A6

Cenik
A6 allroad quattro

allroad quattro

Št.: ML2021/03, modelsko leto 2021, velja od 23.02.2021 do izdaje novega cenika

Internal

#

Modeli Audi A6 allroad
Moč
motorja

Število valjev in
gibna prostornina v

Vrsta
menjalnika

kW/ KM

55 TFSI quattro

250/ 340

Emisija
CO2, g/km

3

cm

6
2995

S tronic

Kombinirana
poraba goriva,

Maloprodajna cena
A6 Allroad

l/100km

Koda za naročilo

74.900 €
od 192

od 8,4
4AH02YV5

45 TDI quattro

180/ 245

6
2967

S tronic

68.950 €
od 174

od 6,7
4AH0JYV5

50 TDI quattro

210/ 286

6
2967

tiptronic

72.050 €
od 185

od 7,1
4AH0LAV5

55 TDI quattro

253/ 344

6
2967

tiptronic

75.310 €
od 182

od 7,0
4AH0PAV5

Poraba goriva in izpuh CO2 sta odvisna od izbrane dimenzije pnevmatik. To lahko vpliva tudi na spremembo cene zaradi spremembe zneska DMV.

Značilnosti A6 Allroad

> 18" aluminijasta lita platišča 5-kraka,
> večfunkcijski usnjen volan z dvojnimi kraki in obvolanskima prestavnima ročicama,
> običajna sedeža spredaj tkanina Essenz/mono.pur 550, ISOFIX za sovoznikov sedež
> voznikov informacijski sistem z barvnim zaslonom
> parkirni sistem spredaj in zadaj in Ad Blue rezervoar 24 litrov (diesel različica)
> dekorativni elementi svetleči, grafitno siva.
> Audi pre sense basic, Audi pre sense front in opozorilo za zapuščanje voznega pasu
> črne strešne letve in črne okrasne obrobe
> vstopne letve na pragovih vrat spredaj in zadaj z napisom allroad
> kolesni vijaki z zaščito pred krajo, zaščita za pešce
> zunanji ogledali električno poklopni/ogrevani/avtomatsko zasenčenje na obeh straneh
> navigacija MMI in notranje vzvratno ogledali z avtomatskim zasenčenjem

proizvajalec: AUDI AG, Nemčija

uvoznik: Porsche Slovenija d.o.o., Bravničarjeva 5, Ljubljana
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Barve notranjosti A6 Allroad

Običajna sedeža

črna (FZ)

okapi rjava (ML)

perlmutt bež (MH)

tkanina Essenz
usnje/ mono.pur 550

usnje/ mono.pur 550

usnje/ mono.pur 550

Športna sedeža

Komfortna individualna sedeža

črna (MP)

sarder rjava (MF)

usnje Valcona

usnje Valcona

usnje Valcona

usnje Valcona

usnje Valcona

usnje Valcona (perforirano)

usnje Valcona (perforirano)

črna

črna

črna

črna
jekleno siv šiv

granit siva
skalnato siva

Armaturna plošča spodaj

črna

črna

črna

črna

granit siva

Naslon za roke v vratih

črna

črna

črna

črna
jekleno siv šiv

granit siva
skalnato siva

Elementi vratih oblog

črna

črna

črna

črna

granit siva

Vratna obloga

črna

črna

črna

črna

granit siva
sarder rjava
jekleno siv šiv

Armaturna plošča zgoraj
Kontrastni šiv

Sredinska konzola

črna

okapi rjava

perlmutt bež

črna
siv šiv

Volan/ izbirna ročica

črna

črna

črna

črna
siv šiv

granit siva
skalnato siv šiv

Sedežne prevleke/ sredinski naslon

črna

okapi rjava

perlmutt bež

črna
skalnato siv šiv

sarder rjava
jekleno siv šiv

Varnostni pasovi

črna

črna

perlmutt bež

črna

črna

Predpražniki

črna

črna

črna

črna

granit siva

lunino srebrna

lunino srebrna

lunino srebrna

lunino srebrna

lunino srebrna

črna

črna

črna

črna

granit siva

Stropna obloga
Zadnja polica
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Dodatna oprema A6 Allroad
Maloprodajna
cena

Paketi
WCB

Paket Komfort (prihranek 22%)
• klimatska naprava, avtomatska, 4-conska (9AQ)
• paket notranje ambientne osvetlitve (QQ1)
• ogrevana sedeža, spredaj (4A3)
• prtljažni paket (QE1)
• komfortni ključ (PGC)
Potrebno je izbrati QQ1 in 4A3 oz. nadgradnjo vseh teh opcij dodatne opreme
Cena paketa brez popusta
Opcija s prednostjo za kupca

2.780 €
2.170 €

(Cena paketa je ob naročilu znižana za ceno opcij, ki jih je možno nadgraditi, le-te pa so zaračunane po polni ceni.)
PFB6FJ2Z0N3NQ1D7TF

Audi A6 Allroad 20 let
> ohišji zunanjih ogledal črne barve, paket črnih zunanjih elementov, vključno Audi krogi in napisi v sijaj črni barvi,
brez oznake modela in zmogljivosti, športna sedeža, oblazinjenje kombinacija usnja in alkantare, projekcijske LED luči v vratih,
dekorativni elementi aluminij Dyade srebrne barve, vstopne letve z aluminijastimi vstavki, osvetljene
Opcije, ki jih je možno nadgraditi, je potrebno izbrati posebej:
• kovinske barve (soho rjava, ledeniško bela ali gavial zelena)
• Alu platišča 19",20" in 21" (potrebno izbrati glede na željo stranke)

4.710 €

Opcija za vse modele
WDB

Notranjost Allroad
> vstopne letve z aluminijastimi vstavki, osvetljene; pedali in opora za nogo iz legiranega jekla, projekcijske LED luči v vratih
Opcije, ki jih je možno nadgraditi, je potrebno izbrati posebej:
• dekorativni elementi aluminij Dyade ali dekorativni elementi iz brezovega lesa
• volan 3- kraki usnjen večfunkcijski (1XW/1XP/2PF)
• dodatni usnjeni paket notranjih elementov
• športna sedeža kombinacija usnja in alkantare/individualna sedeža usnje Valcona/individualna sedeža perforirano usnje Valcona

2.870 €

Opcija za vse modele

Barve
Univerzalne zunanje barve
> briljantno črna (A2)
brez doplačila

Opcija za vse modele

> ibisovo bela (T9)
400 €

Opcija za vse modele

Kovinske zunanje barve
> vesuvio siva (F4), floretsko srebrna (L5), mitično črna (0E), tajfunsko siva (2L), ledeniško bela (2Y), soho rjava (2F),
firmament modra (5U), karatno bež (N3), gavial zelena (4Z).
Opomba: gavial zelena (4Z) je možna le s paketom Allroad 20 let (PFB)
1.150 €

Opcija za vse modele

Platišča in pnevmatike
18" aluminijasta lita platišča, 5-kraka (40R)
> velikost 8 J x 18, pnevmatike 235/55 R 18
serijska oprema

Serijska oprema za vse modele
CE1

19" aluminijasta lita platišča, 10-kraka dinamična
> velikost 8.5J x 19, pnevmatike 235/50 R19.
1.260 €

Opcija za vse modele
F17

20" aluminijasta lita platišča, 5-kraki Turbnen design, videz platine
> velikost 8,5J x 20, pnevmatike 245/45 R20.
3.450 €

Opcija za vse modele
42U

20" aluminijasta lita platišča, 10-kraka V design
> velikost 8,5J x 20, pnevmatike 245/45 R20.
2.530 €

Opcija za vse modele
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Dodatna oprema A6 Allroad
Maloprodajna
cena

Platišča in pnevmatike
C0N

21" aluminijasta lita platišča, 5-kraka dvojni V design
> velikost 8,5J x 21, pnevmatike 245/40 R21.
3.680 €

Opcija za vse modele
53B

21" aluminijasta lita platišča, 5-kraka dvojna, Modul design
> velikost 8,5J x 21, pnevmatike 245/40 R21. Ponudba Audi Sport.
4.600 €

Opcija za vse modele
1PR

Kolesni vijaki z zaščito pred krajo
> kolesne vijake je mogoče odviti le s priloženim adapterjem; funkcija zaznavanja odvitih vijakov zazna rahljanje koles vijakov in
nanj opozori v voznikovem informacijskem sistemu.
50 €

Opcija za vse modele
3F1

Rezervno kolo
Obvezno naročiti še dvigalko in orodje.
210 €

Opcija za vse modele
7K1

Sistem za prikaz tlaka v pnevmatikah
Serijska oprema za vse modele

1S1

serijska oprema

Avtomobilska dvigalka in orodje (možno le ob naročilu rezervnega kolesa)
30 €

Opcija za vse modele
7K3

Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah, za vsako pnevmatiko posebej
> optično in zvočno opozorilo pri izgubi tlaka v eni ali več pnevmatikah, prikaz v voznikovem informacijskem sistemu. Nivo
zračnega tlaka in temperatura v posamezni pnevmatiki je med vožnjo prikazan v sistemu MMI.
340 €

Opcija za vse modele

Luči
LED žarometa
> funkcije: dnevni luči, zasenčena žarometa, dolga žarometa, pozicijski luči, smernika, univerzalna žarometa.
LED-tehnologija cestišče osvetli z učinkom dnevne svetlobe in navdušuje z manjšo porabo energije, dolgo življenjsko dobo in
posebej dobro opaznostjo v prometu. Smernika, zavorni luči, zadnji luči in lučki za osvetlitev registrske tablice zadaj z LEDtehnologijo. Zavorni luči z LED-tehnologijo se hitreje aktivirata in omogočata, da vas vozniki za vami prej opazijo. Luči za vzvratno
vožnjo bele barve, luči za meglo na sredini zadaj.
serijska oprema

