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Motor 4-cyl, direktinsprutad turbo- 6-cyl, direktinsprutad turbodiesel, 6-cyl, direktinsprutad turbodiesel, 6-cyl, 4 ventiler per cyl, Motronic 
diesel. Pumpinjektorsystem, Common Rail, Piezo insprutare, Common Rail, Piezo insprutare, motorsystem, dubbla över-

variabel (VTG)  turbo, med ladd- variabel  (VTG) turbo, laddluftkyl- variabel (VTG) turbo, laddluftkyl- liggande kamaxlar (DOHC), 
luftkylning, katalysator och ning, dubbla överliggande kam- ning,dubbla öveliggande kam- med variabla kamtider,

avgasåterföring, DPF diesel- axlar (DOHC),  DPF diesel- axlar (DOHC), DPF diesel- (insugskam), variabelt 
partikelfilter partikelfilter partikelfilter insugningsrör

Volym 1968 2698 2967 2393

Cyl.diam/slaglängd mm 81,0 x 95,5 83,0 x 83,1 83,0 x 91,4 81,0 x 77,4

Effekt vid 1/min 103(140)/4000 132(180)/3300-4250 171(233)/4000 130(177)/6000

Vridmoment vid 1/min 320/1750-2500 380/1400-3300 450/1400-3250 230/3000-5000

Kompressionsförh. 19,5:1 17,0:1 17,0:1 10,3:1

Bränsle Diesel Diesel Diesel 95/98

Audi A6 2.0 TDI 140 6 (CVT) 1705 (1730) 415 (415) 2120 (2145) 1600 (1600) 4882:- (5512:-) **
Audi A6 2.7 TDI 180 6 (CVT) 1790 (1820) 415 (415) 2205 (2235) 1700 (1800) 5722:- (6195:-) **
Audi A6 2.7 TDI quattro 180 - (Tiptronic 6) - (1920) - (415) - (2335) - (1900) - (7717:-) **
Audi A6 3.0 TDI quattro 233 6 (Tiptronic 6) 1910 (1930) 415 (415) 2325 (2345) 1900 (1900) 7297:- (7770:-) 6.19.22
Audi A6 2.0 T FSI 170 6 (CVT) 1685 (1715) 415 (415) 2100 (2130) 1400 (1500) 1695:- (1815:-) **
Audi A6 2.4 177 6 (CVT) 1690 (1720) 415 (415) 2105 (2135) 1500 (1800) 2355:- (2295:-) 5.17.20
Audi A6 2.4 quattro 177 6 (-) 1790 (-) 415 (-) 2205 (-) 1700 (-) 2790:- (-) **
Audi A6 2.8 FSI 210 6 (CVT) 1705 (1735) 415 (415) 2120 (2150) 1600 (1900) 1965:- (1995:-) **
Audi A6 3.2 FSI quattro 255 6 (Tiptronic 6) 1805 (1845) 415 (415) 2220 (2260) 1900 (1900) 2685:- (2790:-) 7.18.24
Audi A6 4.2 FSI quattro 350 - (Tiptronic 6) - (1910) - (415) - (2325) - (2100) - (2715:-) 8.26.28
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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) Ej fastställt vid tryckning Max taklast 100 kg

2.0 TDI 2.7 TDI 3.0 TDI 2.4

Sedanversioner
Motor Växellåda Tjänste- Lastför- Max Max Fordons- Premie-

hk vikt kg1) måga kg1) totalvikt kg dragvikt kg skatt1) klass
man (aut) man (aut) man (aut) man (aut) man (aut) man (aut)

Audi A6 2.0 TDI 210 (204) 10,3 (10,2) 8,7 (8,8) 4,9 (5,5) 6,3 (6,7) 169 (181) 2005 (2005)
Audi A6 2.7 TDI 230 (225) 8,1 (8,3) 9,7 (9,9) 5,3 (5,7) 6,9 (7,2) 183 (192) 2005 (2005)
Audi A6 2.7 TDI quattro - (228) - (8,9) - (11,2) - (6,9) - (8,4) - (223) - (2005)
Audi A6 3.0 TDI quattro 247(247) 6,9 (7,1) 11,2 (11,7) 6,0(6,5) 7,9 (8,4) 212 (227) 2005 (2005)
Audi A6 2.0 T FSI 227 (220) 8,4 (8,7) 10,8 (11,2) 6,2 (6,5) 7,9 (8,2) 190 (197) 2005 (2005)
Audi A6 2.4 231 (226) 8,9 (9,2) 14,3 (13,8) 7,1 (7,2) 9,7 (9,6) 233 (230) 2005 (2005)
Audi A6 2.4 quattro 230 (-) 9,1 (-) 16,0 (-) 7,8 (-) 10,9 (-) 262 (-) 2005 (-)
Audi A6 2.8 FSI 243(238) 7,9 (7,9) 12,9 (12,8) 6,3 (6,5) 8,7 (8,8) 207 (209) 2005 (2005)
Audi A6 3.2 FSI quattro 250(begränsad) 6,8 (7,1) 16,5 (15.7) 7,7 (8,1) 10,9 (10,9) 262 (262) 2005 (2005)
Audi A6 4.2 FSI quattro 250(begränsad) - (5,9) - (15,6) - (8,1) - (10,8) - (257) - (2005)

