Audi RS4
Fakta och cirkapriser april 2006
Versioner

Motor
hk

Växellåda

Tjänstevikt kg1)

Lastförmåga kg1)

Max
totalvikt kg

Max
dragvikt kg

Fordonsskatt1)

Premieklass

Audi RS4 sedan

420

M6

1770

430

2200

(-)

2415:-

**

Audi RS4 Avant

420

M6

1830

430

2260

(-)

2598:-

**

1) Observera! Tjänstevikten sätts numera i fabrik individuellt för varje exemplar beroende på bilens utrustningsnivå. Angiven tjänstevikt resp. lastförmåga och
fordonsskatt är uppskattade värden.
2) Max taklast 100 kg.

8-cyl i V-form, 4 ventiler per cylinder, vardera två överliggande kamaxlar (DOHC), variabla kamtider,
variabelt insugningsrör, Common Rail ® FSI, direkt insprutning

Motortyp
Volym

4163

Cyl.diam./slaglängd mm

84.5 x 92.8

Effekt, kW(hk) vid 1/min

308(420)/7800

Vridmoment, Nm vid 1/min

430/5500

Kompressionsförhållande

12.5:1
98. alt 95

Bränsle

Toppfart
km/h

Acceleration
0–100 km/h

Audi RS4 sedan

250 (begränsad)

Audi RS4 Avant

250 (begränsad)

Versioner

Bränsle förbrukning l/100 km*
stad
landsväg
blandad

CO2

Miljöklass

4.8

19.7

10.1

13.7

329

2005

**

**

**

**

**

**

* Bränsleförbrukning enligt Konsumentverkets riktlinjer, hela spannet finns i huvudbroschyren.
** Ej fastställt vid tryckning

Standardutrustning
18” högeffektsbromssystem med borrade skivor fram

Elektriska fönsterhissar fram och bak

ABS, låsningsfria bromsar med elektronisk bromskraftsfördelning EBF

ESP Elektroniskt stabiliseringsprogram inkl Brake Disc Wiper

Airbag på förar/passagerarplatsen fram

Extra textilmattor bak

Antispinnreglering ASR inkl EDS

Framstolar med whiplash skydd

Alufälg 9X19 i 7-ekers dubbelekerdesign med däck 255/35 R 19

Framstolar och baksäte, eluppvärmda

Aluminiumpedaler

Friskluftsfilter mot damm och pollen

Automatiskt halvljus

Färddator med färgdisplay och autocheck system

Automatiskt stöldskydd (startspärr) med elektronisk kod i nyckel

Genomlastningslucka med skidfodral

Avaktiveringsbrytare i handskfacket för passagerarairbagen

Grill i rutdesign

Backspeglar (yttre) med elmanövrering och uppvärmning,
vänster med vidvinkelglas

Innerbackspegel med automatisk avbländning

Bakrutetorkare med intervallfunktion och spolning (Avant)

Klimatanläggning, automatisk inkl. förstärkt kylning.
Med solståndskompensator och nyckelminne.

Barnstolsfäste ISOFIX på passagerarplatsen fram
samt på ytterplatserna bak
Bose Soundsystem med Audiopilot, 10st högtalare, 215 watt
Breddade hjulhus och trösklar
Bromsassistent
Burkhållare för 1 st burk i mittkonsol
Bältesvarnare

Instegslister med RS4 emblem

Klädsel ”Race” tyg/läder
Konstantfarthållare med minne
Larm med invändig rörelseövervakning, ej godkänt av SSF
Lastförskjutningsnät typ rullgardin (Avant)
Lister runt fönster i matt aluminium
Läslampor (4st) och fördröjd innerbelysning

