valcona santosbraun²

Koža Valcona flintgrau s kontrastnými stehmi ³ ³ ³

Koža Valcona alabasterweiß ⁴ ⁴ ⁴

Kožené poťahy Audi exclusive²

Poťahy pre športové sedadlá vpredu 82

Látka Kontur schwarz

Látka Sequenz/koža schwarz s kontrastnými stehmi ¹ ¹

sériová výbava zvláštna výbava nie je k dispozícii
V jednotlivých krajinách sú možné odlišnosti. Informácie o sériovej a zvláštnej výbave dostanete u vášho lokálneho partnera Audi.
Výber prvkov výbavy je podrobnejšie popísaný od strany 54.

Register

Technické údaje Rozmery Sériová/zvláštna výbava
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Koža Milano schwarz

Koža Milano schwarz s kontrastnými stehmi

Alcantara/koža schwarz

Alcantara/koža flintgrau

Perforovaná alcantara/koža schwarz 
s kontrastnými stehmi

¹ ¹

Koža Valcona schwarz

Koža Valcona mondsilber ¹ ¹

Koža Valcona flintgrau

Koža Valcona nougatbraun

Koža Valcona schwarz s kontrastnými stehmi

Koža Valcona santosbraun s kontrastnými stehmi

Koža Valcona santosbraun s kontrastnými stehmi

Kožené poťahy Audi exclusive

Poťahy pre športové sedadlá S vpredu 82

Alcantara/koža schwarz

Alcantara/koža mondsilber

Koža Valcona schwarz ¹ ¹

Koža Valcona mondsilber ¹ ¹

Koža Valcona schwarz s kontrastnými stehmi

Koža Valcona mondsilber s kontrastnými stehmi

Koža Valcona arrasrot s kontrastnými stehmi ³ ³

Kožené poťahy Audi exclusive

Látkové a kožené poťahy 81

Látka Effekt

Látka Kontur
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Látka Sierra/mono.pur 350

Polokoža

Kombinácia alcantara/koža

Kožené poťahy Milano

Kožené poťahy Valcona

Kožená výbava (Paket 1) v koži Valcona Audi exclusive

Kožená výbava (Paket 2) v koži Valcona Audi exclusive

Kožená výbava (Paket 1) v alcantare/koži Valcona Audi exclusive

Kožené pakety 82

Kožou potiahnuté lakťové opierky v obloženiach dverí

Kožený paket

Kožený paket vrátane krytu airbagu

Kožený paket vrátane krytu airbagu Audi exclusive

Rozšírený kožený paket Audi exclusive

Lemovania na sedadlách s individuálnou kontúrou Audi exclusive

Kožou potiahnuté kryty sedadiel Audi exclusive

Komfort sedenia 82

Predné sedadlá elektricky nastaviteľné vrátane funkcie pamäte 
nastavenia pre sedadlo vodiča

Bedrová opierka, 4-smerová pre predné sedadlá

Vyhrievanie sedadiel vpredu

Vyhrievanie sedadiel vpredu a vzadu

Ventilácia sedadiel vpredu

Masážna funkcia vpredu

Stredná lakťová opierka vpredu

¹ Iba v kombinácii s S line Sportpaket. ² V kombinácii s ventiláciou sedadiel vpredu je koža predných a vonkajších zadných sedadiel perforovaná. ³ Iba v kombinácii s Audi design selection. 
⁴ Iba v kombinácii s Audi exclusive line.
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sériová výbava zvláštna výbava sériová/zvláštna výbava v závislosti od modelu nie je k dispozícii
V jednotlivých krajinách sú možné odlišnosti. Informácie o sériovej a zvláštnej výbave dostanete u vášho lokálneho partnera Audi.
Výber prvkov výbavy je podrobnejšie popísaný od strany 54.
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Zadné sedadlá 82