Serijska oprema za vse modele
PX6

LED žarometa, matrična (dinamična osvetlitev in dinamična smernika zadaj
• Inovativna tehnologija sistem kamer združuje z LED-diodami in natančno optiko – za visoko prilagodljivo porazdelitev svetlobe.
Pri nasproti in spredaj vozečih vozilih sistem osvetljuje vsa ostala območja med vozili in poleg njih; z avtomatskim zasenčenjem
prometnih znakov se osvetlitev zmanjša, da ne zaslepi voznika; tako je znotraj sistemskih omejitev vedno na voljo maksimalna
osvetlitev žarometa. Vključene dnevni luči, zasenčena/ dolga žarometa, pozicijski luči, smernika, smerna/ univerzalna/
avtocestna/ statična smerna žarometa, avtomatsko-dinamično uravnavanje svetlobnega snopa.
• Zadnji LED-luči z markantnim dinamičnim in zaznavnim delovanjem smernikov. LED-diode v svetlobnem pasu se po segmentih
v razmaku nekaj milisekund ritmično vključujejo in izključujejo ena za drugo ter pri utripanju potekajo navzven v smeri zavoja.
1.430 €

Opcija za vse modele
PXC

LED žarometa, HD matrična (dinamična osvetlitev in dinamični smerniki spredaj in zadaj)
• HD matrična LED-žarometa omogočata natančno in boljšo osvetlitev ceste. Aktivno in dinamično porazdelitev svetlobe je z
vklapljanjem in izklapljanjem posameznih svetlobnih segmentov mogoče doseči tako v območju zasenčenih žarometov kot tudi
pri dolgih žarometih brez mehanskih komponent. LED-žarometa poleg vključujeta tudi dnevni luči, zasenčena žarometa, dolga
žarometa, pozicijski luči, smerna žarometa, univerzalna žarometa, statična smerna žarometa, žarometa za križišča.
• Zadnji LED-luči z markantnim dinamičnim in zaznavnim delovanjem smernikov. LED-diode v svetlobnem pasu se po segmentih
v razmaku nekaj milisekund ritmično vključujejo in izključujejo ena za drugo ter pri utripanju potekajo navzven v smeri zavoja.
2.060 €

Opcija za vse modele
8X1

Naprava za čiščenje žarometov
> zagotavlja boljšo osvetlitev cestišča. Ko napravo za čiščenje stekel aktivirate pri vključenih lučeh, se dvižne šobe visokotlačne
naprave za čiščenje žarometov avtomatsko pomaknejo navzven.
serijska oprema

Serijska oprema za vse modele
8G1

Asistenca za dolga žarometa
> znotraj sistemskih omejitev samodejno zaznava žaromete nasproti vozečih vozil, zadnje luči ostalih udeležencev v prometu in
osvetlitev v naseljih; dolga žarometa se avtomatsko vklapljata ali izklapljata glede na prometno situacijo.
160 €

Opcija za vse modele

Notranja osvetlitev
> osvetljeni stropni modul spredaj in zadaj, vklj. z bralnimi lučkami (kapacitivno upravljanje), osvetljeni kozmetični ogledali,
vstopne lučke spredaj, prostor za noge spredaj in zadaj, notranje vratne kljuke, lučka v sovoznikovem predalu, lučki v prtljažniku
levo in desno.
serijska oprema

Serijska oprema za vse modele
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Dodatna oprema A6 Allroad
Maloprodajna
cena

Ogledala in streha
4L6

Notranje vzvratno ogledalo z avtomatskim zasenčenjem
Deželna oprema za vse modele

6XK

deželna oprema

Zunanji vzvratni ogledali električno nastavljivi, ogrevani, poklopni, avtomatsko zasenčeni vklj. z avtomatskim pomikom
zunanjega vzvratnega ogledala glede na robnik na sovoznikovi strani
> z integriranima LED-smernikoma, vklj. z ogrevanimi šobami za pranje stekel.
Deželna oprema za vse modele

6XL

deželna oprema

Zunanji vzvratni ogledali električno nastavljivi, ogrevani, poklopni, s pomnilno funkcijo, avtomatsko zasenčeni vklj. z
avtomatskim pomikom zunanjega vzvratnega ogledala glede na robnik na sovoznikovi strani
> funkcija avtomatskega pomika zunanjega vzvratnega ogledala glede na robnik omogoča, da se ob aktiviranju vzvratne prestave
zunanje vzvratno ogledalo na sovoznikovi strani obrne proti tlom, tako da lahko voznik optimalno vidi cestni robnik.
Potrebno je izbrati še električno nastavljiva sedeža s pomnilno funkcijo (PV3).
brez doplačila

Opcija za vse modele
3FU

Panoramska steklena streha (dvodelna)
> izredno velika, tonirana steklena površina poskrbi za prijetno osvetljen notranji prostor vozila. Električni dvig in pomik
sprednjega steklenega segmenta, električna senčna roloja za sedeže na sprednjih in zadnjih sedežih ter integrirani protivetrni
ščitnik.
2.170 €

Opcija za vse modele

Odpiranje in zapiranje
PGC

Komfortni ključ s senzorskim krmiljenjem odklepa prtljažnika
> z aktiviranjem vratne kljuke lahko vozilo odprete pri vseh vratih brez aktivne uporabe ključa. Avtorizacija dostopa z brezžično
komunikacijo med ključem in vozilom. Pokrov prtljažnika je mogoče odkleniti s tipko na komfortnem ključu ali s kretnjo noge pod
zadnjim delom vozila. Zagon in izključitev motorja je možna s tipko Engine-Start-Stop v sredinski konzoli, voznik mora le sedeti
v vozilu in pri sebi imeti komfortni ključ.
Potrebno je izbrati še ambientno osvetlitev (QQ1/ QQ2).
940 €

Opcija za vse modele
PGB

Komfortni ključ s senzorskim krmiljenjem odklepa prtljažnika in alarmna naprava
> z aktiviranjem vratne kljuke lahko vozilo odprete pri vseh vratih brez aktivne uporabe ključa. Avtorizacija dostopa z brezžično
komunikacijo med ključem in vozilom. Pokrov prtljažnika je mogoče odkleniti s tipko na komfortnem ključu ali s kretnjo noge pod
zadnjim delom vozila. Zagon in izključitev motorja je možna s tipko Engine-Start-Stop v sredinski konzoli, voznik mora le sedeti
v vozilu in pri sebi imeti komfortni ključ.
Alarmna naprava se uporablja za nadzor vrat, pokrova motornega prostora in pokrova prtljažnika. Varovalo Safelock preprečuje
odpiranje vrat iz notranjosti, takoj ko ste vozilo zaklenili s ključem vozila. Alarmna naprava nudi tudi nadzor notranjosti, ki ga je
mogoče izključiti, zaščito pred odvleko vozila s senzorjem naklona in hupo z lastnim napajanjem.
Potrebno je izbrati še ambientno osvetlitev (QQ1/ QQ2).
1.540 €

Opcija za vse modele
4E7

Pokrov prtljažnika, električno odpiranje in zapiranje
> z rahlim pritiskom na tipko na ključu vozila, tipko v voznikovih vratih ali tipko v pokrovu prtljažnika lahko pokrov prtljažnika po
odklepanju vozila električno odprete in nato tudi zaprete.
serijska oprema

Serijska oprema za vse modele
GZ2

Zapiranje vrat, komfortno (servo)
> enostavno in varno zapiranje vrat, slabo zaprta vrata se s pomočjo servomotorja avtomatsko zaprejo do konca.
740 €

Opcija za vse modele
VC2

Sistem za odpiranje garažnih vrat
> za daljinsko odpiranje garažnih in dvoriščnih vrat ter radijsko daljinsko upravljanih varnostnih sistemov in sistemov za
osvetlitev se uporablja krmilna/oddajna enota, integrirana v nov koncept upravljanja. Radijsko daljinsko upravljanje je mogoče
prosto programirati. Polja za upravljanje na zaslonu na dotik je mogoče individualno poimenovati. Skupno je mogoče shraniti
do 8 različnih garažnih in dvoriščnih vrat ali radijsko daljinsko upravljanih varnostnih sistemov in sistemov za osvetlitev. Ob
približevanju shranjeni lokaciji se pokaže ustrezno obvestilo za sprožitev oddajanja.
Opomba: Informacije o združljivosti obstoječih garažnih in dvoriščnih vrat ter radijsko daljinsko upravljanih varnostnih
sistemov in sistemov za osvetlitev so na voljo pri pooblaščenih partnerjih Audi ali na spletni strani www.homelink.com.
290 €

Opcija za vse modele
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Dodatna oprema A6 Allroad
Maloprodajna
cena

Zasteklitev
Vetrobransko steklo s termoizolacijsko zasteklitvijo
> vetrobransko steklo iz večslojnega varnostnega stekla.
Serijsko za vse modele
4GR

serijska oprema

Vetrobransko steklo s klimatsko komfortno/akustično zasteklitvijo, brezžično ogrevano
> ogrevano vetrobransko steklo iz klimatskega komfortnega/akustičnega stekla. Omogoča hitrejše odmrzovanje in s površinskim
ogrevanjem vetrobranskega stekla brez žičk poskrbi, da se steklo ne rosi. Ogrevanje brisalcev v osnovnem položaju in krmiljenje
s komfortno avtomatsko klimatsko napravo. Odbojna plast vetrobranskega stekla dodatno zmanjšuje segrevanje notranjosti
vozila pri močni izpostavljenosti soncu.Vključno z okencem za naprave Telepass.
680 €

Opcija za vse modele

Zasteklitev, termoizolacijska
> stranska stekla in zadnje steklo s termoizolacijsko zasteklitvijo. Zadnje steklo ogrevano, s časovno omejitvijo delovanja.
Serijsko za vse modele
VW0

serijska oprema

Zasteklitev stranskih stekel, akustična
> izboljšana protihrupna izolacija z dvojno zasteklitvijo.
570 €

Opcija za vse modele
QL5

Zasteklitev Privacy (zatemnjena stekla)
> zatemnjeno zadnje steklo, stekli v zadnjih vratih in zadnji stranski stekli.