Toppfart Acceleration Bränsle förbrukning l/100 km*

Sedan km/h 0–100 km/h stad landsväg blandad CO2 Miljöklass
man (aut) man (aut) man (aut) man (aut) man (aut) man (aut) man (aut)

*Bränsleförbrukning enligt Konsumentverkets riktlinjer, hela spannet finns i huvudbroschyren.
** Ej fastställt vid tryckning.  
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Audi A6 Sedan

Mått i millimeter
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ABS, låsningsfria bromsar med elektronisk bromskraftsfördelning EBF

Airbag på förar- och passagerarplatsen fram

Aluminiumlist bak vid bakluckan

Aluminiumlister runt rutor och kylargaller

ASR, Antispinnreglering

Automatiskt stöldskydd (startspärr) med elektronisk kod i nyckel

Backspeglar lackerade i bilens färg

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

Bakruta, eluppvärmd med tidsautomatik

Bromsljus, 3:e högt placerat

Burkhållare

Bälteskraftsbegränsare fram

Bältessträckare fram och bak (på alla tre platserna)

Centrallåsning med komfortkoppling och fjärrmanövrering

Coming home/leaving home funktion

Deaktiverbar passagerarairbag med nyckelbrytare i handskfacket

Dekorpanel i aluminium "Radial"

Dimbakljus, 2 backljus, 2 skyltlyktor

Dimstrålkastare, integrerade i stötfångaren fram

EDS, elektronisk differentialspärr

Ellipsoidstrålkastare med klarglas

ESP, elektroniskt stabiliseringsprogram

Fack för glasögon fram i takmodulen (vid backspegeln)

Framstolar eluppvärmda

Friskluftsfilter mot damm och pollen

Fönsterhissar, elektriska fram/bak med komfortkoppling och tipfunktion

Förvaringsfack i bagagerum

Förvaringsfack i mittkonsoll, dörrar fram/bak

Gastrycksfjäder för motorhuv, två stycken för baklucka

Innertak formpressat med tygklädsel

Instegslister i plast fram/bak

Isofix barnstolsfäste (förberedelse) på ytterplatserna bak

Kaross, förzinkad, 12 års rostskyddsgaranti

Klimatanläggning, automatisk med separat reglering för vänster och
höger sida.

Klädsel, tyg “Meridian”

Läslampor (4st) och fördröjd innerbelysning

Lättmetallfälg 7J X 16 i 9-ekers design med däck 205/60 R 16 ET 35 

Mittarmstöd bak, fällbart

MMI, Multi Media Interface, Integrerat manövreringskoncept med
betjäning i mitt konsolen, bildskärm 6.5" 

Nackskydd 2 fram och 3 bak med whiplash skydd fram

Parkeringsbroms, elektromekanisk, aktiveras med strömbrytare i
mittkonsoll

Radio, integrerad i MMI, 2-kanals förstärkare 2 X 20 Watt, 4 högtalare
fram, singel CD i handskfacket

Ratt, fyrekrad med läderklädd rattkrans, växelspaksknopp och damask

Ratt, inställbar i höjd- och längsled

Regnsensor

Räckviddsinställning elektrisk för strålkastare

Servostyrning, servotronic med hastighetsberoende servounderstöd

Sideguard sidokrockskyddsgardin

Sidoairbags fram

Spolarmunstycken, eluppvärmda

Strålkastarspolning

Takreling (Avant) eloxerat aluminium

TMS (Tire Mobility System) Däcklagnings kit

Tygmattor, extra, fram/bak

Varvräknare

Värmeskyddsglas, gröntonat med extra bländskydd i vindrutans överdel

Yttertemperaturmätare

Färddator och autocheck kontroll med bland annat varning för låg
spolarvätskenivå

Lättmetallfälg 7,5J X 17, 16-ekers design med däck 225/50 R 17 ET 45

Dekorpanel i valnötsrot – brun

Framstolar, elektriskt inställbara

Färddator och autocheck kontroll med bland annat varning för låg
spolarvätskenivå

Klimatanläggning Plus, luftkvalitetssensor, fuktsensor, extra utsläpp 
i B-stolpen