Zadné sedadlá

Sklopné zadné operadlo ⁶

Strop 82

Strop potiahnutý látkou

Strop potiahnutý látkou schwarz ¹ ¹

Strop potiahnutý alcantarou schwarz

Strop potiahnutý alcantarou schwarz s farebnými stehmi Audi exclusive

Dekoračné obklady 84

Seidenglanz silbergrau

Seidenglanz silberbeige

Brúsený hliník Aluminium matt ² ²

Hliník Delta silber

Hliník Delta bronze

Klavierlack schwarz

Drevo Nussbaumwurzel dunkelbraun

Drevo Eukalyptus naturell ³ ³ ³

Drevo Eschenmaser braun naturell

Drevo Nussbaum Beaufort

Hliník/drevo Beaufort schwarz

Drevo Eschenmaser messinggrau naturell ⁴ ⁴ ⁴

Carbon Atlas

Carbon Köper rot ⁴ ⁴

Dekoračné obklady Audi exclusive
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Svetlá 86

Xenon plus

Svetlomety z diód LED

Svetlomety Audi Matrix LED

Ostrekovače svetlometov

Asistent diaľkových svetiel

Zadné svetlá z diód LED s dynamickými smerovými svetlami

Zadné svetlá z diód LED

Svetelný/dažďový senzor

Adaptívne brzdové svetlá

Vnútorné osvetlenie 87

Vnútorné osvetlenie

Vonkajší a vnútorný svetelný paket

Náladové osvetlenie

Dizajn exteriéru 87

Označenie modelu/nápisy

Strešné lišty

Spojler na zadnej hrane strechy

Zadný spojler

Koncovky výfuku

Športová výfuková sústava

Hliníková optika Exterieur

Lesklý paket

Lesklý paket Schwarz Audi exclusive

Register

Technické údaje Rozmery Sériová/zvláštna výbava

¹ Sériovo v kombinácii s S line Sportpaket. ² Iba v kombinácii s S line Sportpaket. ³ Iba v kombinácii s Audi exclusive line. ⁴ Iba v kombinácii s Audi design selection. 
⁵ Sériovo A6 3.0 TDI clean diesel quattro (235 kW). ⁶ Iba pre modely 3.0 TFSI a 3.0 TDI.
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Dizajn interiéru 87

Rohožky velúrové vpredu

Rohožky velúrové vpredu a vzadu

Rohožky Vimentum vpredu a vzadu

Rohožky Audi exclusive

Koberec a rohožky Audi exclusive

Pedále a opierka ľavej nohy z ušľachtilej ocele ² ²

Nástupné lišty s hliníkovými vložkami

Volanty/ovládacie prvky 88

Multifunkčný kožený volant so 4-ramenným dizajnom

Multifunkčný kožený volant so 4-ramenným dizajnom 
s radiacimi páčkami

⁵ ⁵

Multifunkčný kožený volant so 4-ramenným dizajnom, vyhrievaný

Multifunkčný športový kožený volant s 3-ramenným dizajnom

Multifunkčný športový kožený volant s 3-ramenným dizajnom 
s radiacimi páčkami

Multifunkčný športový kožený volant 
s 3-ramenným dizajnom s radiacimi páčkami, vyhrievaný

Volant nastaviteľný elektricky 

Veniec volantu s drevenými segmentmi

Veniec volantu s drevenými segmentmi Audi exclusive

Veniec volantu v koži Audi exclusive

Ovládacie prvky v koži Audi exclusive

Rukoväť radiacej/voliacej páky v koži

Rukoväť radiacej páky v hliníku Audi exclusive

Rukovať voliacej páky v hliníkovej optike
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Zrkadlá 88

Vonkajšie spätné zrkadlá s integrovanými smerovými svetlami z LED

Vonkajšie spätné zrkadlá elektricky sklápateľné

Vonkajšie spätné zrkadlá obojstranne automaticky zatemňované

Vonkajšie spätné zrkadlá elektricky sklápateľné a obojstranne 
automaticky zatemňované

Kryty vonkajších spätných zrkadiel v hliníkovom vyhotovení

Vnútorné spätné zrkadlo manuálne zatemňované

Vnútorné spätné zrkadlo automaticky zatemňované

Strešné systémy 89

Posuvné/výklopné strešné okno

Panoramatické strešné okno

Zasklenie 89

Determálne zasklenie

Tmavo tónované sklá (ochranné zasklenie)

Tlmiace/akustické sklo

Tlmiace/akustické sklá a tmavo tónované sklá (ochranné zasklenie)