9PF

Opcija za vse modele ob hkratnem naročilu z akustično zasteklitvijo stranskih stekel (VW0)

230 €

Opcija za vse modele

520 €

Prilagodljivi brisalci z vgrajenimi pralnimi šobami
> prilagodljiv sistem brisanja stekel za čim boljšo vidljivost v vseh vremenskih razmerah, tudi med brisanjem. Brisalci so
ogrevani in imajo program za odmrzovanje pri odstranjevanju ledu s stekla.
410 €

Opcija za vse modele
3Y4

Senčni rolo za zadnji stekli v vratih, ročno pomičen
230 €

Opcija za vse modele

Senčnika spredaj z osvetljenima kozmetičnima ogledaloma za voznika in sovoznika
Serijska oprema za vse modele
5XF

serijska oprema

Senčnika spredaj, pomična z osvetljenima kozmetičnima ogledaloma za voznika in sovoznika
70 €

Opcija za vse modele

Zunanja oprema
VJ1

Lakiranje, enotno lakiranje v barvi vozila
1.140 €

Opcija za vse modele
VJ2

Lakiranje, kontrastno lakiranje v manhatan sivi kovinski barvi
570 €

Opcija za vse modele
1D8

Vlečna kljuka, predpriprava za naknadno vgradnjo
230 €

Opcija za vse modele
1D4

Vlečna kljuka, električno pomična
> stabiliziranje vlečnega vozila in prikolice s pomočjo elektronskega stabilizacijskega nadzora (ESC). Upravljanje s tipko v
prtljažniku. Kroglična glava in drog iz kovanega jekla. Integrirana pomična sistemska vtičnica med vožnjo omogoča neprekinjeno
uporabo električnih naprav na prikolici.
1.140 €

Opcija za vse modele

Oznaka modela in zmogljivosti/ tehnologije
Serijsko za vse modele
2Z0

serijska oprema
brez doplačila

Brez oznake modela in zmogljivosti/ tehnologije
Paket zunanjih elementov s sijajem
> obrobe okenskih jaškov iz eloksiranega aluminija, zunanje obloge B-stebričkov črne barve z visokim sijajem.
Serijska oprema za vse modele

4ZP=PFB

serijska oprema

Paket zunanjih elementov črne barve, vključno Audi krogi
> črni poudarki zunanjosti na enodelnem okviru mreže hladilnika, okrasnih letvicah na stranskih oknih ter sprednjem in zadnjem
odbijaču. Izvedba je odvisna od izbrane opreme.
920 €

Opcija za vse modele - možno samo v paketu PFB (Audi A6 Allroad 20 let)
4ZD

Paket zunanjih elementov črne barve
> črni poudarki zunanjosti na enodelnem okviru mreže hladilnika, okrasnih letvicah na stranskih oknih ter sprednjem in zadnjem odbijaču. Izvedba je
odvisna od izbrane opreme.
690 €

Opcija za vse modele
PAP

Paket zunanjih elementov srebrne barve
> srebrni poudarki zunanjosti, srebrne strešne letve
560 €

Opcija za vse modele
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Sedeža spredaj
3L3

Sedeža spredaj, ročno nastavljiva
Serijska oprema za vse modele

PV3

serijska oprema

Sedeža spredaj, električno nastavljiva s pomnilno funkcijo za voznikov sedež
> električna nastavitev višine in vzdolžnega položaja sedeža, naklona sedišča in naslonjala ter 4-smerno nastavljivi ledveni
opori. Pomnilna funkcija za voznikov sedež in 2 pomnilni mesti za električno nastavitev sedežev in zunanjih ogledal. V vašem
osebnem profilu so v vozilu shranjene nastavitve, kot so npr. nastavitve ergonomije, sistema infotainment ali podvozja.
Shranite lahko do 6 osebnih profilov.
1.440 €

Opcija za vse modele

Vzglavnika za sprednja sedeža ročno nastavljiva po višini
Serijska oprema za vse modele
5ZC

serijska oprema

Vzglavnika za sprednja sedeža, prilagodljiva
> ročna nastavitev višine in odmika.
170 €

Opcija za vse modele
6E3

Sredinski naslon za roke spredaj
> nastavitev vzdolžnega položaja in višine
Serijska oprema za vse modele

4A3

serijska oprema

Sedeža spredaj, ogrevana
> ogrevanje sedišč in naslona prednjih sedežev.
440 €

Opcija za vse modele
4A4

Sedeža spredaj in zadaj, ogrevana
> ogrevanje prednjih in zunanjih zadnjih sedežev.

7P1

Opcija za vse modele ob hkratnem naročilu s paketom Business

440 €

Opcija za vse modele

870 €

Ledveni opori, nastavljivi
> električno horizontalno in vertikalno nastavljivi.
320 €

Opcija za vse modele
4D3

Sedeža spredaj, prezračevanje
> 3-stopenjska nastavitev prezračevanja sredinskega dela sedišč in naslonjal za voznikov/sovoznikov sedež. V kombinaciji s
prezračevanjem sedežev je usnje na sprednjih in zunanjih zadnjih sedežih perforirano.
Potrebno je izbrati še prevleke usnje/ mono.pur 550, usnje Milano ali usnje Valcona (N4M/ N5W/ N5D) in ogrevanje sedežev
(4A3/ 4A4/ WSG).

920 €

Opcija za vse modele
4D8

Sedeža spredaj, prezračevanje in masažna funkcija
> 3-stopenjska nastavitev prezračevanja sredinskega dela sedišč in naslonjal, stranic sedišč in naslonjal za voznikov/sovoznikov
sedež; z vsesavanjem zraka. V kombinaciji s prezračevanjem sedežev je usnje na sprednjih in zunanjih zadnjih sedežih perforirano.
Masažna funkcija spredaj z 10 pnevmatskimi blazinicami, upravljanje s tipko za hitro izbiro na sedežu oz. MMI-zaslonu, 7
masažnih programov: valovanje, kroženje, raztezanje, sprostitev, ramena, aktiviranje in vitalizacija.
Potrebno je izbrati še individualna sedeža (N5DPS8/ N0QPS8) in ogrevanje sedežev (4A3/ 4A4/ WSG).

1.780 €

Opcija za vse modele

Sedeži zadaj
3NT

Zadnja sedežna klop, poklopna
>izrazita zunanja zadnja sedeža, optično prilagojena položaju sprednjih sedežev in sredinski sedalni del; 3 vzglavniki zadnjih
sedežev v obliki črke L; trije 3-točkovni varnostni pasovi; naslonjalo zadnje sedežne klopi deljivo v razmerju 40 : 20 : 40 ali
poklopno v celoti; sredinski naslon za roke zadaj enodelen in poklopen vključno z odlagalnim predalom in držalom za pijačo.
Serijska oprema za vse modele

PIH

serijska oprema

ISOFIX sistem za pritrditev otroških sedežev in Top Teether za zunanja zadnja sedeža
> pritrdišča za enostavno namestitev otroških sedežev ISOFIX; z dodatno zgornjo točko za pritrditev (Top Tether).
Deželna oprema za vse modele

deželna oprema
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Sedežne prevleke in usnjeni paketi
N1S

Sedeža - normalna, prevleke tkanina Essenz/umetno usnje mono.pur
> ročna nastavitev višine in vzdolžnega položaja in naklona sedeža, naklona naslonjala ter višine vzglavnika in varnostnih pasov.
Možna je izbira barve notranjosti: črna.
Serijska oprema

N4M

serijska oprema

Sedeža običajna, prevleke usnje/ mono.pur 550
> ročna nastavitev višine in vzdolžnega položaja in naklona sedeža, naklona naslonjala ter višine vzglavnika in varnostnih pasov.
Možna je izbira barve notranjosti: črna, okapi rjava ali perlmutt bež. Za design selection je možna izbira barve notranjosti črna/
šivi skalnato siva in perlmutt bež/ šivi ahat siva.
• Brez funkcije prezračevanja: sredinski del sedežev in zunanjih zadnjih sedežev, stranica na voznikovi vstopni strani v usnju.
Stranice sedežev, naslon za glavo, sredinski naslon za roke in elementi vratnih oblog umetno usnje mono.pur 550.
• S funkcijo prezračevanja: sredinski del sprednjih sedežev, sredinski deli neprezračevanih zunanjih zadnjih sedežev preoblečeni
s perforiranim usnjem, stranica na voznikovi vstopni strani v usnju. Stranice sedežev, vzglavniki, sredinski zadnji sedež,
vzglavniki, elementi vratnih oblog in sredinski naslon za roke spredaj iz umetnega usnja mono.pur 550.
1.210 €

Opcija za vse modele
N1TQ1D

Sedeža športna, prevleke usnje Valcona, notranjost Allroad
Potrebno je izbrati še ledveno oporo (7P1/PV3)
3.430 €