Klädsel, läder “Volterra”

Larm med kupéövervakning

Lättmetallfälgar 7,5J x 17, 16-eker med däck 225/50 R 17 

Mittarmstöd fram

Ryggstöd bak, fällbart och delbart 1/3, resp 2/3 (std på quattromodeller)

A6 2.0TDI/2.0TFSI

Tillkommande standardutrustning i A6 2.7TDI/3.0TDI/2.4/2.8FSI/3.2FSI

Tillkommande standardutrustning i A6 4.2FSI
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Garantier
2 års nybilsgaranti

3 års vagnskadeförsäkring

3 års lackgaranti

12 års rostskyddsgaranti mot genomrostning 
utan krav på efterbehandling

Mobilitetsgaranti:

Gäller vid akut driftstopp och omfattar hjälp på plats,
hyrbil eller övernattning på hotell. Förnyas vid utförd
service i enlighet med serviceplan.

Serviceintervaller
Service görs enligt bilens serviceintervallindikering.
Audi har LongLife service med flexibel serviceintervall,
vilket innebär att körsätt och körförhållanden bestäm-
mer intervallerna. Vid bästa möjliga förhållanden kan
intervallerna uppgå till: 30 000 km eller 2 år. 
Gäller både bensin och diesel.
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Audi A6 Avant

Mått i millimeter
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Drivsystem Framhjulsdrivna: Elektronisk differrentialspärr EDS, Antispinnreglering ASR, Elektroniskt stabiliseringsprogram ESP
Quattro: Permanent fyrhjulsdrift, Torsen, automatiskt spärrande mellandifferential, EDS, ASR, ESP

Framaxel Individuell hjulupphängning, fyra länkarmar med utflyttade vridcentrum, rörformad krängningshämmare,
dubbelverkande gastrycksstötdämpare och spiralfjäder, upphängning med hyrdaulisk dämpning

Bakaxel Bakaxel med dubbla tvärlänkar, individuellt fjädrande hjul och fjäderben

Styrsystem Servoassisterad, underhållsfri kuggstångsstyrning med hastighetsberoende servostöd, spårstabiliserande styrradie

Vändcirkel ca. 11,9 m

Bromsar Tvåkrets bromssystem med diagonal uppdelning, låsningsfria bromsar ABS med bromsassistent och elektronisk
bromskraftsfördelning EBF, ventilerade skivbromsar fram, Brake disc wiper (Automatisk rengöring av bromsskivor)

Batteri      V/Ah 450/95 520/110 520/110 380/80 380/80 380/80 450/95 520/110

Generator   A 180 180 180 150 150 (Aut 180) 150 (Aut 180) 150 (Aut 180) 190

Bagageutrymme enl. VDA Sedan 547
Avant 565-1660, uppfällt respektive nedfällt

Chassi

Elsystem 2.0 TDI 2.7 TDI 3.0 TDI 2.0 T FSI 2.4 2.8 FSI 3.2 FSI 4.2 FSI

Volym
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Audi A6 Avant 2.0 TDI 140 6 (CVT) 1765 (1790) 475 (475) 2240 (2265) 1600 (1600) 5040:- (5572:-) **
Audi A6 Avant 2.7 TDI 180 6 (CVT) 1850 (1890) 475 (475) 2325 (2355) 1700 (1800) 5932:- (6247:-) **
Audi A6 Avant 2.7 TDI quattro 180 - (Tiptronic 6) - (1980) - 475 - 2445 - 1900 - (7875:-) **
Audi A6 Avant 3.0 TDI quattro 233 6 (Tiptronic 6) 1960 (1980) 475 (475) 2435 (2455) 1900 (1900) (-) (7455:-) **
Audi A6 Avant 2.0 T FSI 177 6 (CVT) 1745 (1775) 475 (475) 2220 (2250) 1400 (1500) 1770:- (1815:-) **
Audi A6 Avant 2.4 177 6 (CVT) 1750 (1780) 475 (475) 2225 (2255) 1500 (1800) 2430:- (2295:-) **
Audi A6 Avant 2.4 quattro 177 6 (-) 1840 (-) 475 (-) 2315 (-) 1700 (-) 2820:- **
Audi A6 Avant 2.8 FSI 210 6 (CVT) 1775 (1805) 465 (465) 2240 (2270) 1600 (1900) 1995:- (1995:-) **
Audi A6 Avant 3.2 FSI quattro 255 6 (Tiptronic 6) 1855 (1895) 475 (475) 2330 (2370) 1900 (1900) 2715:- (2790:-) **
Audi A6 Avant 4.2 FSI quattro 350 - (Tiptronic 6) - (1960) - (475) - (2435) - (2100) - (2745:-) **
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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) Ej fastställt vid tryckning Max taklast 100 kg