Slnečné clony sklopné a výklopné do strany

Slnečné rolety

Klimatizácia 89

Komfortná automatická klimatizácia

Komfortná 4-zónová automatická klimatizácia

Nezávislé kúrenie/vetranie
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sériová výbava zvláštna výbava nie je k dispozícii
V jednotlivých krajinách sú možné odlišnosti. Informácie o sériovej a zvláštnej výbave dostanete u vášho lokálneho partnera Audi. 
Výber prvkov výbavy je podrobnejšie popísaný od strany 54.
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MMI®/Navigácia 91

Združený prístroj

Informačný systém vodiča

Informačný systém vodiča s farebným displejom

Odporúčanie prestávky v jazde

MMI® Navigácia

MMI® navigácia plus s MMI touch 

Zábava 92

MMI® Radio

MMI® Radio plus

Príjem digitálneho rozhlasového vysielania

Príjem digitálneho televízneho vysielania

Audi music interface

Súprava káblových adaptérov pre Audi music interface

Súprava káblových adaptérov plus pre Audi music interface

CD menič

DVD/CD menič

Audi sound system

Bose Surround Sound

Bang & Olufsen Advanced Sound System

Príprava pre Rear Seat Entertainment

Komunikácia 94

Audi connect

Rozhranie Bluetooth

Audi phone box
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Systémy zamykania 90

Kľúč s diaľkovým ovládačom

Tlačidlo Engine Start-Stop

Komfortný kľúč

Automaticky otvárané veko batožinového priestoru

Elektricky ovládané veko/dvere batožinového priestoru

Komfortný kľúč so senzorom ovládaného odblokovania dverí batož. priestoru

Servozatváranie dverí

Otváranie garážových brán (HomeLink)

Zabezpečovací systém proti krádeži (alarm) 

Príprava pre asistenta určenia polohy vozidla

Odkladanie/preprava 91

Odkladacie priehradky

Odkladací paket

Batožinový priestor

Otvor na dlhé predmety

Otvor na dlhé predmety s vakom na lyže/snowboardy

Systém koľajničiek

Fixačná súprava

Oddeľovacia sieť

Dvojitá podlaha batožinového priestoru

Obojstranná rohož

Nefajčiarske vyhotovenie

Zapaľovač cigariet a popolník

Príprava pre ťažné zariadenie

Ťažné zariadenie

Register

Technické údaje Rozmery Sériová/zvláštna výbava

¹ Iba v kombinácii s S line Sportpaket. ² Možnosti pre želanú motorizáciu pozrite prosím v technických údajoch. ³ Iba pre A6 3.0 TFSI quattro (245 kW) a A6 3.0 TDI clean diesel quattro (235 kW). ⁴ Sériovo pri vozidlách s pohonom 
predných kolies. ⁵ Iba pre modely TFSI. ⁶Iba pre modely TDI.
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Asistenčné systémy 95

Asistent rozjazdu

Asistent zjazdu zo svahu

Zobrazenie uhla náklonu

Parkovacie zariadenie plus

Parkovací asistent so zobrazením okolia

Cúvacia kamera

Kamery zobrazujúce okolie

Tempomat

Audi pre sense basic

adaptive cruise control s funkciou Stop&Go vrátane  Audi pre sense front

Audi side assist vrátane Audi pre sense rear

Audi active lane assist

Asistenčný paket vrátane Audi pre sense plus

Head-up displej

Asistent nočného videnia

Zobrazovanie rýchlostných obmedzení na báze kamery

Jazdná dynamika/brzdy 97

Audi drive select

Športový podvozok

Športový podvozok S line ¹ ¹

adaptive air suspension

adaptive air suspension sport

pohon predných kolies ² ²
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quattro® ² ²

quattro® so športovým diferenciálom

6-stupňová manuálna prevodovka ² ²

S tronic® ² ² ²

tiptronic ² ² ²

Elektromechanický posilňovač riadenia

Dynamické riadenie

Brzdová sústava

Brzdiče čierno lakované

Keramické brzdy ³ ³

Elektromechanická parkovacia brzda

Technika/bezpečnosť 98

Pozinkovaná karoséria

Audi cylinder on demand

Active Noise Cancellation

Protiblokovací systém (ABS) s elektronickým rozdeľovaním brzdnej sily (EBV)

