
ABS med elektronisk bromskraftfördelning EBV
Airbag i full storlek för förare och passagerare
Airbag urkopplingsbar på passagerarsidan med nyckel
Aluminiumfälgar 8,5 J x 18 i 7-ekers dubbel design med däck 255/40 R 18
Aluminiumoptik i kupéutrymmet, de inre dörrhandtagen, luftmunstyckenas regla-
ge och ramar, instrumentinsatsen, MMi-styrreglaget, MMI-ljudreglaget, askkopps-
ramen , locket över burkhållaren, växelväljarknoppens prydnadsring
ASR, förhindrar hjulspinn på drivhjulen genom att minska motoreffekten
Audi backguard: Framstolar med whiplash skydd
Avgas-ändrör, dubbelt och med fyra ovala ändrör
Bagagerumsskydd, uttagbart (Avant)
Bakljus: Sedan: Bromsljus i LED-teknik med ett backljus och ett dimljus; Avant:
Broms- och bakljus i LED-teknik, två back- och dimbakljus
Bakruta med uppvärmning
Bakrutetorkare med spolar-/torkarautomatik (Avant)
Bakspoiler (Sedan) respektive takkantspoiler (Avant)
Baksätesryggstöd, fällbart till 1/3 eller 2/3.
Barnstolsfäste av ISOFIX-typ: hållare för infästning av ISOFIX-barnstolar på ytter-
platserna i baksätet
Barnsäkring för bakdörrarna och fönsterhissarna bak
Bromsljus ett tredje, högt placerat bromsljus i bakrutan (Sedan) alternativt i tak-
kantspolilern (Avant)
Bromssystem: 18” bromsskivor fram och bak; invändigt ventilerade
Bränsletank för 80 liter
Bältespåminnelse för förare och passagerare
Centrallås med fjärrkontroll
Dekorinlägg i Carbon, Atlas
Dimstrålkastare, inbyggda i huvudstrålkastarna
Dubbelt lastrumsgolv, uppfällbart och med inbyggd smutsuppsamlingstråg
Dörrhandtag, helt infällda, i bilens färg och med prydnadslister i Aluminiumoptik
Dörrinstegslister med aluminiuminlägg och S-logo
Dörrklädsel med Alcantara-fält och integrerade armstöd
EDS - Elektronisk differentialspärr
Elektriska fönsterhissar fram och bak
Elektromekanisk parkeringsbroms
ESP Elektroniskt stabiliseringsprogram
Farthållarsystem
Färddator med färgdisplay, hög upplösning
Förvarings-”paket“: 
Förvaringsfack i takmodulen, över backspegeln, för t. ex. solglasögon
Förvaringsfack under framstolarna
Genomlastningslucka för transport av långa föremål
Glanspaket, prydnadslist på de utvändiga dörrhandtagen 
Innertak av svart tyg