Opcija za vse modele
N5DPS8PV6

Sedeža individualna, prevleke usnje Valcona
> električna nastavitev višine in vzdolžnega položaja sedeža, naklona sedišča in naslonjala, naklona sedišča in stegenske opore.
ter ročna nastavitev višine vzglavnika in varnostnih pasov, električno nastavljivi 4-smerni ledveni opori (potrebno naročiti) .
Možna izbira barve notranjosti črna, okapi rjava ter metropol siva (brez prezračevanja) ali perlmutt bež (s prezračevanjem);
v povezavi z S line športnim paketom pa črna/ šivi skalnato siva.
• Brez funkcije prezračevanja: sredinski del sedežev, stranice sedežev, vzglavniki in sredinski naslon za roke spredaj v usnju
Valcona. Elementi vratnih oblog v alkantari.
• S funkcijo prezračevanja: sredinski del sprednjih in neprezračevani sredinski del zunanjih zadnjih sedežev usnje Valcona
perforirano. Stranice sedežev, vzglavniki, sredinski zadnji sedež in sredinski naslon za roke spredaj usnje Valcona. Elementi
vratnih oblog v alkantari.
Potrebno je izbrati še zunanji ogledali s pomnilno funkcijo (6XL)
5.020 €

Opcija za vse modele
N0QPS8PV6

Sedeža individualna, prevleke usnje Valcona - design selection
> električna nastavitev višine in vzdolžnega položaja sedeža, naklona sedišča in naslonjala, naklona sedišča in stegenske opore.
ter ročna nastavitev višine vzglavnika in varnostnih pasov, električno nastavljivi 4-smerni ledveni opori (potrebno naročiti).
Možna izbira barve sedežnih prevlek črna/ šivi skalnato siva, perlmutt bež/ šivi ahat siva, sarder rjava/ šivi jekleno siva.
• Sredinski del sprednjih sedežev in zunanjih zadnjih sedežev usnje Valcona perforirano. Stranice sedežev, vzglavniki, sredinski
zadnji sedež in sredinski naslon za roke spredaj usnje Valcona s kontrastnimi šivi. Elementi vratnih oblog alkantara.
5.580 €

Opcija za vse modele
7HB

Usnjeni paket, notranji elementi zgoraj
> armaturna plošča in elementi vratnih oblog v umetnem usnju.
• Možna je izbira barve : črna ali granitno siva.
Obvezno izbrati še sedežne prevleke iz usnja.
480 €

Opcija za vse modele
7HD

Usnjeni paket, notranji elementi zgoraj in spodaj
> armaturna plošča, elementi vratnih oblog, nasloni za roke v vratih in oblazinjenje sredinske konzole v umetnem usnju.
• Možna je izbira barve: armaturna plošča in elementi vratnih oblog črna ali granitno siva. Nasloni za roke v vratih in oblazinjenje
sredinske konzole črna, okapi rjava, perlmutt bež ali metropol siva.
890 €

Opcija za vse modele
7HE

Usnjeni paket, notranji elementi spodaj
> nasloni za roke v vratih in oblazinjenje sredinske konzole v umetnem usnju.
• Možna je izbira barve : črna, okapi rjava, perlmutt bež ali metropol siva.
• Ob naročilu z S line športnim paketom je možna izbira barve: črna/ šivi skalnato siva ali rotor rjava/ šivi antracit.
• Ob naročilu z Audi design selection je možna izbira barve: črna/ šivi skalnato siva, perlmutt bež/ šivi ahat siva, sarder rjava/
šivi jekleno siva.
400 €

Opcija za vse modele
7HD

Usnjeni paket, notranji elementi zgoraj in spodaj - nadaljevanje
• Ob naročilu z Audi design selection: armaturna plošča in elementi vratnih oblog črna/ šivi jekleno siva ali granitno siva/ šivi
skalnato siva. Nasloni za roke v vratih in oblazinjenje sredinske konzole črna/ šivi skalnato siva, perlmutt bež/ šivi ahat siva,
sarder rjava/ šivi jekleno siva.
890 €

Opcija za vse modele
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Sedežne prevleke in usnjeni paketi
7HF

Usnjeni paket
> armaturna plošča in elementi vratnih oblog, nasloni za roke v vratih, oblazinjenje sredinske konzole v usnju.
• Možna je izbira barve: armaturna plošča in elementi vratnih oblog črna ali granitno siva. Nasloni za roke v vratih, sredinska
konzola črna, okapi rjava, perlmutt bež ali metropol siva.
1.600 €

Opcija za vse modele
YSI

Usnjeni paket Audi exclusive, notranji elementi zgoraj
> oblazinjenje sredinske konzole in nasloni za roke v vratih v finem napa usnju. Izbira barve usnja in šivov iz ponudbe Audi
exclusive.
1.090 €

Opcija za vse modele

Stropne obloge in obloge odlagalnih površin
Stropna obloga tkanina lunino srebrna
Serijska oprema za vse modele
6NQ

serijska oprema

Stropna obloga tkanina črne barve
370 €

Opcija za vse modele

Dekorativni elementi
Tipke za upravljanje črne barve
Serijsko za vse modele
GS5

serijska oprema

Tipke za upravljanje črne barve z videzom stekla in haptično povratno informacijo, vklj. z nadgrajenim videzom aluminija
> letev s tipkami za upravljanje, tipke za luči, tipke pomnilne funkcije spredaj in zadaj črne barve z videzom stekla, letev s tipkami
za upravljanje in tipkami za luči s haptično povratno informacijo, letev s tipkami za luči, vklj. s senzorji približevanja; tipke za
upravljanje asistenčnih sistemov, tipke parkirne zavore, funkcije auto hold, centralnega zaklepanja spredaj in zadaj, zaklepanja
zadaj, odklepanja vrat prtljažnika, odklepanja lopute rezervoarja za gorivo in pomika stekel z videzom aluminija.
340 €

Opcija za vse modele
5MA

Dekorativni elementi grafitno siva
> za armaturno ploščo, obloge vrat in sredinsko konzolo, obrobe z videzom aluminija.
Serijsko za vse modele

5MG

serijska oprema

Dekorativni elementi orehov koreninski les, naravna barva
380 €

Opcija za vse modele
7TL

Dekorativni elementi jesenov les sivo rjava, naravna barva
890 €

Opcija za vse modele
7TD

Dekorativni elementi brezov les sive barve
890 €

Opcija za vse modele
YTA

Dekorativni elementi les Audi exclusive; za armaturno ploščo, obloge vrat in sredinsko konzolo, okrasni vložki iz aluminija
1.260 €

Opcija za vse modele
QQ1

Paket notranje ambientne osvetlitve
> dodatno k serijski osvetlitvi: vstopne letve na notranji strani vrat zadaj, ambientna osvetlitev oblog vrat spredaj/ zadaj,
osvetljene ročice za odpiranje vrat spredaj/ zadaj, ambientna osvetlitev armaturne plošče.
370 €

Opcija za vse modele
QQ2

Paket notranje ambientne osvetlitve/osvetlitve obrob (večbarvno uravnavanje)
> vsebinske spremembe in barvno prilagajanje, 6 predhodno določenih barvnih profilov ter dodaten interaktiven in individualen
barvni profil. Interaktiven barvni profil je krmiljen z načini sistema Audi drive select, na voljo je izbor 30 barv. Barvno
prilagajanje funkcij osvetlitve obrob oz. ambientne osvetlitve je medsebojno ločeno.
Barvno usklajeni: osvetlitev vrat spredaj/zadaj, osvetlitev obrob v vratih, ambientna osvetlitev sredinske konzole spredaj,
osvetlitev obrob sredinske konzole spredaj, ambientna osvetlitev armaturne plošče, osvetlitev obrob armaturne plošče.
660 €

Opcija za vse modele

Volani in prestavne ročice
2ZQ

Večfunkcijski usnjen volan z dvojnimi kraki in obvolanskima prestavnima ročicama
> usnje na volanu in glavi izbirne ročice barvno usklajeno z zgornjim delom armaturne plošče. Ročno nastavljivi višina in globina.
Obvolanski prestavni ročici omogočata ročno prestavljanje.
serijska oprema

Serijska oprema za vse modele
2ZM

Večfunkcijski usnjen volan z dvojnimi kraki, obvolanskima prestavnima ročicama in ogrevanjem
> usnje na volanu in glavi izbirne ročice barvno usklajeno z zgornjim delom armaturne plošče. Ročno nastavljivi višina in
globina. Obvolanski prestavni ročici omogočata ročno prestavljanje. Volanski obroč je poleg tega ogrevan.
220 €

Opcija za vse modele
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Volani in prestavne ročice
1XW

Večfunkcijski športni usnjen volan z obvolanskima prestavnima ročicama
> usnje na volanu in glavi izbirne ročice barvno usklajeno z zgornjim delom armaturne plošče. Ročno nastavljivi višina in
globina. Obvolanski prestavni ročici omogočata ročno prestavljanje.
130 €

Opcija za vse modele
1XP

Večfunkcijski športni usnjen volan z obvolanskima prestavnima ročicama in ogrevanjem
> usnje na volanu in glavi izbirne ročice barvno usklajeno z zgornjim delom armaturne plošče. Ročno nastavljivi višina in
globina. Obvolanski prestavni ročici omogočata ročno prestavljanje. Volanski obroč je poleg tega ogrevan.
350 €

Opcija za vse modele
2PF

Večfunkcijski športni usnjen volan z obvolanskima prestavnima ročicama in ravnim spodnjim delom
> usnje na volanu in glavi izbirne ročice barvno usklajeno z zgornjim delom armaturne plošče. Ročno nastavljivi višina in
globina. Obvolanski prestavni ročici omogočata ročno prestavljanje.
270 €

Opcija za vse modele
2C7

Električno nastavljiv volan
> vklj. s pomnilno funkcijo. Volanski drog se s pritiskom na gumb postavi na individualno nastavljeni položaj. Višina in globina
volana sta električno nastavljivi; avtomatski pomik omogoča udobno vstopanje v vozilo in izstopanje iz njega.
Potrebno je izbrati še zunanji ogledali (6XL).
460 €