Avantversioner
Motor Växellåda Tjänste- Lastför- Max Max Fordons- Premie-

hk vikt kg1) måga kg1) totalvikt kg dragvikt kg skatt1) klass
man (aut) man (aut) man (aut) man (aut) man (aut) man (aut)

Audi A6 Avant 2.0 TDI 205 (201) 10,5 (10,4) 8,8 (8,8) 5,0 (5,5) 6,4 (6,7) 172 (181) 2005 (2005)
Audi A6 Avant 2.7 TDI 225 (220) 8,3 (8,5) 9,9 (10,1) 5,5 (5,8) 7,1 (7,4) 189 (198) 2005 (2005)
Audi A6 Avant 2.7 TDI  quattro - (223) - (9,1) - (11,4) - (6,9) - (8,5) - (226) - (2005)
Audi A6 Avant 3.0 TDI quattro 242 (242) 7,1 (7,4) 11,3 (11,8) 6,1 (6,6) 8,0 (8,5) 215 (230) 2005 (2005)
Audi A6 Avant 2.0 T FSI 223 (216) 8,7 (9,0) 11,0 (11,2) 6,4 (6,5) 8,1 (8,2) 194 (197) 2005 (2005)
Audi A6 Avant 2.4 226 (221) 9,2 (9,5) 14,5 (13,9) 7,2 (7,3) 9,9 (9,8) 238 (235) 2005 (2005)
Audi A6 Avant 2.4 quattro 223 (-) 9,4 (-) 16,1 (-) 7,9 (-) 11,0 (-) 264 (-) 2005 (-)
Audi A6 Avant 2.8 FSI 237(233) 8,2 (8,2) 13,0 (12,8) 6,4 (6,5) 8,8 (8,8) 209 (209) 2005 (2005)
Audi A6 Avant 3.2 FSI quattro 250(begränsad) 7,0 (7,4) 16,7 (15,7) 7,8 (8,1) 11,0 (10,9) 264 (262) 2005 (2005)
Audi A6 Avant 4.2 FSI quattro 250(begränsad) - (6,1) - (15,7) - (8,2) - (10,9) - (259) - (2005)

Toppfart Acceleration Bränsle förbrukning l/100 km*

Avant km/h 0–100 km/h stad landsväg blandad CO2 Miljöklass
man (aut) man (aut) man (aut) man (aut) man (aut) man (aut) man (aut)

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

Motor 4-cyl, 4 ventiler per cyl, 6-cyl, 4 ventiler per cyl, 6-cyl, 4 ventiler per cyl, 8-cyl, 4 ventiler per cyl, 
Common Rail, FSI® “Audi valvelift system” Common Rail, FSI® Direkt  Common Rail, FSI® Direkt 

Direkt insprutning, dubbla Common Rail, FSI® Direkt insprutning, dubbla insprutning, dubbla
överliggande kamaxlar (DOHC) insprutning, dubbla över- överliggande kamaxlar överliggande kamaxlar 

med variabla kamtider, liggande kamaxlar (DOHC) (DOHC) med variabla (DOHC) med variabla 
variabelt insugningsrör, med variabla kamtider, kamtider, variabelt kamtider, (insugskam)

Turboladdning och laddluftkylare variabelt insugningsrör insugningsrör variabelt insugningsrör

Volym 1984 2773 3123 4163

Cyl.diam/slaglängd mm 82,5 x 92,8 84,5 x 82,4 84,5 x 92,8 84,5 x 92,8

Effekt vid 1/min 125(170)/4300-6000 154(210)/5500-6800 188(255)/6500 257(350)/6800

Vridmoment vid 1/min 280/1800-4200 280/3000-5000 330/3250 440/3500

Kompressionsförh 10,3:1 12,0:1 12,5:1 12,5:1

Bränsle 98alt.95 98/95 95/98 98
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2.0 T FSI 2.8 FSI 3.2 FSI 4.2 FSI

PR-nr 4.2FSI Pris
2.0TDI/
2.0TFSI
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3.0TDI/3.2FSI

Audi music interface 7D3 ���� ���� ���� 4.000:-

Adaptive light, lyser upp vägen på sidan, följer rattutslaget upp till 15o vinkel i komb. med 
Xenon Plus och LED bakljus PXA ���� ���� ���� 5.000:-

Advanced key, automatisk upplåsning trots att nyckeln behålls i fickan. Start/stopp via ström-
brytare i mittkonsolen. Låsning av bilen via knapp i dörrhandtag. 4F2 ���� ���� ���� 11.900:-

