A6 Limousine
45 TFSI S tronic
Cena całkowita: 247 500 PLN

Kod Audi

ALCEFKSQ
www.audi.pl/ALCEFKSQ

A6 Limousine | 45 TFSI S tronic | Moc: 195(265) kW(KM)
Kod Audi: ALCEFKSQ

Podsumowanie
A6 Limousine
45 TFSI S tronic
Cena całkowita
247 500 PLN
Rata (w Audi Perfect Lease dla
przedsiębiorców - rata netto)
miesięcznie 1 910 PLN

Parametry techniczne

Kolor nadwozia
czarny Briliant

Pojemność silnika

1984 cm3

Moc maksymalna

195 kW przy obr. 5.250 - 6.500 1/min
kW/(KM) / obr. 1/min

Maksymalny moment
obrotowy

370 Nm przy obr. 1600 - 4500 1/min
Nm / obr. 1/min

Prędkość maksymalna

250 km/h

Przyspieszenie 0-100
km/h

6,7 s

0 PLN

Kolorystyka wnętrza
Materiał: Tapicerka tkaninowa Index
czarne-czarne, czarna, czarna, srebrna Moon
Kod Audi
ALCEFKSQ
www.audi.pl/ALCEFKSQ
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A6 Limousine | 45 TFSI S tronic | Moc: 195(265) kW(KM)
Kod Audi: ALCEFKSQ

Wyposażenie dodatkowe

czarny Briliant

Razem

2021-12-04

A2A2

0 PLN

0 PLN
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A6 Limousine | 45 TFSI S tronic | Moc: 195(265) kW(KM)
Kod Audi: ALCEFKSQ

Wyposażenie standardowe

Komfort

Systemy wspomagające kierowcę

7AL

Autoalarm z zabezpieczeniem przed odholowaniem

7W1

Audi pre sense basic

2V5

Brak pakietu Air Quality

6K8

Audi pre sense front

4I6

Centralny zamek sterowany falami radiowymi

QK1

9AK

Klimatyzacja automatyczna, 2-strefowa

Kamera z czujnikiem odległości (w systemie
wspomagającym kierowcę)

6XF

Lusterka zewnętrzne regulowane i składane
elektrycznie, podgrzewane, z funkcją pamięci i z
funkcją automatycznego opuszczania prawego
lusterka podczas manewru cofania

6I3

Ostrzeżenie o zjechaniu z pasa ruchu

QR9

System rozpoznawania znaków drogowych

8T6

Tempomat z regulacją prędkości i limiterem prędkości

4L6

Lusterko wewnętrzne z automatyczną funkcją
przeciwoślepieniową

5SL

Lusterko zewnętrzne po lewej stronie, asferyczne

5RU

Lusterko zewnętrzne po prawej stronie (z większym
polem obserwacji), konvex

4E2

Pokrywa bagażnika, automatyczne otwieranie /
zamykanie manualne

9JA

Rezygnacja z pakietu dla palących

Systemy multimedialne
IT3

Audi connect Navigation & Infotainment

IW3

Audi connect telefon alarmowy i serwis (z możliwością
kontroli samochodu)

UF7

Audi music interface

8RM

8 głośników

I8Z

Infotainment system (MIB3)

9S7

Komputer pokładowy 7" z kolorowym wyświetlaczem

QV3

Odbiór stacji radiowych, cyfrowy

7UG

System MMI® Navigation

9ZX

Złącze Bluetooth

Technika i bezpieczeństwo
9G9

Alternator

1T3

Apteczka i trójkąt ostrzegawczy

2H9

Audi drive select

1I0

Czujnik kontroli zapięcia pasów bezpieczeństwa

QZ7

Elektromechaniczne wspomaganie układu
kierowniczego

6Y2

Elektroniczna blokada prędkości maksymalnej

6A2

Gaśnica

1LE

Hamulce tarczowe z przodu, 17" (ECE)

1KF

Hamulce tarczowe z tyłu, 17" (ECE)

4X3

Kurtyny powietrzne chroniące głowy pasażerów z
przodu i z tyłu

0K4

Mild hybrid

4UF

Poduszki powietrzne z dezaktywacją poduszki
powietrznej pasażera

7L8

Start/stop system

1BA

Zawieszenie dynamiczne

0M0

Zbiornik paliwa 63l

Przedłużenie gwarancji Audi i pakiety przeglądów serwisowych
Audi
EA3

2021-12-04

Audi Extensive - Pakiet naprawczy 3 lata / 90 000 km
(w tym pierwsze dwa lata bez limitu przebiegu)
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A6 Limousine | 45 TFSI S tronic | Moc: 195(265) kW(KM)
Kod Audi: ALCEFKSQ

Koła i opony

Wygląd wewnętrzny

C0U

Obręcze kół ze stopu metali lekkich 7,5Jx17", 10 ramienne, z oponami 225/60 R17. 3-letnie
ubezpieczenie opon w cenie.