Protipreklzová regulácia (ASR)

Elektronická uzávierka diferenciálu (EDS)

Elektronický stabilizačný systém (ESC)

Elektronický stabilizačný systém (ESC) 
s elektronickou uzávierkou diferenciálu

⁴ ⁴

Palivová nádrž 65 l ⁵ ⁵ ⁵

Palivová nádrž 73 l ⁶ ⁶ ⁶

Palivová nádrž 75 l ⁵ ⁵ ⁵
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Technika/bezpečnosť (pokračovanie) 98

Rekuperácia

Systém Start-Stop

Audi TDI clean diesel ¹ ¹ ¹

Airbagy

Bočné airbagy vpredu a bočné hlavové airbagy

Bočné airbagy vzadu

Bočná ochrana proti nárazu vo dverách

Integrovaný systém opierok hlavy

Bezpečnostný stĺpik riadenia

Bezpečnostné pásy

Bezpečnostné pásy Audi exclusive

Kontrola zapnutia bezpečnostných pásov

Detská poistka

Montážne úchyty detskej sedačky ISOFIX a Top Tether na vonkajších iestach vzadu 

Montážne úchyty detskej sedačky ISOFIX na sedadle spolujazdca 

Lekárnička

Výstražný trojuholník

sériová výbava zvláštna výbava nedodáva sa
V jednotlivých krajinách sú možné odlišnosti. Informácie o sériovej a zvláštnej výbave dostanete u vášho lokálneho partnera Audi.
Výber prvkov výbavy je podrobnejšie popísaný od strany 52.

Register

Technické údaje Rozmery Sériová/zvláštna výbava

Výbava zobrazeného modelu Audi A6 limuzína (str. 4–17):
Lakovanie: Karatbeige Metallic
Disky: hliníkové kované s 5-ramenným hviezdicovým dizajnom, kontrastne sivé, čiastočne leštené²
Sedadlá/poťahy sedadiel: sedadlá s individuálnou kontúrou v koži Valcona flintgrau s kontrastnými stehmi
Dekoračné obklady: drevo Eschenmaser messinggrau naturell

Výbava zobrazeného modelu Audi A6 Avant (str. 4–17):
Lakovanie: Gletscherweiß Metallic
Disky: hliníkové liate s 15-lúčovým hviezdicovým dizajnom
Sedadlá/poťahy sedadiel: sedadlá s individuálnou kontúrou v koži Valcona nougatbraun
Dekoračné obklady: Holz Nussbaum Beaufort 

Výbava zobrazeného modelu Audi A6 allroad quattro (str. 18–25):
Lakovanie: Javabraun Metallic
Disky: hliníkové liate s 5-lúčovým paralelným dizajnom
Sedadlá/poťahy sedadiel: športové sedadlá v koži Valcona atlasbeige s kontrastnými stehmi
Dekoračné obklady: hliník Delta bronze

Výbava zobrazeného modelu Audi S6 limuzína (str. 26–35):
Lakovanie: Daytonagrau Perleffekt
Disky: hliníkové liate s 5-lúčovým paralelným dizajnom
Sedadlá/poťahy sedadiel: športové sedadlá S v koži Valcona arrasrot s kontrastnými stehmi
Dekoračné obklady: Carbon Köper rot

Výbava zobrazeného modelu Audi S6 Avant (str. 26–35):
Disky: hliníkové liate s 5-lúčovým paralelným hviezdicovým dizajnom
Sedadlá/poťahy sedadiel: športové sedadlá S v koži Valcona schwarz s kontrastnými stehmi
Dekoračné obklady: hliník/drevo Beaufort schwarz