Automatiskt avbländbar innerbackspegel samt avbländbara och elinfällbara ytterbackspeglar PAK ���� ���� ���� 5.500:-

Automatiskt avbländbara och elinfällbara ytterbackspeglar med minne PAH ���� ���� ���� 5.500:-

Backspegel, inre automatiskt avbländbar 4L6 ���� ���� ���� 1.900:-

Bagagerumsmatta, vändbar i tyg/gummi 6SJ ���� ���� ���� 1.200:-

Bagagerumspaket, lastförankringsnät och 12 V uttag i bagageutrymme (endast sedan) PKH ���� ���� ���� 1.100:-

Baklucka med automatisk öppning 4E5 ���� ���� ���� 500:-

Baklucka med automatisk öppning/stängning PGA ���� ���� ���� 6.000:-

Baksäte, elektriskt uppvärmbart PSH ���� ���� ���� 4.500:-

Baksätesryggstöd, delbart/fällbart (Std på quattro versioner och Avant) 3NZ ���� ���� • 3.500:-

CD-växlare i kombination med MMI High i handskfacket 7A2 ���� ���� ���� 0:-

���� Merutrustning mot pristillägg *(gäller Avant)
• Standard
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CD-växlare 7A6 ���� ���� ���� 4.500:-

Cykelställ för 2 st cyklar, max 26” 3GG ���� ���� ���� 1.700:-

Cykelställ och fixeringsset i kombination 3GH ���� ���� ���� 3.500:-

Dekorpanel i björk - beige 7TC ���� ���� 5.500:-
���� 0:-

Dekorpanel i valnötsrot - brun 5MG ���� ���� • 5.500:-

Dekorpanel i valnötsrot - sidenmatt brun 5MS ���� ���� ���� 5.500:-

Dekorpanel i björk - beige (endast i komb. med S-Line 5TZ ���� ���� ���� 5.500:-

Draganordning, mekaniskt in- och utfällbar med 13-polig kontakt 1D4 ���� ���� ���� 10.500:-

Däcktryckskontroll, automatisk 7K3 ���� ���� ���� 5.900:-

Farthållare 8T1 ���� ���� ���� 3.000:-

Farthållare, Adaptiv, känner avståndet till framförvarande med radar, 8T4 ���� ���� ���� 23.500:-
avståndet inställbart i 4 nivåer

Fixeringsset, lastrumsavdelare och spännremmar 3GN ���� ���� ���� 1.700:-

Framstolar, elektriskt inställbara PV1 ���� ���� • 10.900:-

Framstolar, elektriskt inställbara med minne PV6 ���� ���� 18.000:-
���� 6.900:-

Framstolar, elektriskt inställbara, enbart förarstolen med minne PV3 ���� ���� 15.000:-
���� 3.900:-

Färddator och autocheck kontroll med bland annat varning för låg spolarvätskenivå 9Q2 ���� • • 3.000:-

Färddator i färg och autocheck kontroll med bland annat varning för låg spolarvätskenivå 9Q4 ���� 4.500:-
���� ���� 1.800:-

Förvaringspaket med mugghållare i mittkonsol bak, nätfickor på framstolarnas 
baksidor och lådor under framstolar, nät i fotutrymme höger fram. (Samt lastnät i Avant) QE1 (PAC)* ���� ���� ���� 1.500:-

Garageöppnare (Homelink), se www.homelink.com för lista på kompatibla garageöppnare. VC1 ���� ���� ���� 2.900:-

Genomlastningslucka med skidfodral 3X2 ���� ���� ���� 2.000:-

Hjulbultar, stöldhämmande 1PD ���� ���� ���� 300:-

Högtalarsystem BOSE med 13 st högtalare, 330 Watt PBL ���� ���� ���� 8.000:-

Isolerglasrutor PDG ���� ���� ���� 12.900:-

Klimatanläggning Plus, luftkvalitetssensor, fuktsensor, extra utsläpp i B-stolpen 9AQ ���� ���� • 6.000:-

Klädsel, Alcantara/läder (endast i kombination med sportstol eller sportpaket) N7U ���� ���� 18.000:-
���� 0:-

Klädsel, läder "Valcona" (ej i komb. med sportstol) N5D ���� ���� 26.500:-
���� 6.500:-

Klädsel, läder "Milano" N5W ���� ���� • 19.500:-

Klädsel, naturläder (ej i komb. med sportstol) N4K ���� ���� 29.500:-
���� 10.500:-

Klädsel, tyg "Mondial" (ej i komb. med sportstol) N0L ���� ���� 1.900:-

Klädsel, tyg “Mistral” (endast i komb. med sportstol) N0D ���� ���� ���� 0:-

Larm med kupéövervakning 7AL ���� ���� • 4.800:-

Ljuspaket med yttrebelysning i backspeglar, belysning i tak över mittkonsolen, QQ1 ���� ���� ���� 3.200:-
LED-belysning i fotutrymmena och aktiva dörreflexer