5MA

Aplikacje dekoracyjne pokryte lakierem refleksyjnym

6RA

Deska rozdzielcza i wyłożenie drzwi jednobarwne

Opony 225/60 R17 99Y. 3-letnie ubezpieczenie opon
w cenie.

0TD

Dywaniki z przodu i z tyłu

7M1

Listwy progowe aluminiowe

GS0

Panel obsługi z przyciskami w matowej czerni

6NJ

Podsufitka tkaninowa

7HA

Wyposażenie standardowe, bez pakietu skórzanego

I53
7K1

Wskaźnik kontroli ciśnienia w oponach

1G8

Zestaw naprawczy - tire mobility set

1S2

Zestaw narzędzi

Reflektory
8G1

Asystent świateł drogowych

8IT

Reflektory przednie w technice LED

8K4

Światła do jazdy dziennej w technice LED

8SK

Światła tylne w technice LED

Wygląd zewnętrzny
4ZB

Listwy ozdobne wokół szyb w kolorze srebrnym

6FA

Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia

2Z8

Oznaczenie modelu i typu silnika

2K1

Wzmocnione zderzaki

Materiał
N2M

Tapicerka tkaninowa Index

Kierownice i elementy obsługi
7F9

Gałka dźwigni skrzyni biegów

2ZB

Kierownica wielofunkcyjna, obszyta skórą

2C5

Regulacja kolumny kierowniczej w układzie poziomym
i pionowym

Inne
KK3

Czynnik chłodzący układu klimatyzacji R1234yf

1X0

Napęd przedni

Systemy dachowe i przeszklenie

FZ1

N.N.N. Type 1

5XC

Osłony przeciwsłoneczne

C50

Operating permit, alteration

9PA

Standardowe wycieraczki

0N1

Progresywny układ kierowniczy

4GF

Szyba przednia termoizolacyjna, laminowana

VL1

Rozszerzony zakres ochrony pieszych

4KC

Szyby termoizolacyjne

QL1

Szyby przezroczyste

Fotele
3L4

Elektryczna regulacja foteli przednich z funkcją
pamięci ustawień dla fotela kierowcy

Q1A

Fotele standardowe z przodu

3B3

ISOFIX - mocowanie fotelika dziecięcego dla skrajnych
siedzeń z tyłu (z funkcją Top Tether)

6E3

Podłokietnik komfortowy z przodu

7P1

Regulacja podparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa
dla foteli przednich, elektryczna

3ND

Siedzenie tylne 3-miejscowe, oparcie nieskładane

2021-12-04
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Kod Audi: ALCEFKSQ

Parametry techniczne

Osiągi

Maksymalna masa przyczepy

Pojemność silnika

1984 cm3

bez własnych hamulców

750 kg

Moc maksymalna

195 kW przy obr. 5.250 - 6.500 1/min
kW/(KM) / obr. 1/min

przy 12% wzniesieniu

2000 kg

Maksymalny moment
obrotowy

370 Nm przy obr. 1600 - 4500 1/min
Nm / obr. 1/min

Pojemność

Zawieszenie
Opony

Opony 225/60 R17 99Y. 3-letnie
ubezpieczenie opon w cenie.

Kola

Obręcze kół ze stopu metali lekkich
7,5Jx17", 10 - ramienne, z
oponami 225/60 R17. 3-letnie
ubezpieczenie opon w cenie.

Bagażnik

530 l

Zbiornik paliwa, ok.