¹ Len pre modely TDI. ² Prosím, berte do úvahy osobitosti pri používaní kolies na strane 109.
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Fascinácia Audi sa dá zažiť mnohými spôsobmi. V Audi 
City Londýn máte napríklad digitálny prístup ku všetkým 
modelom v reálnej veľkosti a v reálnom čase. Samozrej-
me sa oplatí aj návšteva veľkého medzinárodného auto-
salónu. Tu Audi vždy prezentuje svoje najnovšie modely 
a umožní nahliadnuť ako chce v duchu svojho motta 
„Náskok vďaka technike“ vytvárať budúcnosť. Kto chce 
zažiť, ako to Audi robí už dnes, nájde fascinujúce pohľady 
v internetovom špeciále „Vorsprung durch Technik“ na 
www.audi.com. Ale oplatí sa aj pohľad do minulosti: 
v Audi museum mobile v Ingolstadte kráčajú história 
a high-tech ruka v ruke. Celkovo 130 historických expo-

nátov a najmodernejšie formy prezentácie vytvárajú 
symbiózu plnú napätia. Okrem toho tréning jazdy Audi 
driving experience poskytuje napínavé a rôznorodé 
zážitky s aktuálnymi modelmi Audi. Tu sa rýdzi pôžitok 
z jazdy kombinuje s cennými skúsenosťami. Stará sa 
o to tím špeciálne školených a vysokokvalifikovaných 
inštruktorov, ktorí vám pomáhajú praktickými tipmi 
optimalizovať si svoje vodičské majstrovstvo. Najnovšie 
aj v Audi driving experience center v Neuburgu, neďaleko 
Ingolstadtu. Tak je k dispozícii okruh dlhý až do 3,4 km 
s náročnými kombináciami zákrut, dynamická plocha 
s rozlohou 30 000 m² a parkúr offroad pre modely Q.

Zážitok Audi

Objavte

Výbava Audi A6/A6 Avant/A6 allroad quattro/S6/S6 Avant

6-stupňová manuálna prevodovka  98
Active Noise Cancellation 61, 121
adaptive air suspension 97
adaptive air suspension sport 61
adaptive cruise control s funkciou Stop&Go 
vrátane Audi pre sense front  96
Adaptívne brzdové svetlá  118
Airbagy  122
Asistenčný paket vrátane Audi pre sense plus 96
Asistent diaľkových svetiel   86
Asistent nočného videnia    97
Asistent rozjazdu   95
Asistent jazdy zo svahu  95
Audi active lane assist  96
Audi connect   94
Audi cylinder on demand  61, 121
Audi design selection arrasrot  61, 69
Audi design selection flintgrau  68
Audi drive select  97
Audi exclusive  72, 73
Audi exclusive line    70, 71
Audi music interface  93
Audi pre sense basic  95
Audi phone box  94
Audi side assist vrátane Audi pre sense rear  96
Audi Singleframe 61
Audi sound system  61, 93
Audi TDI clean diesel  99
Bang & Olufsen Advanced Sound System  93
Batožinový priestor   91
Bedrová opierka, 4-smerová pre 

predné sedadlá  117
Bezpečnostné pásy   99, 122
Bezpečnostné skrutky kolies 

obmedzujúce krádež 116
Bezpečnostný stĺpik riadenia 122
Bočná ochrana proti nárazu  122
Bočné airbagy  99, 122
Bose Surround Sound  93
Brzdiče čierno lakované   61, 121
Brzdová sústava  121
CD menič  93
Cúvacia kamera  95
Dekoračné obklady  61, 84, 85
Determálne zasklenie  89
Detská poistka 122 
Difúzorový nadstavec vzadu 61

Disky/pneumatiky 61, 76, 77
DVD/CD menič  93
Dvere/veko batožinového priestoru  90
Dvojitá podlaha batožinového priestoru 91
Dynamické riadenie  61, 98
Elektromechanická parkovacia brzda 121
Elektromechanický posilňovač riadenia  121
Elektronický stabilizačný systém (ESC)  98, 121
Elektronická uzávierka diferenciálu (EDS)  121
Fixačná súprava  91
Head-up displej  96
Hliníková optika Exterieur  87
Informačné systémy vodiča  61, 91
Integrovaný systém opierok hlavy 122
Kamery zobrazujúce okolie  95
Karoséria pozinkovaná  98
Keramické brzdy  98
Kľúč s diaľkovým ovládačom  120
Koberec na podlahu a rohožky Audi 

exclusive  87
Komfortné automatické klimatizácie  61, 89
Komfortný kľúč  90, 96
Koncovky výfuku  61, 87
Kontrola zapnutia bezpečnostného pásu  122
Kožené pakety  82
Kožené poťahy  81
Kryty vonkajších spätných zrkadiel 