Bälteskraftsbegränsare på alla platser

Mittarmstöd bak, fällbart med fack

Bältessträckare fram

Mittarmstöd fram med förvaringsfack

Centrallåsning med komfortkoppling och fjärrstyrning

Parkeringspilot fram och bak

Dekorpanel i kolfiber, dörrar, instrumentpanel, mittkonsol

Radio Concert II med CD-spelare

Dimstrålkastare fram

Ratt, inställbar i höjd- och längsled

Däckstryckskontrollsystem

Recaro sportstolar med elektrisk inställning inkl elektriskt svankstöd

Dörrhandtag, inre, i RS design

Regnsensor och coming/leaving home funktion

EDS, elektronisk differentialspärr

fortsättning på nästa sida

Standardutrustning (forts)
RS ratt treekrad i läder med aluoptik och sportknapp

Startknapp i mittkonsolen

RS ytterspeglar i aluminium

Takreling på Avant, i matt aluminium

Ryggstöd bak, fällbart och delbart 1/3, resp 2/3, låsbart

TMS Tire Mobility System med 12 V kompressor

Servotronic

Varningstriangel och förbandslåda

Sidoairbags i framstolarnas ryggstöd

Växelspaksknopp i läder med aluoptik

Sidokrockskyddsgardin SIDEGUARD

Yttertemperaturmätare

Spolarmunstycken eluppvärmda

Xenon Plus

Sportchassi med variabel dämpning DRC Dynamic Ride Control

Merutrustning på den svenska marknaden
Adaptive light

4.500:-

Automatisk återcirkulation för klimatanläggningen med hjälp av en luftkvalitetssensor

1.800:-

Bagagelucka med automatisk öppning (sedan)

500:-

Bagagerumspaket innehållande: Kombinät, 12V eluttag nät på bagageutrymmets högra sida
CD-växlare 6-skivors i handskfacket

1000:4.400:-

Dekorpaneler Pianolackoptik

0:-

Dekorpaneler Borstad aluminium, matt

0:-

Dekorpaneler Myrtenträ muskatbrun

0:-

Fjärrstyrning av garageportsöppnare Homelink

2.700:-

Isolerglas med bättre ljudisolering och inbrottsskydd

6.000:-

Isofix på ytterplatserna i kombination med RS sportstolarna

0:-

Kompass i innerbackspegeln

4.000:-

Kylfack i handskfacket

800:-

Läderklädsel Valconaläder

0:-

Läderklädsel i Sidennappa

0:-

Multifunktionssportratt med radioknappar (obs i ”vanlig” Audidesign)
Navigation Plus, DVD baserat med 6.5” bildskärm, radio med dubbeltuner, färddator, autochecksystem,
CD spelare (ej samtidigt som navigering) och läsare för SD kort med MP3 filer.

600:31.000:-

Radio Symphony med integrerad 6-skivors CD växlare och kassettspelare, 10 högtalare 150W.

4.500:-

Sidoairbags bak

4.000:-

Sollucka, elektrisk i glas

10.900:-

Sollucka, elektrisk med solceller för kupéventilation (ej transparent)

15.500:-

Solskyddsgardin, elektrisk för bakrutan och manuella för sidorutorna bak

4.500:-

Sportchassi plus med ännu hårdare fjädring/dämpning och 10 mm sänkning

7.700:-

Telefonförberedelse GSM med handsfree. Hållare placerad i mittkonsolen. Kan manövreras från
multifunktionsratten (om denna beställs). Er mobiltelefon ansluts till telefonförberedelsen med hjälp av en
telefonspecifik adapter. Lista över dessa adaptrar finns hos er återförsäljare.

5.000:-

Telefonförberedelse GSM med handsfree. Som ovan fast med hållare placerad i mittarmstödet

5.000:-

Säten, med minne för förarstolsinställningen och ytterspeglarna

3.500:-

Säten, RS skålade sportstolar med manuell inställning
(elektrisk inställning av svankstöd, ryggstödslutning och sittdynans längd) OBS! sidoairbags utgår.

0:-

TV funktion (analog) till navigation Plus

9.900:-

Ytterbackspeglar automatiskt avbländande

5.500:-

Ytterbackspeglar med minne (i kombination med stolsminne)

0:-

Priser
Audi RS4

1.200:-

Sedan

Avant

731.000:-

742.900:-

www.audi.se
Audi Sverige, 151 88 Södertälje
Vi reserverar oss för eventuella ändringar och avvikelser.
Angivna priser tillämpas i Stockholm, april 2006.
Varje återförsäljare svarar självständigt för sin egen prissättning.
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Ytterbackspeglar i bilens färg