Luftfjädring, fyra driftslägen, adaptivt dämpningssystem och aut. nivåreglering PDK ���� ���� ���� 21.500:-

Lättmetallfälgar "PAX" 6-eker 16" med däck 225 X 460 A98 Y. PAX-systemet gör PRX ���� ���� ���� 19.900:-
att man vid punktering kan köra på däcket i 200 km i max 80 km/h
Lättmetallfälgar 7.5J X 16", 7-eker med däck 225/55 R16 PRW ���� 6.500:-

Lättmetallfälgar, 7.5J X 16", 7-eker med däck 225/55 R16 PRY ���� 10.000:-
���� 6..500:-

Lättmetallfälgar, 7.5J X 17", 16-eker med däck 225/50 R17 PRH ���� • • 13.500:-

Lättmetallfälgar, 7.5J X 17", 5-eker med däck 225/50 R17 PRV ���� 16.000:-
���� ���� 2.500:-

Lättmetallfälgar, 7.5J X 17", 9-eker med däck 225/50 R17 PRP ���� 16.000:-
���� ���� 2.500:-

Lättmetallfälgar, 8J X 17", 15-eker med däck 245/45 R17 PRR ���� 18.500:-
���� ���� 5.000:-

Lättmetall fälgar, 8J X 18, 8-eker med däck 245/40 R18 PQG ���� 26.500:-
���� ���� 13.000:-

Lättmetallfälgar, 8J X 18, 9-eker med däck 245/40 R18 PQW ���� 26.500:-
���� ���� 13.000:-

Lättmetallfälgar, 8J X 18", 12-eker med däck 245/40 R18 PRQ ���� 27.000:-
���� ���� 13.500:-
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Lättmetallfälgar, 8J X 18", 7-eker med däck 245/40 R18 PRF ���� 23.500:-
���� ���� 9.500:-

Lättmetallfälgar, 8,5J X 19, 20-eker med däck 255/35 R19 (endast i kombination med PQS ���� 33.000:-
sportchassi eller luftfjädring) ���� ���� 19.500:-

Metallic / Pärleffektlack ���� ���� ���� 8.500:-

Mittarmstöd fram 6E3 ���� ���� • 2.000:-

MMI "High" färgskärm 7", högtalarsystem DSP, CD-växlare 8YQ ���� ���� ���� 13.000:-

MMI Basic Plus, Inkl högtalarsystem DSP, 10 högtalare, 160 Watt 8DP ���� ���� ���� 5.500:-

Mobiltelefon, dualband med handsfree manövrering via MMI, 
extra lur, trådlös överföring via Bluetooth PT4 ���� ���� ���� 16.500:-

Mobiltelefonförberedelse med hands-free, inkl mittarmstöd PT5 ���� ���� 8.000:-
���� 6.000:-

Navigationssystem DVD, Inkl karta över västeuropa, PNC ���� ���� 34.000:-
skandinavien, MMI High, CD-växlare, färddator (ej svenskt tal) ���� 32.900:-

Navigationssystem, (ej svenskt tal) endast i komb m färddator och funktionskontroll PNS ���� ���� ���� 22.500:-

Parkeringshjälpsystem bak, akustisk övervakning 7X1 ���� ���� ���� 4.000:-

Parkeringshjälpsystem fram och bak, akustisk och optisk övervakning 7X4 ���� ���� ���� 7.500:-

Parkeringshjälpsystem fram och bak, akustisk och optisk övervakning inklusive backkamera 7X8 ���� ���� ���� 14.000:-

Parkeringsvärmare med fjärrmanövrering (Framhjulsdrivna versioner får 80 L tank) PK6 ���� ���� ���� 15.900:-

Ratt i läder, 3-ekrad med multifunktion 1XW ���� ���� ���� 3.800:-

Ratt i läder, 3-ekrad med multifunktion och växlingspaddlar 1XX ���� ���� ���� 5.000:-

Ratt i läder, 3-ekrad med växlingspaddlar 1MU ���� ���� ���� 2.500:-

Ratt i läder, 4-ekrad med multifunktion 2ZQ ���� ���� ���� 2.500:-

Ratt i läder, 4-ekrad med multifunktion och växlingspaddlar 2ZS ���� ���� ���� 3.800:-

Ratt i läder, 4-ekrad, uppvärmbar med multifunktion 2ZM ���� ���� ���� 3.900:-

Ratt i läder, 4-ekrad, uppvärmbar med multifunktion och växlingspaddlar 2ZD ���� ���� ���� 5.000:-