Opcija za vse modele
YRB

Elementi upravljanja usnje Audi exclusive
> oblazinjenje volanskega obroča, izbirne ročice in manšete izbirne ročice. Izbira barve usnja in šivov iz ponudbe Audi exclusive.
860 €

Opcija za vse modele
YVL

Elementi upravljanja alkantara/ usnje Audi exclusive
> desni in levi del volanskega obroča ter izbirna ročica v alkantari črne barve. Zgornji in spodnji del volanskega obroča in manšeta
prestavne ročice v usnju Audi exclusive. Izbira barve usnja in šivov iz ponudbe Audi exclusive.
1.090 €

Opcija za vse modele

Klima in prezračevanje
9AK

Klimatska naprava, avtomatska, 2-conska
> ločeno nastavljanje temperature za voznika in sovoznika, klimatiziranje zadnjega dela vozila ločeno preko prezračevalnih šob
v sredinski konzoli zadaj, šobe za odmrzovanje vetrobranskega stekla in stranskih stekel, kombinirani zračni filter z mikrofiltrom.
serijska oprema

Serijska oprema za vse modele
9AQ

Klimatska naprava, avtomatska, 4-conska
> dodatno k 2-conski avtomatski klimatski napravi: ločena nastavitev temperature in razvoda zraka zadaj levo in desno,
prezračevalne šobe v B-stebričku, upravljalna enota klimatske naprave zadaj z upravljanjem na dotik, prepoznavanje potnikov
za učinkovito uravnavanje območij klimatske naprave, avtomatsko krmiljenje zaprtega kroženja zraka s senzorjem kakovosti
zraka in uravnavanje glede na jakost sončnih žarkov, protialergijski filter, ki izloča prah in vonjave, izkoriščanje toplote motorja.
920 €

Opcija za vse modele
9M9

Ogrevanje in prezračevanje mirujočega vozila
> ogrevanje mirujočega vozila ogreva notranjost in odmrzuje stekla, tudi ko motor ne teče. Prezračevanje mirujočega vozila
dovaja svež zrak in znižuje temperaturo v notranjosti. Aktivacija s časovnikom in ločenim radijskim daljinskim upravljalnikom;
inteligentno upravljanje s časovnikom in programiranjem časa odhoda izračuna časovno in energijsko učinkovito trajanje
ogrevanja; ločen radijski daljinski upravljalnik z osvetljenim zaslonom. Na voljo 2 načina ogrevanja: "odtajanje" (način odtajanja
samo za stekla) in "gretje" (način ogrevanja za dodatno predgretje notranjosti).
1.950 €

Opcija za vse modele

Ostala notranja oprema
9JA

Paket za nekadilce ( 12-V vtičnica spredaj in zadaj )
serijska oprema

Serijska oprema za vse modele
9JC

Paket za kadilce
> vžigalnik za cigarete in pepelnik osvetljena, spredaj in zadaj.
70 €

Opcija za vse modele
7M9

Vstopne letve z vložki iz aluminija spredaj in zadaj
serijska oprema

Serijska oprema za vse modele
7M3

Vstopne letve z vložki iz aluminija spredaj in zadaj ter emblemom allroad spredaj
210 €

Opcija za vse modele
YSR

Predpražniki Audi exclusive
> barvo predpražnikov, šivov in obrob izberete iz ponudbe barv Audi exclusive.
490 €

Opcija za vse modele
YSQ

Predpražniki in talne obloge Audi exclusive
> barvo predpražnikov, talnih oblog, šivov in obrob izberete iz ponudbe barv Audi exclusive.
2.170 €

Opcija za vse modele
QE1

Prtljažni paket
> 2 držali za pijačo v naslonu za roke zadaj, prtljažna mreža za pritrditev na pritrdilne točke na dnu prtljažnika.
90 €

Opcija za vse modele
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Prikaz in upravljanje
Voznikov informacijski sistem z barvnim zaslon
> visokoločljivostni 7" barvni zaslon, ki prikazuje hitrost (digitalni merilnik hitrosti), čas, število prevoženih kilometrov, zunanja
temperatura, opozorilnik za gorivo z dosegom, priporočena prestava v ročnem načinu prestavljanja, trenutna radijska postaja ali
glasbeni posnetek, seznami radijskih postaj in medijev, telefonski meni, informacije navigacije in napotki sistemov za pomoč
vozniku (če so na voljo). V potovalnem računalniku z dnevnim in skupnim pomnilnikom se med drugim prikazujejo informacije o
povprečni in trenutni porabi goriva, dosegu, povprečni hitrosti ter trajanju vožnje in prevoženi razdalji; integriran program
učinkovitosti je vozniku v pomoč s pregledi podatkov o porabi ter napotki za varčno vožnjo, vključno s priporočilom za premor.
serijska oprema

Serijska oprema za vse modele
KS1

Projicirni sistem zaslona (Head-up display)
> z večbarvnim kontrastnim prikazom informacij, pomembnih za vožnjo. Po želji prikazuje v voznikovem vidnem polju: opozorila,
hitrost, informacije o asistenčnih sistemih, navigaciji.
1.610 €

Opcija za vse modele

Navigacija, mediji in zvočni sistemi
MMI radio plus MMI touch response
> 8,8-palčni barvni zaslon (1.280 × 720) vključno z MMI touch response s haptično povratno informacijo, voznikov informacijski
sistem s 7-palčnim barvnim zaslonom, Audi music interface (1 čitalnik kartic SDXC, 2 vmesnika USB s funkcijo polnjenja in
prenosa podatkov), vmesnik Bluetooth (prostoročni način telefoniranja in pretakanje zvoka), ločena upravljalna enota sistema
MMI touch z 8,6-palčnim barvnim zaslonom (1280 × 640), vklj. z MMI touch response s haptično povratno informacijo; za
upravljanje funkcij klimatiziranja in vnosno polje za prepoznavanje pisave, 8 zvočnikov spredaj in zadaj (80 W), primerjalnik
antenskega signala AM/FM, prilagajanje glasnosti glede na hitrost vozila.
serijska oprema

Serijska oprema za vse modele
PNW

MMI navigacija z MMI touch response
> navigacijski sistem na 8,8-palčnem barvnem zaslonu (1.280 × 720), voznikov informacijski sistem s 7-palčnim barvnim
zaslonom, vklj. s prikazom navigacijskega zemljevida, MMI touch response s haptično povratno informacijo.
• Doživljenjska posodobitev kartografskega gradiva: prenos aktualnih navigacijskih podatkov, 3D-prikaz zemljevida s prikazom
številnih znamenitosti in modelov mest, osebna potovalna asistenca, prometne informacije (TMC ), iskanje v sistemu MMI:
funkcija prostega iskanja z inteligentnimi predlogi ciljev že med vnosom, preprosto upravljanje sistema Infotainment z naravno
jezikovno interakcijo, podrobne informacije o poti (predogled zemljevida, možnost izbire med alternativnimi potmi, interesne
točke, priporočeni vozni pasovi, izvozi z avtocest, podrobni zemljevidi križišč ipd.), uporaba navigacijskih podatkov za preudarno in
učinkovito vožnjo (npr. omejitve hitrosti in vzponi).
deželna oprema

Deželna oprema za vse modele
PNBIT3IU1
(9S9)

MMI navigacija plus z MMI touch response in virtualnim prikazovalnikom Audi plus
> dodatno k MMI navigaciji z naslednjimi funkcijami: visokoločljivostni 10,1-palčni zgornji barvni zaslon (1.540 × 720), virtualni
prikazovalnik Audi z 12,3-palčnim barvnim zaslonom in prikazom navigacijskega zemljevida, Audi smartphone interface.
• Doživljenjska posodobitev kartografskega gradiva: prenos aktualnih navigacijskih podatkov, 3D-prikaz zemljevida s prikazom
znamenitosti in modelov mest, osebna potovalna asistenca, prometne informacije (TMC ), iskanje v sistemu MMI, preprosto
upravljanje sistema Infotainment z naravno jezikovno interakcijo, podrobne informacije o poti (predogled zemljevida, izbira
alternativnh poti, interesne točke, priporočeni vozni pasovi, izvozi z avtocest, podrobni zemljevidi križišč ipd.).
• Virtualni prikazovalnik Audi je popolnoma digitalen kombinirani instrument, ki omogoča prilagodljiv prikaz informacij glede na
potrebe voznika. Izbira prikaza hitrosti/ števila vrtljajev/ motorja, prikaz zemljevida, radijske/ medijske storitve itd.
Potrebno je izbrati še zvočni sistem (9VD/ 9VS/ 8RF).
2.480 €

Opcija za vse modele

Zvočniki, pasivni
> 8 pasivnih zvočnikov spredaj in zadaj, s skupno močjo 80 W.
serijska oprema

Serijska oprema za vse modele
9VD

Zvočni sistem Audi (10 zvočnikov, vklj. z osrednjim in globokotonskim zvočnikom, 6-kanalni ojačevalnik s skupno močjo 180 W)
440 €

Opcija za vse modele
9VS

Bang&Olufsen Premium Sound s 3D zvokom
> predvajanje zvoka s pomočjo 16 zvočnikov, vključno z zvočnikom za predvajanje 3D zvoka, osrednjim in globokotonskim
zvočnikom; 15-kanalni ojačevalnik s skupno močjo 705 W; prostorsko predvajanje zvoka s 3D zvokom za sprednja zvočnika z
dodatnimi širokopasovnimi zvočniki v A-stebričkih, srednjetonski zvočniki in tehnologija Symphoria inštituta Fraunhofer.