Invändig backspegel, avbländbar
Kaross: Förzinkad (helförzinkad i de för korrosion särskilt utsatta områdena)
Klädsel Alcantara/Läder
Komfort-klimaautomatik plus
Lastrumskoncept med skensystem och 4 flyttbara fästöglor, sidonät, upphäng-
ningskrokar för väskor (Avant)
Ljuspaket med inner- och ytterbelysning 
Ljussensor,  inkl. coming home-/leaving home-funktion
Läslampor, 2 vardera fram och bak
Makeup-spegel med belysning på förar- och passagerarsidan
Mittarmstöd fram och bak, fram med uppfällbart stuvningsfack
MMI inkl. DSP-ljudsystem med 10 högtalare och CD-växlare i handskfacket (hög-
upplösande 7” färg-bildskärm)
quattro permanent fyrhjulsdrivning med asymmetrisk-dynamisk momentfördelning
Ratt: Sportläderratt i 3-ekrad design med S6-emblem, växlingsvippor i Aluminium-
optik och färgmässigt avpassade sömmar
Regnsensor 
Servotronic hastighetsberoende reglering av servostyrningen
sideguard: Sido-Airbag för huvudet, skyddar passagerarna fram och bak vid en
sidokollision
Sido-Airbag fram , integrerade i ryggstöden. 
Skyddsnät som kan användas med ryggstödet uppfällt, nedfällt på ena sidan eller
helt nedfällt (Avant)
S-sportstolar fram, elektrisk stolsinställning inklusive minne på förarstolen och
stolsuppvärmning samt svankstöd för båda framstolarna
Stickuttag i bagagerummet (Avant)
Strålkastare: Xenon plus-strålkastare med gasurladdningsteknik för halv-och helljus
Stöldlarm
Stöldskydd, elektroniskt, automatisk aktivering med bilnyckeln
Säkerhetsbälten: 3-punkts rullbälten på alla sittplatser, med höjdjustering fram,
pyroteknisk bältessträckare, bälteskraftbegränsare på alla fem sittplatserna
Säkerhets-rattstång, elektrisk inställning av ratten i höjd- och längdled
Takreling, utan skarvar och steg, i eloxerad aluminium
Tire mobility system” med 12 V-kompressor och däcktätningsmedel under last-
rumsgolvet i bagagerummet
Tygmattor fram och bak, färgavstämda
Utvändig backspegel, med elektrisk inställning och uppvärmning inklusive 
minnesfunktion; utvändiga backspegelhus i Aluminiumoptik
Varningstriangel med fäste på bakluckans insida
Varselljus i LED-teknik med 5 lysdioder i vardera stötfångaren
Verktygssats i bagagerummet
Vindruta av lamellglas med grå färgrand i överkanten; tillverkad av värmeisoleran-
de glas
Växelväljare i Läder med Aluminiumoptik

Audi S6 
Fakta och cirkapriser maj 2007

Audi S6 sedan 435 M 6 2040 450 2490 2100 2965:- **

Audi S6 Avant 435 M 6 2100 500 2600 2100 2965:- **

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.

Motor Växellåda Tjänste- Lastför- Max Max Fordons- Premie-
Versioner hk vikt kg1) måga kg1) totalvikt kg dragvikt kg skatt1) klass

Audi S6 sedan 250 (begränsad) 5.2 19.7 9.7 13.4 319 2005

Audi S6 Avant 250 (begränsad) 5.3 19.7 9.7 13.4 319 2005

Toppfart Acceleration Bränsle förbrukning l/100 km*
Versioner km/h 0–100 km/h stad landsväg blandad CO

2
Miljöklass

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

Motortyp 10-cyl, aluminium, V90°, Common Rail, FSI, direktinsprutning, dubbla överliggande kamaxlar (DOHC),
4 ventiler per cylinder, 2-stegs variabelt insugningsrör i magnesium

Volym 5204

Cyl.diam./slaglängd mm 84.5 x 92.8

Effekt, kW(hk) vid 1/min 320(435)/6800

Vridmoment, Nm vid 1/min 540/3000-4000

Kompressionsförhållande 12.5:1

Bränsle Blyfri 98 oktan

Standardutrustning
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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.

Adaptive cruise control 23.500:-

Adaptive light. Dynamiskt urvljus med vridbara strålkastare 12.900:-

Advanced key. Tillträdes- och användar-behörighetssystem med automatiskt datautbyte mellan bilen och nyckeln: 
Motorn startas och stannas med Start-/Stopp-knappen i mittkonsolen; dörrhandtag med prydnadslister i aluminiumoptik 11.900:-

Aluminiumfälg i 5-arms vingdesign 9J X 19 med däck 265/35 R 19 19.000:-

Aluminiumfälg i 7 dubbel-eker design 9J X 19 med däck 265/35 R 19 23.200:-

Audi parking system. Akustisk parkeringsassistans bak 4.000:-

Audi parking system plus. Akustisk parkeringsassistans fram och bak med optisk visning i MMI-systemet 8.900:-

Audi parking system advanced. Akustisk parkeringsassistans fram och bak med optisk visning i MMI-systemet, inkl backkamera 14.000:-