v hliníkovom vyhotovení  61
Lakovanie  61, 74, 75
Látkové poťahy 81
Lekárnička   122
Lesklé pakety  87
Lišty na bočných prahoch  61
Masážna funkcia vpredu  81
MMI® navigácia  92
MMI® navigácia plus s MMI® touch  92
MMI® rádio  92
MMI® rádio plus  61, 92
Monitorovanie tlaku v pneumatikách  116
Multifunkčné kožené volanty 

so 4-ramenným dizajnom  88
Multifunkčné športové kožené volanty 

s 3-ramenným dizajnom  61, 88 
Náladové osvetlenie  87
Náradie  116
Nástupné lišty s hliníkovou vložkou 61, 87
Nefajčiarske vyhotovenie   91

Automobilový šport je jedným z hnacích motorov značky. 
Už roky patrí Audi k víťazom rozličných pretekových se-
riálov, napríklad 24 hodín v Le Mans alebo DTM. Hodnoty, 
ktoré rozhodujú v mnohých športových disciplínach, sú 
rozhodujúce aj pre Audi: presnosť, vášeň a technika. 
 Preto nie je náhoda, že sa Audi už mnoho rokov angažuje 
ako sponzor v oblasti športu. Napríklad pri zimných 

športoch je Audi už skoro tri desaťročia hlavným sponzo-
rom Nemeckého lyžiarskeho zväzu (DSV) a okrem toho 
aj partnerom 14 ďalších národných lyžiarskych tímov. 
V oblasti futbalu podporujeme národné a medzinárodné 
tímy. Okrem toho je Audi partnerom Nemeckého olym-
pijského výboru.

Tímový duch

Zodpovednosť v každodennom živote je pevne zakotvená 
v stratégii Audi. Okrem hospodárskeho úspechu a medzi-
národnej konkurencieschopnosti hrajú v rovnakej miere 
dôležitú rolu zodpovednosť za zamestnancov a spoloč-
nosť, ako aj šetrenie životného prostredia a zdrojov 
surovín. V detailoch – katalógy sa tlačia na papieri certi-
fikovanom FSC – rovnako ako vo všeobecnosti: Audi vyvíja 
automobily, ktoré sú nielen športové a emocionálne, ale 
ktoré majú aj čoraz lepšiu účinnosť. Z dlhodobého hori-
zontu chce Audi so svojimi produktmi umožniť mobilitu 

neutrálnu z hľadiska CO₂. K celostnému pohľadu patrí 
postupný prechod závodov Audi k výrobe neutrálnej z 
hľadiska CO₂. Audi sa okrem toho angažuje aj spoločen-
sky – predovšetkým v oblastiach vzdelávania, techniky a 
v  sociálnej oblasti. Trvale udržateľný rozvoj je u Audi tes-
ne spojený s pohľadom do budúcnosti: V rámci iniciatívy 
 Audi Urban Future Initiative hľadá spolu s medzinárodnými 
expertmi východiská pre budúce mestské  požiadavky a 
trendy v oblasti mobility. 

Zodpovednosť

Kto sa rozhodne pre Audi, rozhodne 
sa pre značku, ktorá ponúka viac. 
Viac individuality. Viac exkluzivity. 
Viac fascinácie.

Informácie ku všetkým uvedeným témam nájdete 
na našej internetovej stránke: www.audi.com.

www.audi.com www.audi.com/driving

www.audi.com

configurator.audi.com

www.audi.com/vorsprung- 
durch-technik

www.audi.com/cr

svet Audi.
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Modelové varianty a výbavy, zobrazené a opísané v tomto katalógu, ako aj jednotlivé služby nie sú k dispozícii vo všetkých krajinách. 
Zobrazené vozidlá sú čiastočne vybavené zvláštnou výbavou s navýšenou cenou. Informácie o dodávkach, vzhľade, výkonoch, rozme-
roch, hmotnostiach, spotrebe a prevádzkových nákladoch vozidla zodpovedajú poznatkom existujúcim v čase tlače tohto prospektu. 
Odchýlky od farby a vzhľadu obrázkov, omyly a tlačové chyby sú vyhradené. Všetky informácie o výbavách a technických údajoch 
vychádzajú zo špecifikácií slovenského trhu. Zmeny sú vyhradené. Dotlač, aj skrátená, iba s písomným povolením AUDI AG.