1.320 €

Opcija za vse modele
8RF

Bang&Olufsen Advanced Sound s 3D zvokom
> predvajanje zvoka preko 19 zvočnikov, vključno s 3D zvokom spredaj in zadaj, osrednji in globokotonski zvočnik z lastnimi,
ločenimi končnimi stopnjami in ekskluzivnimi pokrovi zvočnikov iz aluminija ter kakovostnimi neodimskimi magneti. Osrednji
zvočnik in 2 avtomatsko pomični akustični leči na armaturni plošči za izredno natančno predvajanje zvoka na vseh sedežih.
• Dinamično prilagajanje glasnosti glede na hrup v vozilu; 19-kanalni ojačevalnik BeoCore; visoko učinkovite končne stopnje ICE
Power s skupno močjo 1.820 W, prilagajanje glasnosti glede na hitrost vozila, prostorsko predvajanje zvoka s posebnim 3D
zvokom spredaj in zadaj (ustvarjajo ga dodatni širokopasovni zvočniki v A- in B- stebričkih, srednjetonski zvočniki in nova
tehnologija Symphoria inštituta Fraunhofer 2.0 3D).
7.420 €

Opcija za vse modele
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Dodatna oprema A6 Allroad
Maloprodajna
cena

Navigacija, mediji in zvočni sistemi
7D5

DVD-pogon
> vgrajen v sovoznikovem predalu, predvaja datoteke MP3, WMA in ACC.
140 €

Opcija za vse modele
UF8

Audi music interface zadaj
> 2 vmesnika USB s polnilno in podatkovno funkcijo v zadnjem delu vozila poleg 2 vmesnikov spredaj za predvajanje glasbe s
prenosnega pomnilniškega medija (USB, pametni telefon, MP3-predvajalnik).
170 €

Opcija za vse modele
QV3

Digitalni radijski sprejem
> poleg analogne ponudbe postaj je mogoče sprejemati tudi digitalne radijske postaje, ki izpolnjujejo standard DAB, vklj. z DAB+
in DMB Audio; prikaz v program vključenih informacij (npr. izvajalec, naslov) in dodatnih informacij v obliki slikovne predstavitve
(npr. naslovnica, vreme).
490 €

Opcija za vse modele
Q0A

Digitalni TV-sprejem z modulom CI+ za sprejem plačljive televizije
> sprejem digitalnih (DVB-T2), nekodiranih in prosto dostopnih televizijskih postaj (standard MPEG-2, MPEG-4 ali MPEG-5),
avdio postaj DVB-T2, teleteksta in elektronskega programskega vodiča (EPG). Modul CI+ z uporabo ustrezne pametne kartice
omogoča tudi sprejem kodiranih plačljivih televizijskih postaj. TV-sprejem je odvisen od lokalno razpoložljivega digitalnega
omrežja; brez predvajanja slike med vožnjo.
1.550 €

Opcija za vse modele
Q0B

Digitalni TV-sprejem z modulom CI+ za sprejem plačljive televizije in digitalni radijski sprejem
> sprejem digitalnih (DVB-T2), nekodiranih in prosto dostopnih televizijskih postaj (standard MPEG-2, MPEG-4 ali MPEG-5),
avdio postaj DVB-T2, teleteksta in elektronskega programskega vodiča (EPG). Modul CI+ z uporabo ustrezne pametne kartice
omogoča tudi sprejem kodiranih plačljivih televizijskih postaj. Z digitalnim radijskim sprejemom je poleg analogne ponudbe
postaj mogoče sprejemati tudi digitalne radijske postaje, ki izpolnjujejo standard DAB, vklj. z DAB+ in DMB Audio; prikaz v
program vključenih informacij (npr. izvajalec, naslov) in dodatnih informacij v obliki slikovne predstavitve (npr. naslovnica,
vreme); dodatni sprejemnik DAB stalno išče alternativne frekvence za sprejem izbrane postaje, obenem pa se posodablja seznam
postaj. TV-sprejem je odvisen od lokalno razpoložljivega digitalnega omrežja; brez predvajanja slike med vožnjo.
2.050 €

Opcija za vse modele

Telefon in komunikacija
9ZE

Predal za telefon Audi (Audi phone box)
> telefoniranje v vozilu z možnostjo odlaganja mobilnega telefona v univerzalni nosilec (170 mm × 87 mm) v predelu sredinskega
naslona za roke spredaj. Vključuje tudi funkcijo telefoniranja z avtotelefonom preko reže za SIM-kartico ali profilov rSAP; vklj. s
povezovalno anteno za povezavo mobilnega telefona z zunanjo anteno, kar zagotavlja manjše sevanje v notranjosti vozila in boljšo
kakovost sprejema; z LTE podporo. Možnost polnjenja preko USB-A ali brezžičnega polnjenja (standard Qi).
Z opozorilom za pozabljen mobilni telefon v vozilu in s prikazom napolnjenosti v sistemu MMI.
570 €

Opcija za vse modele
IU1

Audi smartphone interface
> pametni telefon poveže z vozilom Audi in vsebine vsebine v pametnem telefonu preko USB-vmesnika posreduje neposredno na
MMI-zaslon; navigacijo, telefonijo, glasbo in izbrane aplikacije neodvisnih ponudnikov je mogoče enostavno upravljati z
upravljalno enoto sistema MMI in z glasovnim upravljanjem vašega pametnega telefona
Potrebno je izbrati še zvočni sistem (9VD/ 9VS/ 8RF).
320 €

Opcija za vse modele

Asistenčni sistemi - delovanje odvisno od posamezne države
8T6

Tempomat
> stalno vzdržuje izbrano hitrost od pribl. 20 km/h naprej, pod pogojem, da to dopuščata moč oz. zavorni učinek motorja; upravljanje
z ločeno obvolansko ročico; prikaz nastavljene hitrosti v voznikovem informacijskem sistemu; z nastavljivim omejevalnikom hitrosti.
serijska oprema

Serijska oprema za vse modele
7W1

Audi pre sense basic
> Audi pre sense basic v kritičnih voznih situacijah, kot je zaviranje v sili in nevarnih situacijah ali voznodinamičnih mejnih
situacijah, znotraj sistemskih omejitev sproži ukrepe za preventivno zaščito: zategovanje varnostnih pasov, optimizacija položaja
sedenja, zapiranje oken ter visokofrekvenčno upravljanje varnostnih utripalk.
deželna oprema

Deželna oprema za vse modele
6K8

Audi pre sense spredaj
> znotraj sistemskih omejitev lahko glede na situacijo in hitrost opozori na nevarnost trčenja in sproži zaviranje. Sistem je
aktiven pri hitrosti od pribl. 5 km/h naprej. Pešce in kolesarje lahko zazna v hitrostnem območju do pribl. 85 km/h, vozila pa v
območju do 250 km/h. Če zazna nevarnost čelnega trčenja, voznika opozori z večstopenjskim konceptom optičnih, zvočnih in
haptičnih opozoril. Po potrebi lahko sproži ojačevalnik zavorne moči oz. zaviranje s polno močjo. Sistem glede na vozno situacijo
in opremo vozila sproži naslednje ukrepe: zategovanje varnostnih pasov, optimizacija položaja sedenja, zapiranje oken ter
visokofrekvenčno upravljanje varnostnih utripalk.
deželna oprema

Deželna oprema za vse modele
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Dodatna oprema A6 Allroad
Maloprodajna
cena

Asistenčni sistemi - delovanje odvisno od posamezne države
PCM
(JX17Y16K87W3)

Paket asistenc City
> asistenčni paket City vključuje asistenčne funkcije, posebej primerne za mestni promet; v paket so vključeni: asistenca za
križišča, opozorilo za menjavo voznega pasu, opozorilo ob izstopu, asistenca za stranski promet zadaj, Audi pre sense front,
Audi pre sense rear.
• Asistenca za križišča lahko v kompleksnih situacijah v križišču opozori na zaznan približujoči se stranski promet; znotraj
sistemskih omejitev zaznava približujoče se predmete. Pomaga tudi v težko preglednih križiščih in izvozih ter opozarja na
morebitno trčenje z zaznanim približujočim se stranskim prometom. V situacijah, ki jih sistem zazna kot kritične, se sproži
večstopenjski koncept opozarjanja; najprej se sproži optično in zvočno opozorilo; če se voznik ne odzove, sledi opozorilni zavorni
sunek. Sistem deluje v hitrostnem območju do 30 km/h, zavorni sunek pa se sproži pri hitrosti do 10 km/h.
• Opozorilo za menjavo voznega pasu pomaga tako, da nadzoruje mrtvi kot in dogajanje v prometu za vozilom; v situaciji, ki jo
sistem zazna kot kritično za menjavo voznega pasu, se v ustreznem zunanjem vzvratnem ogledalu vključi opozorilni LED prikaz.
Če voznik z vklopom smernikov v situaciji, ki jo sistem zazna kot kritično, prične z menjavo voznega pasu, opozorilne LED-diode
štirikrat utripnejo. V kombinaciji z opozorilom za zapuščanje voznega pasu v kritičnih situacijah sproži korekcijski poseg v
krmiljenje volana.
• Opozorilo ob izstopu pri odpiranju vrat v mirovanju zaznava predmete, ki se približujejo od zadaj; ko povlečete vratno kljuko in
se vozilu približuje drug udeleženec v prometu, ki ga sistem zaznava kot kritičnega, zasvetita opozorilna letev v vratih in LEDprikaz v ustreznem zunanjem vzvratnem ogledalu; sistem obenem za kratek čas zadrži odpiranje vrat.
• Asistenca za stranski promet zadaj lahko pri vzvratni vožnji s hitrostjo do 10 km/h opozarja na nevarnost trčenja z vozili, ki se
zadaj približujejo od strani; sistem znotraj sistemskih omejitev s pomočjo radarskih senzorjev pri odparkiranju nadzoruje območje
za vozilom in ob njem; zaznava približujoče se predmete, npr. avtomobile; sistem vozniku posreduje optična opozorila, pri vzvratni
vožnji v situaciji, ki jo zazna kot posebej kritično, pa lahko dodatno opozori tudi z zvočnim signalom in zavornim sunkom.
• Audi pre sense zadaj znotraj sistemskih omejitev prepozna nevarnost trčenja vozila za vozilom in sproži preventivne
zaščitne ukrepe.
Potrebno je izbrati še zunanja ogledala z avtomatskim pomikom glede na robnik na sovoznikovi strani (6XK/ 6XL).