Ratt i perforerat läder, 3-ekrad med multifunktion för S-Line 2PU ���� ���� ���� 2.600:-

Ratt i perforerat läder, 3-ekrad med multifunktion och växelpaddlar för S-Line 2FQ ���� ���� ���� 3.900:-

Ratt i trä (valnötsrot), 3-ekrad med multifunktion, endast i komb. med träpanel P36 ���� ���� ���� 6.000:-

Ratt i trä (valnötsrot), 3-ekrad med multifunktion och växlingspaddlar, endas i komb. med träpanel P32 ���� ���� ���� 7.500:-

Ratt i trä/läder (anpassat  efter vald träpanel), 4-ekrad med multifunktion 1XD ���� ���� ���� 11.000:-

Ratt i trä/läder (anpassat efter vald träpanel), 4-ekrad med multifunktion och växlingspaddlar 1XL ���� ���� ���� 12.500:-

Ratt, elektriskt inställbar med "Easy entry funktion" 2C7 ���� ���� ���� 4.500:-

Reservhjul i fullstorlek med vald fälg 3F4 ���� ���� ���� 1.500:-

Servostängning av dörrarna  PZH ���� ���� ���� 6.500:-

Sidoairbags bak 4X4 ���� ���� ���� 4.000:-

Sidofack i bagaget, till höger, låsbart 4Y2 ���� ���� ���� 600:-

Solgardiner, elektrisk för bakrutan, manuella för sidorutorna bak (endast sedan) 3Y5 ���� ���� ���� 4.500:-

Solgardin för bakrutan 3Y1 ���� ���� ���� 1.400:-

Solgardin manuell för bakrutan och sidorutorna bak 3Y3 ���� ���� ���� 2.600:-

Sportchassi, sänker ca 20 mm, hårdare stötdämpare och fjädrar 1BE ���� ���� ���� 4.500:-

Sportchassi, S-Line, sänker ca 20 mm, hårdare stötdämpare och fjädrar PQZ ���� ���� ���� 6.000:-

Sportstol, Inkl. elektriskt svankstöd PS1 ���� ���� 6.900:-
���� 3.900:-

Svankstöd i framstolarna, elektriskt inställbart 7P1 ���� ���� • 3.000:-

Svarta lister runt rutorna 4ZE ���� ���� ���� 3.500:-

Takreling, svart 3S2 ���� ���� ���� 0:-

Takhimmel i svart tyg 6NQ ���� ���� ���� 3.000:-

Taklucka, elektrisk med solcellspaneler för kupéventilation 3FR ���� ���� ���� 18.000:-

Taklucka, glas, elektrisk med förvalsautomatik 3FE ���� ���� ���� 12.900:-

Tonade rutor, från B-stolpe och bakåt, (endast Avant) 4KF ���� ���� ���� 4.600:-

TV-modul (Endast i komb. med MMI "High" eller DVD navigation) PTV ���� ���� ���� 10.500:-

Utan modellbeteckning 2Z0 ���� ���� ���� 0:-

Växelspaksknopp i trä (Endast i komb. med vald träpanel) 6Q3 ���� ���� ���� 1.200:-

Xenon Plus, (hel och halvljus) inkl bromsljus bak med LED teknik (även bakljus på Avant) PX4 ���� ���� • 7.900:-

���� Merutrustning mot pristillägg *Gäller Avant
• Standard
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2.0 TDI 305.400:- 321.300:-
2.0 TDI multi 326.900:- 342.800:-
2.7 TDI 353.000:- 368.900:-
2.7 TDI multi 374.500:- 390.400:-
2.0 T FSI 286.300:- 302.300:-
2.0 T FSI multi 307.800:- 323.700:-
2.4 298.900:- 314.800:-
2.4 multi 320.400:- 336.300:-
2.8 FSI 328.700:- 344.600:-
2.8 FSI multi 350.200:- 366.100:-
3.2 FSI multi 392.800:- 408.700:-

framhjulsdrivna sedan avant

2.7 TDI quattro Tiptronic 391.500:- 407.400:-
3.0 TDI quattro 394.500:- 410.400:-
3.0 TDI quattro Tiptronic 415.000:- 430.900:-
2.4 quattro 313.500:- 332.800:-
3.2 FSI quattro 389.300:- 405.200:-
3.2 FSI quattro Tiptronic 409.800:- 425.700:-
4.2 FSI quattro Tiptronic 582.700:- 598.600:-

quattro sedan avant

2) Finns även med Tiptronic, 6-stegad automatväxellåda tillägg: 20.500:-

1) Finns även med multitronic, steglös automatväxellåda, tillägg: 21.500:-
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www.audi.se

Audi Sverige, 151 88 Södertälje

Vi reserverar oss för eventuella ändringar och avvikelser.
Angivna priser tillämpas i Stockholm maj 2007. 