Papier tohto katalógu bol vyrobený z buničiny bielenej bez použitia chlóru.

Výbava Audi A6/A6 Avant/A6 allroad quattro/S6/S6 Avant 

Nezávislé kúrenie/vetranie   90
Obojstranná rohož  91
Oddeľovacia sieť  91
Odkladacie priehradky  91
Odkladací paket  61, 91
Odporúčanie prestávky v jazde  120
Ostrekovače svetlometov  118
Otváranie garážových brán (HomeLink)   90
Otvor na dlhé predmety  61, 91 
Ovládacie prvky v koži Audi exclusive  88
Označenie modelu/nápisy 61, 87
Palivová nádrž  121
Panoramatické strešné okno 89
Parkovacie zariadenie plus  95
Parkovací asistent so zobrazením okolia  95
Pedále a opierka ľavej nohy z ušľachtilej 

ocele   61, 119
Polokožené poťahy   81
Pohon predných kolies  121
Posuvné/výklopné strešné okno  89
Poťahy sedadiel  61, 81-83
Predné nárazníky  61
Predné sedadlá elektricky nastaviteľné 

s pamäťou nastavenia pre sedadlo vodiča 61
Príjem digitálneho rozhlasového vysielania  92
Príjem digitálneho televízneho vysielania  93
Príprava pre asistenta určenia polohy vozidla 90
Príprava pre Rear Seat Entertainment 93
Príprava pre ťažné zariadenie  91
Protiblokovací systém (ABS) s elektronickým 

rozdeľovaním brzdnej sily (EBV)  121
Protipreklzová regulácia (ASR)  121
quattro®  61, 98
quattro® so športovým diferenciálom 61, 98
Rekuperácia   98
Rezervné koleso šetriace miesto    116
Rezervné koleso skladacie  116
Rohožky  61, 87
Rozhranie Bluetooth  61, 94
Rukoväť radiacej páky v koži  88
Rukoväť radiacej páky v hliníku Audi exclusive 88
Rukoväte voliacej páky v hliníkovom 

vyhotovení 61, 119
Sedadlá  61, 78-80 
Servozatváranie dverí  90
S line Exterieurpaket  66 
S line Sportpaket  67 
Sklopné operadlá zadných sedadiel  118

Slnečné clony sklopné a výklopné do strany  119
Slnečné rolety  89
Spojler na zadnej hrane strechy  61, 118
Stredná lakťová opierka vpredu  61, 81
Strešné lišty  87
S tronic   98
Strop kabíny   81
Súprava káblových adaptérov pre Audi 

music interface  93
Súprava na opravu pneumatiky   116
Svetelný/dažďový senzor  118
Svetlomety Audi Matrix LED  86
Svetlomety z diód LED  61, 86
Systém koľajničiek  91
Systém Start-Stop  98
Športová výfuková sústava  61, 118
Športový podvozok   97
Športový podvozok S line   97
Tempomat  95
tiptronic  98
Tlačidlo Engine-Start-Stop 61, 120
Tlmiace/akustické sklo  89
Tmavo tónované sklá (ochranné zasklenie)  89
Ťažné zariadenie  91
Úchyty detskej sedačky ISOFIX  99
Vence volantu  88
Ventilácia sedadiel vpredu   81
Vnútorné osvetlenie   118
Vnútorné spätné zrkadlo  119
Vnútorný a vonkajší svetelný paket  87
Volant nastaviteľný elektricky  88
Vonkajšie spätné zrkadlá  88
Vyhrievanie sedadiel   81
Výstražný trojuholník  122
Xenon plus   86
Zabezpečovací systém proti krádeži 

(alarm) 61, 90
Zadné sedadlá  81
Zadné svetlá z diód LED  86
Zadné svetlá z diód LED s dynamickými 

smerovými svetlami  86
Zadný spojler  61, 118
Zapaľovač cigariet a popolník  120
Združený prístroj  61, 120
Zdvihák   116
Zobrazovanie rýchlostných obmedzení 

na báze kamery  97
Zobrazovanie uhla náklonu  95