63 l

Osiągi
Prędkość maksymalna

250 km/h

Przyspieszenie 0-100
km/h

6,7 s

Masa
Masa własna *

1720 kg

Dopuszczalna masa
ładunku na
dachu/dopuszczalny
nacisk przyczepy na hak
holowniczy

90/95 kg

2021-12-04
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A6 Limousine | 45 TFSI S tronic | Moc: 195(265) kW(KM)
Kod Audi: ALCEFKSQ

Zużycie i wartości emisji

Zużycie i wartości emisji według cyklu pomiaru WLTP **

Zużycie paliwa

Cykl niski

Klasa paliwa

10,1 l/100km

Cykl średni

7,3 l/100km

Cykl wysoki

6,1 l/100km

Cykl bardzo wysoki

6,9 l/100km

Cykl mieszany

7,2 l/100km

Emisja C02 w cyklu mieszanym

benzyna

163 g/km

Zużycie i wartości emisji NEDC 2.0 ***
Cykl miejski

8,8 l/100km

Cykl poza miastem

5,6 l/100km

Cykl mieszany

6,8 l/100km

Emisja CO2 w cyklu mieszanym
Norma emisji

2021-12-04

155 g/km
Euro 6d-ISC-FCM
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Parametry finansowe oferty Audi
Perfect Lease

Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców - rata netto

Parametry finansowania
Cena samochodu

247 500 PLN
brutto

Okres finansowania

36 miesięcy

Przebieg roczny

10 000 km

Opłata wstępna

5%
10 061 PLN
netto

Rata miesięczna
Rozszerzona gwarancja do 3 lat / 90 000 km
Opcje zakończenia
1) jednorazowa spłata raty finalnej

1910 PLN netto

Podana rata miesięczna stanowi orientacyjną wysokość raty
miesięcznej Audi Perfect Lease wyliczonej dla wskazanych powyżej
założeń. Ilekroć mowa jest o miesięcznym koszcie elementu
wyposażenia opcjonalnego rozumie się przez to zwiększenie raty
miesięcznej Audi Perfect Lease wyliczonej dla wskazanych powyżej
założeń w wyniku wybrania dodatkowego elementu wyposażenia.
W przypadku wyboru niektórych opcji wyposażenia dodatkowego
lub akcesoriów ostateczna wysokość raty może różnić się od wyżej
wskazanej. Szczegóły u Dealerów Audi.
Jest to oferta dla przedsiębiorców, przygotowana przez Volkswagen
Financial Services Polska Sp. z o.o.. Prezentowane miesięczne raty
to wartość netto rat dla oferty leasingowej Audi Perfect Lease.
Ceny przyjęte do kalkulacji rat dostępne są w salonach Audi.
Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu
cywilnego. Dostępność i warunki produktu mogą ulec zmianie.
Warunki produktu określa umowa. Zasady świadczenia usług oraz
wykaz materiałów eksploatacyjnych, części i elementów objętych
Pakietami przeglądów serwisowych Audi określone są w umowie.

2) przekazanie pojazdu do Dealera

2021-12-04
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Informacja dodatkowa:

* Masa własna pojazdu z kierowcą 68kg, bagażem 7kg i zbiornikiem paliwa wypełnionym w 90% zgodnie z procedurą pomiarową RL
92/21/EWG w aktualnie obowiązującej wersji. Wyposażenie dodatkowe może spowodować zwiększenie masy własnej i współczynnika oporu
powietrza, co może odpowiednio wpłynąć na zmniejszenie ładowności wzgl. prędkości maksymalnej.
** Zużycie paliwa i emisji CO2 zostało określone zgodnie z procedurą WLTP.
Od 1 września 2018 r. wszystkie nowe pojazdy wprowadzane do obrotu w Unii Europejskiej muszą być badane i homologowane zgodnie z
procedurą WLTP określoną w rozporządzeniu Komisji (UE) 2017/1151.
Prezentowane dane dotyczące wartości zużycia paliwa i emisji CO2 są danymi zgodnymi ze świadectwem homologacji typu wyznaczonymi
zgodnie z procedurą WLTP.
Montaż akcesoriów w pojeździe może mieć wpływ na poziom zużycia paliwa i emisji CO2 oraz może nastąpić najwcześniej po pierwszej
rejestracji pojazdu, wyłącznie na Państwa życzenie.
*** Zużycie paliwa i emisji CO2 zostało określone zgodnie z procedurą WLTP. Dane NEDC 2.0 są danymi wyliczonymi na podstawie danych
WLTP i są podane dodatkowo, wyłącznie w celach orientacyjnych i porównawczych. W każdym przypadku pierwszeństwo mają dane WLTP.
Podane ceny obejmują podatek VAT (23 %). Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz
nie są wiążące. Ze względu na ograniczenia techniczne prezentowane zdjęcia mogą nie stanowić wiernego odbicia rzeczywistych struktur i
kolorów. Audi zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w prezentowanych wersjach bez wcześniejszego powiadomienia. Wiążące
ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji pojazdu następuje w umowie sprzedaży, a określenie parametrów technicznych zawiera
świadectwo homologacji typu pojazdu. W celu uzyskania najnowszych informacji prosimy kontaktować się z Autoryzowanym Dealerem Marki
Audi. Ze względu na pojawiające się akcje promocyjne możliwe są zmiany cen i wyposażenia modeli dostępnych w konfiguratorze. Staramy
się zagwarantować dostęp do aktualnej oferty cenowej. W wyjątkowych przypadkach publikowana cena może odbiegać od ceny aktualnej.
Informacja dodatkowa
Nasze pojazdy są seryjnie wyposażone w opony letnie. Pojazd pokazany na wydruku jest częściowo wyposażony w elementy wyposażenia
dodatkowego dostępne za dopłatą, które odbiegają od Twojej indywidualnej konfiguracji. Celem konfiguracji jest jedynie niewiążący
przekaz ogólnych informacji o pojeździe, który nie może zastąpić konsultacji ze sprzedawcą w sprawie ewentualnego zakupu. Specyfikacja
techniczna i elementy wyposażenia konfigurowanego samochodu mają jedynie charakter poglądowy i mogą różnić się zależnie od specyfiki
danego rynku. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian. W kwestii specyfikacji technicznej, elementów wyposażenia oraz cech naszych
pojazdów informacji udzielą sprzedawcy w salonie dealerskim Audi.

Wszystkie produkowane obecnie samochody marki Audi są produkowane z materiałów spełniających wymagania określone w normie ISO
22628 pod kątem możliwości odzysku i recyklingu i uzyskały w tym zakresie europejskie świadectwa homologacji zgodne z dyrektywą
2005/64/WE. Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. zapewnia wszystkim użytkownikom samochodów sieć odbioru pojazdów po zakończeniu
ich eksploatacji zgodną z wymaganiami ustawy z dnia 25 stycznia 2005r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25,
poz. 202, z późn. zm.). Więcej informacji dotyczących ekologii znajduje się na stronie: www.audi.pl
www.audi.pl

2021-12-04
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Etykieta opony

(1/2)

Informacja dot. etykiety opony
https://www.audi.pl/pl/web/pl/modele/etykieta-opon.html

Uwaga

BRIDGESTONE

Ze względu na specyfikę procesu produkcji samochodów zawsze
wyświetlamy kilka etykiet opon, które potencjalnie mogą być
zastosowane w samochodzie.

225/60 R17 99 Y

Opony podstawowe
C0U
Obręcze kół ze stopu metali lekkich 7,5Jx17", 10 - ramienne, z
oponami 225/60 R17. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.

Pirelli

27648

225/60 R17 99 Y

C1

A
B
C
D
E

9351
C1

A
B B
C
D
E
AB C

A
B
C
D
E

A
B B
C
D
E
AB C

Karta informacyjna produktu
https://oneapi.volkswagen.com/relas/v1/render/productsheet/BRI
DGESTONE/9351/225%2F60%20R17%2099%20Y/20211204?
language=pl

2020/740

69 dB

A

2020/740

71 dB

A

Karta informacyjna produktu
https://oneapi.volkswagen.com/relas/v1/render/productsheet/Pire
lli/27648/225%2F60%20R17%2099%20Y/20211204?
language=pl

2021-12-04
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Etykieta opony

Continental

311651

225/60 R17 99 Y

A
B
C
D
E

C1

A
B B
C
D
E

Michelin

963367

225/60 R17 99 Y

A
B
C
D
E

C1

A
B B
C
D
E
69 dB
AB C

B

2020/740

AB C

2020/740

71 dB

A

(2/2)

Karta informacyjna produktu

Karta informacyjna produktu

https://oneapi.volkswagen.com/relas/v1/render/productsheet/Con
tinental/311651/225%2F60%20R17%2099%20Y/20211204?
language=pl

https://oneapi.volkswagen.com/relas/v1/render/productsheet/Mic
helin/963367/225%2F60%20R17%2099%20Y/20211204?
language=pl
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