Varje återförsäljare svarar självständigt för sin egen prissättning.

Prolinepaket: Larm, farthållare, mittarmstöd fram, MMI basic Plus, elektriskt WKI (WAX)* ���� 14.500:- 1)

svankstöd i framstolarna, fällbart/delbart ryggstöd bak, ���� 9.000:-
multifunktionssportratt.

Sportpaket: Xenon Plus, sportstolar, sportchassi, lättmetallfälgar 7,5Jx18”, WSC ���� 21.900:-
7-eker med däck 245/40 R18 ���� 6.500:-

S-Linepaket: S-Line emblem i grillen, alufälg 5 eker 8x18 med däck 245/40 R 18, WQT
extra hårt sportchassi, dekorpaneler i aluminium, färddator, ���� 36.900:- 2)

svart innertak, dörrsidor i tyg, lädersportratt i perforerat läder, ���� 19.600:-
sportstolar i tyg/läder med el. svankstöd och S-Line logotyp, 
17’’ bromsar på 2.8 FSI, 3.2 FSI, 2,7 TDI samt 3.0 TDI

S-Line exteriörpaket Frontspoiler med större luftintag fram i sportdesign, bakstöt- PQD 13.500:-
fångare med lackad diffusor, grill i S-Line design

Audi Exclusive Line: Interiörfärg classicröd, silver och cognac. Övrigt svart,  WQK ���� 44.500:-
Valcona läderklädsel, aluminium dekorpanel (matt), ratt 4-ekrad  
med färganpassad söm, golvmattor med  färganpassad söm, ���� 33.000:-
svart takhimmel instegslister ”Audi Exclusive”

P
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k
e

t PR-nr 4.2FSI Pris

���� Merutrustning mot pristillägg * (Endast i komb. med S- Line 1) 13.000 för Avant
• Standardutrustning 2) 2.0 TDI, 2.0TFSI, 39.000:-

2.0TDI/2.0TFSI/2.4/2.8FSI
3.0TDI/3,2FSI/2.7TDI

Bränsleförbrukning & Avgascertifieringsvärden

Gäller bil i grundversion. Högre utrustningsnivå och eventuell unik svensk utrustning ger högre vikt och därmed högre bränsleförbrukning och CO2
utsläpp. Fordonsindividuella uppgifter om avgascertifieringsvärden och CO2 finns i bilregistret. 
Information om koldioxidbaserad fordonsskatt samt partikelfilterrabatt för dieslar finns på vägverkets hemsida, www.vagverket.se (Klicka på ”Fordon”,
”Fordonsskatt”, ”Ny vägtrafikskattelag” i nämnd ordning).

Återvinning

Minst 85 % används till återvinning och återanvändning.
I enlighet med förordningen om producentansvar för bilar, SFS 1997:788, erbjuds Volkswagens bilägare att kostnadsfritt lämna in sina uttjänta bilar för
återvinning. För mer information om auktoriserade mottagningsstationer vänligen gå in på www.bilsweden.se.

Miljöcertifiering

Importören, Svenska Volkswagen AB, är certifierade enligt ISO14001. I stort sett alla produktionsanläggningar är certifierade enligt ISO14001 eller EMAS.

Tilläggsinformation

1) Miljöklass 2005PM gäller enbart dieselbilar och omfattar hårdare krav på partikelutsläpp än miljöklass 2005. Se www.vagverket.se 
(Klicka på ”Fordon”, ”Fordonsskatt”, ”Ny vägtrafikskattelag”, ”Skattelättnad dieselfordon” i nämnd ordning) och www.naturvardsverket.se 
(Klicka på ”Teknik”, ”Trafik”, ”Miljöklassning av bilar” i nämnd ordning).

2) Det finns en mängd olika definitioner på miljöbil
• Miljöbil enligt statlig upphandling, ”Förordning om myndigheters inköp och leasing av miljöbilar (2004:1364)”. Se www.vagverket.se 

(Klicka på ”Miljö”, ”Miljöbilar”, ”Förordning om ändring i förordningen (2004:1364) om myndigheters inköp och leasing av miljöbilar”).
• Miljöbil med sänkt förmånsvärde enligt skattelagstiftningen. Se www.skatteverket.se/infotext/arbetsgivare/miljobilar
• Miljöbil enligt vissa kommuners miljöbilsdefintion. Se hemsidor på respektive kommun.  

3) Angiven gasförbrukning uppmätt vid körning på certifieringsgas.

www.lanktillmärketshemsidamedmermiljoinformation.se
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