1.210 €

Opcija za vse modele
7X2

Parkirni sistem plus
> akustični in optični parkirni sistem spredaj in zadaj za lažje parkiranje in manevriranje; selektivni optični prikaz na zgornjem
zaslonu ponazarja oddaljenost do zaznanih predmetov, odvisno od trenutnega kota zasuka volana in smeri vožnje. Virtualni
prikaz voznega pasu poleg omogoča prikaz stranskih usmerjevalnih črt in tako omogoča varen uvoz in izvoz s parkirnega mesta.
Aktiviranje z vklopom vzvratne prestave, s tipko v sredinski konzoli, takoj, ko se vozilo s hitrostjo manj kot 10 km/h približa
zaznani oviri.
deželna oprema

Deželna oprema za vse modele
7X5

Parkirna asistenca
> z ustreznim krmiljenjem volana pomaga pri parkiranju na izbrano mesto in izvozu z njega, najde ustrezno parkirno mesto za
prečno oz. vzdolžno parkiranje. Pri prečnem parkiranju (naprej in vzvratno) izračuna pravo smer uvoza, pri vzdolžnem parkiranju
pa pravo smer uvoza in izvoza. Postopek parkiranja prevzame sistem, voznik po navodilih na zaslonu le prestavlja, dodaja plin,
zavira in nadzoruje postopek parkiranja. Optični prikaz lahko glede na kot zasuka volana s prikazom voznega pasu opozarja na
ovire ob vozilu. Možno je parkiranje z večkratnim popravljanjem in aktiviranje iskanja parkirnega mesta na spodnjem zaslonu,
pri vključenem parkirnem sistemu tudi na zgornjem zaslonu.

480 €

Opcija za vse modele
KA2

Kamera za vzvratno vožnjo
> kamera za vzvratno vožnjo na zgornjem zaslonu prikazuje zaznano območje za vozilom; dinamični elementi prikaza, kot je npr.
vozni pas, izračunan na osnovi kota zasuka volana, pomagajo pri parkiranju in manevriranju; aktiviranje z vklopom vzvratne
prestave, s tipko v sredinski konzoli ali na zgornjem zaslonu, če je vključen prikaz oddaljenosti.

540 €

Opcija za vse modele
PCV
(KA6FT37X5)

Paket "Parking" s parkirno asistenco plus
> 4 širokokotne kamere za nadzor okolice in parkirna asistenca
Selektivni optični prikaz na zgornjem zaslonu ponazarja oddaljenost do zaznanih predmetov.

1.750 €

Opcija za vse modele
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Dodatna oprema A6 Allroad
Maloprodajna
cena

Asistenčni sistemi - delovanje odvisno od posamezne države
PCC
(8T5, 6I6)

Paket asistenc Tour
> asistenčni paket Tour vključuje izbiro asistenčnih sistemov, ki lahko povečajo varnost in udobje med vožnjo, predvsem pri
vožnji na dolge razdalje: prilagodljiva asistenca za vožnjo, vklj. z. asistenco za zastoje in asistenco za ozke prehode, prilagodljiva
asistenca za hitrost, opozorilo za zapuščanje voznega pasu, vklj. z asistenco za zaustavitev vozila v sili, asistenca za učinkovitost
vožnje, asistenca za zavijanje, prepoznavanje prometnih znakov s pomočjo kamere.
• Opozorilo za zapuščanje voznega pasu znotraj sistemskih omejitev pomaga preprečiti, da ne bi nehote zapeljali z voznega
pasu. Ko je sistem aktiviran in pripravljen za delovanje ter voznik ni vključil smernikov, opozorilo za zapuščanje voznega pasu s
korekcijskimi posegi v krmiljenje volana prepreči, da bi vozilo zapeljalo čez zaznane omejitvene črte. Na željo voznika je mogoče
nastaviti tudi opozorilno tresenje volana, območje delovanja od pribl. 60 do največ 250 km/h.
• Prilagodljiva asistenca za vožnjo (od 0 do največ 250 km/h ter v zastojih) pomaga pri pospeševanju, zaviranju, ohranjanju
hitrosti in razdalje ter vodenju po voznem pasu. Sestavljata jo prilagodljiva asistenca za hitrost in asistenca za vodenje po
voznem pasu. Prilagodljiva asistenca za hitrost znotraj sistemskih omejitev uravnava nastavljeno hitrost in razdaljo do spredaj
vozečega vozila, znotraj sistemskih omejitev pa vozilo zavira oz. pospeši. Funkcija vodenja po voznem pasu znotraj sistemskih
omejitev zaznava talne označbe na cestišču, objekte ob robu, vozila na sosednjih pasovih in številna spredaj vozeča vozila;
s pomočjo teh informacij določi virtualno vozno pot, po kateri vozilo vozi. S pomožnimi posegi v krmiljenje volana pomaga, da
vozilo stalno vozi po sredini voznega pasu in obenem stalno vzdržuje nastavljeno hitrost in se na spredaj vozeča vozila odziva z
uravnavanjem razdalje.
• Omejevalnik hitrosti (od pribl. 30 km/h naprej) pomaga, da v ročnem načinu upravljanja ne presežete predhodno nastavljene
največje hitrosti; s funkcijo kick-down je mogoče začasno deaktivirati delovanje omejevalnika hitrosti in preseči nastavljeno
največjo hitrost.
• Asistenca za učinkovitost vožnje pomaga pri preudarni in varčni vožnji; prilagodljiva asistenca za vožnjo v kombinaciji z
navigacijo uporablja podatke za prilagodljivo uravnavanje hitrosti tudi brez spredaj vozečih vozil; poleg tega uporablja tudi v
navigacijskih podatkih shranjene informacije o radiju zavojev, začetkih krajev in omejitvah hitrosti. Poleg tega načrtno krmili faze
zaviranja z motorjem in prostega teka ter tako prispeva k varčnemu načinu vožnje. Napotki za učinkovito vožnjo v voznikovem
informacijskem sistemu oz. preko haptičnega pedala za vožnjo.
• Asistenca za zavijanje lahko pri speljevanju ali počasni vožnji s hitrostjo do 10 km/h s posegom v zaviranje prepreči, da bi vozilo
pri zavijanju levo trčilo v nasproti vozeče vozilo. Ko voznik aktivira smernik, prične asistenca nadzorovati nasproten vozni pas,
poseg v zaviranje zagotovi, da vozilo ostane na lastnem voznem pasu, o čemer je voznik obveščen s prikazom v voznikovem
informacijskem sistemu.
Potrebno je izbrati še asistenco za dolga žarometa ali LED luči (8G1/ PX6/ PXC) in prepoznavanje prometnih znakov (QR9).
1.320 €

Opcija za vse modele
QR9

Prepoznavanje prometnih znakov s pomočjo kamere
> znotraj sistemskih omejitev pomaga s prikazom prepoznanih prometnih znakov v voznikovem informacijskem sistemu, na
primer omejitve hitrosti, prikaz prepovedi prehitevanja, začasni predpisi o hitrosti. Sistem znotraj sistemskih omejitev zazna
začetek in konec avtoceste, hitre ceste, naselij in območij umirjenega prometa ter prikaže ustrezne omejitve hitrosti, znotraj
sistemskih omejitev se pojavi prikaz glede na situacijo. Presojanje situacije v primeru mokrega vremena, od dnevnega časa
odvisnih omejitev hitrosti in vožnje s prikolico. Funkcija prepoznavanja prometnih znakov se avtomatsko prikaže na zaslonu
voznikovega informacijskega sistema in jo je mogoče konfigurirati na večfunkcijskem volanu. V sistemu MMI je mogoče izbrati
tudi opozorilo za prekoračitev trenutno veljavne hitrostne omejitve na osnov prometnih znakov.
Potrebno je izbrati še navigacijo (PNQ).
230 €

Opcija za vse modele
PCH

Opozorilo za menjavo voznega pasu, Audi pre sense zadaj, opozorilo ob izstopu ter aistenca za stranski promet zadaj
> asistenčni sistemi za mestni promet in vožnjo po večpasovnih cestah.
• Opozorilo za menjavo voznega pasu pomaga tako, da nadzoruje mrtvi kot in dogajanje v prometu za vozilom; v situaciji,
ki jo sistem zazna kot kritično za menjavo voznega pasu, se v ustreznem zunanjem vzvratnem ogledalu vključi opozorilni LED
prikaz. Če voznik z vklopom smernikov v situaciji, ki jo sistem zazna kot kritično, prične z menjavo voznega pasu, opozorilne LEDdiode štirikrat utripnejo. V kombinaciji z opozorilom za zapuščanje voznega pasu v
kritičnih situacijah sproži korekcijski poseg v krmiljenje volana.
• Opozorilo ob izstopu pri odpiranju vrat v mirovanju zaznava predmete, ki se približujejo od zadaj; ko povlečete vratno kljuko in
se vozilu približuje drug udeleženec v prometu, ki ga sistem zaznava kot kritičnega, zasvetita opozorilna letev v vratih in LEDprikaz v ustreznem zunanjem vzvratnem ogledalu; sistem obenem za kratek čas zadrži odpiranje vrat.
• Asistenca za stranski promet zadaj lahko pri vzvratni vožnji s hitrostjo do 10 km/h opozarja na nevarnost trčenja z vozili, ki se
zadaj približujejo od strani; sistem znotraj sistemskih omejitev s pomočjo radarskih senzorjev pri odparkiranju nadzoruje območje
za vozilom in ob njem; zaznava približujoče se predmete, npr. avtomobile; sistem vozniku posreduje optična opozorila, pri vzvratni
• Audi pre sense zadaj znotraj sistemskih omejitev prepozna nevarnost trčenja vozila za vozilom in sproži preventivne
zaščitne ukrepe.

