
*הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר ברכב מנועי בפרסומת( התשס"ט 2009

 מערכת מולטימדיה MMI עם מסך צבעוני "6.5 
Audi music interface 

 Bluetooth דיבורית 
 מחשב דרך עם מסך TFT צבעוני 

 שליטה מגלגל ההגה על מערכת השמע, מחשב הדרך
והעברת הילוכים  

 מערכת בקרת שיוט
 מערכת בקרת אקלים אוטומטית מפוצלת

 מראות חיצוניות מתכווננות ומתקפלות חשמלית
 Start & Stop מערכת 

Start & Stop Engine הנעה באמצעות כפתור 
 פתיחה ונעילה מרכזית של הרכב באמצעות "מפתח חכם"

 6 כריות אוויר 
 מתג לניתוק כרית האוויר הקדמית בצד הנוסע

Auto Hold בלם יד חשמלי עם פונקצית 
 פנסי קסנון קדמיים

LED פנסים אחוריים בטכנולוגיית 
 תאורת נהיגת יום ייעודית 

 חיישני חנייה קדמיים ואחוריים
 ISOFIX נקודות עיגון 

ESC, ABS, BAS, ASR, EDL, XDS :מערכות בטיחות 
 מערכת היגוי אלקטרו-מכאנית 

 הגה 4 זרועות וידית הילוכים עם ציפוי עור
 ריפודי עור משולב

 מושבים קדמיים מתכווננים חשמלית
 Walnut Brown דיפוני עץ 

 חלון זכוכית בגג עם פתיחה מלאה והטיה אנכית 
225/55R17 חישוקי אלומיניום 6 צלעות עם צמיגים 

אבזור

245/45R18 עם צמיגים V וילון חשמלי בשמשה האחורית  וילונות בחלונות הצד האחוריים  חישוקי אלומיניום בעיצוב 5 צלעות 
דגמי ה-2.0TFSI כוללים בנוסף את האבזור הבא:

 וילון חשמלי בשמשה האחורית  וילונות בחלונות הצד האחוריים  כוונון הגה חשמלי  חישוקי אלומיניום בעיצוב 10 צלעות y עם 
צמיגים 255/40R19  פתיחה וסגירה חשמלית לדלת תא המטען  מצלמה אחורית

דגמי ה-3.0TFSI כוללים בנוסף את האבזור הבא:

וילונות  וילון חשמלי בשמשה האחורית    פתיחה וסגירה חשמלית לדלת תא המטען  מצלמה אחורית  כוונון הגה חשמלי  
245/45R18 עם צמיגים V בחלונות הצד האחוריים  וילונות בחלונות הצד האחוריים  חישוקי אלומיניום בעיצוב 10 זרועות

חבילת Luxury לדגם  1.8TFSI כוללת בנוסף את האבזור הבא:

 מערכת BOSE Surround Sound עם 14 רמקולים  מסגירת Servo לדלתות  ריפודי עור מדגם Valcona  מושבי Comfort קדמיים 
עם כיוונון חשמלי וזיכרונות

חבילת Luxury לדגם  3.0TFSI כוללת בנוסף את האבזור הבא:

 פתיחה וסגירה חשמלית לדלת תא המטען  מצלמה אחורית  כוונון הגה חשמלי  ריפודי עור מדגם Valcona  מושבי Comfort קדמיים 
עם כיוונון חשמלי וזיכרונות

חבילת Luxury לדגם  2.0TFSI כוללת בנוסף את האבזור הבא:

715/2007/EC :נתוני היצרן עפ"י בדיקת מעבדה, תקן

דגם
דרגתצריכת דלק ממוצעת בליטרים ל-100 ק"מ

זיהום אויר משולבבינעירוניעירוני

 A6 1.8 TFSI7.15.05.74
A6 2.0 TFSI7.45.15.95
A6 3.0 TFSI9.86.07.410

A6

מחיר הרכב שבתצוגה:  בכפוף למחירון 045 מתאריך 6.11.14  ט.ל.ח

 A6 1.8 TFSIA6 2.0 TFSIA6 3.0 TFSI

quattroהנעה קדמיתהנעה קדמיתהנעה

S tronicי7 הילוכיםS tronicי7 הילוכיםS tronicי7 הילוכיםתיבת הילוכים 

1,7981,9842,995נפח מנוע )סמ"ק( 

32.6/1,400-4,10037.7/1,600-4,50044.8/2,900-5,300מומנט מירבי )סל"ד/קג"מ(

190/4,200-6,200252/5,000-6,000333/5,500-6,500הספק מירבי )סל"ד/כ"ס(

233250250מהירות מירבית )קמ"ש(

7.96.75.1תאוצה 0-100 קמ"ש )שניות(

656575קיבולת מיכל דלק )ליטר(

אגרת רישוימחיר כולל מע"מדגם
 A6 1.8 TFSI₪ 389,900₪ 4,725

A6 2.0 TFSI₪ 432,000₪ 4,725

A6 3.0 TFSI₪ 525,000₪ 4,725

Luxury 35,900 ₪חבילת