Bagagelucka med automatisk manövrering (endast Avant) 6.000:-

Bagagelucka med automatisk öppning (endast sedan) 500:-

Bagagerumsmatta, vändbar (Gummi/tyg) 1.200:-

Bagagerumspaket bestående av: Kombinät, Stickuttag, Fästkrokar 1.100:-

Biltelefon Dualband / GSM med komfortmittarmstöd, "handsfree"-telefon inkl. trådlös lur samt takantenn för bästa mottagning 14.500:-

Borttagen takreling 0:-

Bose Surround Sound 8.000:-

Carbon paket 23.200:-

CD-växlare. Två för MMI 4.500:-

Cykelhållare som består av: Fästen för cyklar med upp till 26” hjul, Spännband, Fästkrokar. Observera: Inte i komb. med reservhjul 1.700:-

Dekorpanel i masurbjörk, grå 0:-

Dekorpanel i matt, borstad aluminium 0:-

Dekorpanel i valnötsrot, mellanbrunt sidenmatt 0:-

Dragkrok, manuellt ut-/infällbar, inkl. släpvagnsstabilisering 11.000:-

Däcktryckskontroll 6.000:-

Elmanövrerad solskydds-rullgardin gör bakrutan 3.500:-

Fixeringssats i vilken ingår: Teleskopstång, Spännband 1.700:-

Fixeringssats och cykelhållare i vilken ingår: Teleskopstång, Spännband, Fästen för  2 cyklar med upp till 26” hjul, Spännband, 
2 förvaringspåsar för framhjul. Observera: Inte i komb. med reservhjul! 3.500:-

Garageportsöppnare (HomeLink) 2.900:-

Innertak i silverfärg 4.900:-

Invändig backspegel med automatisk avbländning och digital kompassvisning 4.000:-

Låsbara hjulbultar 300:-

Läder Sidennappa Observera: Inte i komb. med normalstol! 6.000:-

Läder Valcona Observera: Bara i komb. med normalstol! 0:-

Metallic 8.500:-

Multifunktions-läderratt i 4-ekrad design med växlingspaddlar och uppvärmning 0:-

Navigationssystem med DVD inkl. MMI. Överskådlig kartvisning via MMI, där speciella mål markeras med symboler; snabb kartvisning, 
zoomfunktion, möjlighet att välja mål ur ”målminne”, dynamisk vägvisning med RDS-TMC; Europa-DVD; färddator med färgdisplay 23.900:-

Normalstolar fram 0:-

Parkeringsvärmare/-ventilation med fjärrkontroll 15.900:-

Reservhjul 19” med normaldäck 3.500:-

Rutor av isolerglas. För ökad ljuddämpning utifrån och ökat inbrottsskydd; Minskad uppvärmning av kupén från solstrålning; 
Bakrutans glas av serieutförande 12.900:-

Röststyrningssystem 5.000:-

Sido-Airbags bak 4.000:-

Solskydds-rullgardiner, elmanövrerad för bakrutan, manuella för dörr-rutorna (sedan) 4.500:-

Solskydds-rullgardin, elektrisk, för bakrutan (sedan) 1.400:-

Solskydds-rullgardiner, manuell för bakrutan och dörr-rutorna (Avant) 2.600:-

Stoluppvärmning på ytterplatserna bak 4.500:-

Taklucka, glastak med elmanövrering 12.900:-

Taklucka, Solcells-tak med elmanövrering 18.000:-

Telefonförberedelse för mobiltelefon (Bluetooth) med mittarmstöd. Tillgängliga telefonadaptrar får du av din Audi återförsäljare 8.000:-

Tonade rutor. Bakruta, bakre dörr-rutor och bakre sidorutor mörktonade 4.600:-

TV-mottagning. För mottagning av analoga och digitala TV-program 12.500:-

Växelspaks-/växelväljarknopp i trä. Observera: Bara i komb. med dekorinlägg masurbjörk grå! 1.200:-

Merutrustning på den svenska marknaden

Audi S6 768.900:- 784.800:-

Priser Sedan Avant
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