690 €

Opcija za vse modele
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Dodatna oprema A6 Allroad
Maloprodajna
cena

Asistenčni sistemi - delovanje odvisno od posamezne države
PCB

Opozorilo za zapuščanje voznega pasu in kamera za prepoznavanje prometnih znakov
> ko je sistem aktiviran in pripravljen za delovanje ter voznik ni vključil smernikov, opozorilo za zapuščanje voznega pasu s
korekcijskimi posegi v krmiljenje volana prepreči, da bi vozilo zapeljalo čez zaznane omejitvene črte. Na željo voznika je
mogoče nastaviti tudi opozorilno tresenje volana, območje delovanja od pribl. 60 do največ 250 km/h.
Potrebno je izbrati še asistenco za dolga žarometa ali LED luči (8G1/ PX6/ PXC), asistenco za ohranjanje voznega pasu vključno
z asistenco za zaustavitev v sili in asistenco za zastoje (6I6), ter Tour paket (PCN)
230 €

Opcija za vse modele
9R1

Asistenca za nočno vidljivost
> izboljša slabšo vidljivost v temi z elektronsko vizualizacijo okolice voznega pasu, prikaz termografske slike okolice je vozniku
v pomoč pri vožnji ponoči. Zaznane osebe in večje divje živali so v voznikovem informacijskem sistemu označene z rumeno barvo.
V kolikor sistem na osnovi njihovega premikanja in položaja zazna morebitno nevarnost, pa se oznaka obarva rdeče, prikaže se
varnostni trikotnik in oglasi se zvočno opozorilo. V kolikor sta naročena matrična žarometa, pa le-ta še 3-krat zaporedoma
osvetlita označeno osebo.
Potrebno je izbrati še napravo za čiščenje žarometov (8X1/ PX6/ PXC), in 4-consko klimatsko napravo (9AQ).

2.470 €

Opcija za vse modele
6I3

Opozorilo za zapuščanje voznega pasu
Deželna oprema za vse modele

deželna oprema

Podvozja/ zavore
2H9

Audi drive select
> nastavitev karakteristik vozila s prilagoditvijo podpore pri krmiljenju, karakteristik motorja in nastavitev druge opcijske
opreme. Nastavitev karakteristik vozila s petimi različnimi načini sistema: comfort (udobno), auto (uravnoteženo), dynamic
(športno), efficiency (učinkovito), individual (individualno).
serijska oprema

Serijska oprema za vse modele
1BY

Podvozje, zračno uravnavano (adaptive air suspension)
serijska oprema

Serijska oprema za vse modele
GH2

Quattro s športnim diferencialom (samo za motor 3.0 TDI 210kW in 257kW)

1.720 €

Obvezno izbrati 4-kolesno krmiljenje (PHZ)
0N1

Progresivno krmiljenje
serijska oprema

Serijska oprema za vse modele
PHZ

Dinamično štirikolesno krmiljenje
> vozniku pomaga z aktivnim poseganjem v krmiljenje na sprednji in zadnji premi. Vozna dinamika vozila je izboljšana v celotnem
hitrostnem območju; pri majhni hitrosti voznik za vrtenje volana potrebuje manj moči, obračalni krog vozila pa se zmanjša s
krmiljenjem zadnjih koles v nasprotni smeri. Poveča se vodljivost vozila; pri večji hitrosti se z načrtnim prilagajanjem kota zasuka
volana na sprednji in zadnji premi (krmiljenje koles v isto smer) izboljšata odzivnost in stabilnost vozila. Voznikovo obračanje
volana je hitro in natančno. Zmanjšanje obračalnega kroga pribl. 1 m.

2.180 €

Opcija za vse modele

Tehnika/ varnost
4X3

Varnostne blazine
> varnostni blazini za voznika in sovoznika, stranski varnostni blazini spredaj in sistem varnostnih blazin za zaščito glave.
serijska oprema

Serijska oprema za vse modele
4X4

Varnostne blazine
> stranski varnostni blazini spredaj in zadaj in sistem varnostnih blazin za zaščito glave.

510 €

Opcija za vse modele

Izklop sovoznikove varnostne blazine
serijska oprema

Serijska oprema za vse modele
4X9

Audi pre sense, dodatek zadaj
> stranski varnostni blazini spredaj in zadaj in sistem varnostnih blazin za zaščito glave in preventivno zategovanje varnostnih
pasov v kritičnih situacijah.

830 €

Opcija za vse modele
0M5

Rezervoar za gorivo (73 litrov)

130 €

Opcija za vse modele
FK2

Rezervoar AdBlue (24l)
deželna oprema

Deželna oprema za modele z dizelskim motorjem
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Dodatne informacije cenik A6 Allroad
Vse navedene maloprodajne cene so neobvezujoče priporočene cene, ki vključujejo DDV in davek na motorna vozila (DMV). Ker je znesek davka na motorna vozila
odvisen od emisij ogljikovega dioksida, merjenih po postopku WLTP, lahko izbira različne dodatne opreme vpliva na končno vrednost emisij CO2, s tem pa tudi na znesek
davka na motorna vozila, kar ima lahko za posledico tudi manjše razlike v ceni vozila. Predlagamo vam, da se za preveritev cene vozila z izbrano dodatno opremo poslužite
konfiguratorja na spletnem naslovu www.audi.si oziroma za ceno povprašate vašega prodajnega svetovalca.

Pridržujemo si pravico do sprememb v izvedbah modelov, zgradbi, opremi, tehničnih podatkih in cenah.
Podaljšano Jamstvo Porsche Slovenija - Audi
Audi veliko pozornost posveča ugodju in dobremu počutju svojih kupcev. K temu pa ne prispevata le varnost in izjemen občutek med vožnjo z vozili
Audi. Za popolno zadovoljstvo je potrebna celovita skrb za potrebe zvestih strank. Porsche Slovenija je tako za vas pripravil program, s katerim
obljubljamo, da bomo z vami ob vsaki morebitni nevšečnosti, ki bi jo lahko imeli z vozilom. Poleg osnovne dvoletne garancije, "Podaljšano Jamstvo
Porsche Slovenija" predstavlja inovativen program jamstev in storitev, s pomočjo katerih boste v brezskrbni vožnji uživali tudi v tretjem in četrtem letu
starosti vašega vozila.

Financiranje, zavarovanje in vzdrževanje
V sodelovanju s Porsche Finance Group Slovenia vam pri pooblaščenih Audi trgovcih v Sloveniji uredimo kredit, finančni ali operativni leasing z
ugodnimi pogoji, poskrbimo za ustrezno zavarovanje in vzdrževanje vašega novega vozila. Naše storitve prilagodimo vašim željam, potrebam in
finančnim možnostim. Izbirate lahko med različnimi oblikami financiranja in vzdrževanja.
Več informacij prejmete na www.audi.si in www.porscheleasing.si oziroma pri pooblaščenem Audi trgovcu.

Asistenca Porsche Slovenija - Audi
Ko potrebujete pomoč, nas pokličite. Dan in noč, doma in v tujini, skrbimo, da ste brezskrbno mobilni:
Asistenca Porsche Slovenija - Audi: 080 19 15
Klic iz tujine: +386 1 58 25 102

Varovanje okolja
Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. CO2 kot toplogredni plin ter emisije iz prometa
poslabšujejo kakovost zraka. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti
k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

Emisije CO2
Navedene vrednosti porabe in emisij izpušnih plinov so bile izmerjene v skladu z merilnim postopkom WLTP.
Več o tem si lahko preberete na spletni strani www.audi.si/modeli/wltp).
Če so vrednosti emisij navedene v razponih, se ne navezujejo na eno samo vozilo in niso sestavni del ponudbe. Namenjene so zgolj primerjavi med različnimi tipi vozil.
Dodatna in dopolnilna oprema (vgradni deli, oblika pnevmatik ipd.) lahko spremenita pomembne parametre vozila, kot so npr. masa, kotalni upor in aerodinamika, ter
poleg vremenskih pogojev, prometa in individualnega načina vožnje vplivata na porabo goriva, porabo električne energije, emisije CO2 in vozne lastnosti vozila. Poraba
goriva in emisije CO2 niso odvisne le od učinkovitega izkoristka goriva, temveč nanje vplivajo tudi način vožnje in drugi dejavniki, ki niso tehnične narave.

Pojasnjevalni videi Audi
Vaš Audi ponuja številne možnosti upravljanja digitalnih in analognih sistemov, za več udobja na daljših vožnjah in višjo stopnjo varnosti pa vam na poti
pomagajo najrazličnejši Audi asistenčni sistemi. V teh video posnetkih si lahko ogledate, kateri vse so ti sistemi, kako delujejo in kako upravljamo z njimi.
Opomba: Prikazane funkcije in elementi opreme lahko odvisno od modela predstavljajo dodatno opremo, ki je na voljo za doplačilo. Prikaz je namenjen
izključno opisu funkcije in se lahko glede na model oz. linijo opreme razlikuje od tukaj prikazanega vozila in programske opreme.
Delovanje in obseg posameznih funkcij se lahko razlikuje od države do države.
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