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Värden för bränsleförbrukning och CO₂-utsläpp hittar du på sid. 22.
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S p o r t i g h e t  –
  ko n k r e t  u t t r y c k t .

Vassare design, stegrad effekt. Körupplevelse och dynamik på sportvagnsnivå. 

quattro permanent 4-hjulsdrift som standard. Precis som den imponerande 

prestanda och den körglädje den ger. Man ser det direkt på S:et – Audi S4.

04 | 05

För information om när Audi S4 lanseras, välkommen att kontakta din Audi-återförsäljare.
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v a r j e  g å n g .
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Typiskt S. Alltid lika fascinerande. Dynamikladdad front med S-specifik 

kylargrill i twilight-grått och dubbellister av aluminium. Djupa, tydligt 

markerade luftintag i titansvart med aluminiumlameller. Lägg till detta 

svartlackerade bromsok med S4-logo och många andra S-specifika 

sportvagnsdetaljer.

s o m  i  s t a r t k l a r.
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Värden för bränsleförbrukning och CO₂-utsläpp hittar du på sid. 22.

Sportig look som standard. Accentuerad av ytterbackspeglar 

i aluminiumoptik. Med gjutna aluminiumfälgar i 5-ekrad 

V-design (S-design) och rödlackerade bromsok som tillval. 

Liksom svart, strukturerat, bikakemönstrat galler bak och 

S-diffusor i twilight-grått, matt. Det kromade, dubbelpipiga 

S-specifika avgassystemet, de belysta instegslisterna och den 

tuffa bakspoilern på sedanmodellen fulländar den sportiga 

looken på ett verkligt effektfullt sätt.

D y n a m i k
s o m  s y n s  m e d  b l o t t a  ö g a t .
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Ett ögonblick som väcker känslor. Och får vardagen att 

vika undan. Välkommen att ta plats i Audi S4. I en kupé 

som bjuder på sportighet du kan känna med dina fingrar. 

Med dekorinlägg i Carbon Atlas (tillval). Och, om du vill, en 

läderklädd multifunktionssportratt med 3-ekers-design, 

växlingspaddlar och ett stiligt S-emblem. Och med pedaler 

i aluminiumoptik som tydligt signalerar: ”jag är startklar”.

M e d  p l a t s
f ö r  p a s s i o n .

Audi S4 Sedan | S4 Avant

Värden för bränsleförbrukning och CO₂-utsläpp hittar du på sid. 22.
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Hoppa in. Ta på bältet och sätt dig skönt tillrätta. Om du så vill i S-sportstolar 

(tillval) fram prydda med ett inpräglat S. För utmärkt stöd i sidled också vid 

sportig, dynamisk körning. Med massor av viktig information, tydligt och 

överskådligt presenterad i ditt synfält. Om du så önskar på den högupplösta 

12,3˝ stora färgdisplayen Audi virtual cockpit, med S-specifik design. Som 

i sportläget exempelvis har varvräknaren i mitten. En instrumenttavla som 

är utslagsgivande för en helt fascinerande sportbilsatmosfär.

A l l t
u n d e r  f u l l  k o n t r o l l .

Audi S4 Sedan | S4 Avant
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Värden för bränsleförbrukning och CO₂-utsläpp hittar du på sid. 22.
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Den nya 6-cylindriga 3.0 TFSI-motorn. Som bjuder på direkt kraftutveckling och 

imponerande acceleration. 354 hk. 0 till 100 km/h på 4,7 sekunder¹. Prestanda 

på hög nivå. Också tack vare quattro permanent 4-hjulsdrift. Och den individuella 

chassiavstämningen Audi drive select. Båda är standard. Precis som nyutvecklade 

8-stegade tiptronic som växlar nästan helt utan avbrott i kraftflödet. Dynamik du 

aldrig mer vill vara utan. 

D e n  n y a  s p o r t i g h e t e n s
h j ä r t a .

Audi S4 Sedan | S4 Avant

¹ Värde för S4 Sedan.
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Låt dig inspireras av den exceptionellt sportiga designen. Få en kick 

av den sportvagnsliknande prestandan, och fascineras av de tekniska 

innovationerna. Eller med andra ord: Upplev själv Audi S4.

L y c k o r u s  –
r e d a n  f r å n  s t a r t .
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Lär känna Audi S4 in i minsta detalj. Mer information, mer individualitet 

och mer exklusivitet. Du hittar det på www.audi.se

Audi  S4 är  en bil  som
  fascinerar.  Se mer på audi.se.

Skanna in QR-koden med din 

smartphone eller surfplatta 

för att utforska allt om och 

omkring Audi S4.

Värden för bränsleförbrukning och CO₂-utsläpp hittar du på sid. 22.
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Modell Audi S4 3.0 TFSI quattro 

(354 hk/260 kW)⁴

Växellådstyp 8-växlad tiptronic

Bränsleförbrukning¹, ², ³ i l/100 km Sedan Avant

stadstrafik

landsväg

blandad körning

9,9–9,8

6,1–5,9

7,5–7,3

10,1–10,0

6,3–6,1

7,6–7,5

CO₂-utsläpp¹, ², ³ i g/km 

blandad körning 170–166 175–171

Miljöklass EU6 EU6

Förklaringar

¹  Värden för bränsleförbrukning och CO₂-utsläpp beror på vilka däck och fälgar som används och anges därför som 

intervall.

²  Angivna värden fastställda enligt föreskrivet mätförfarande (UN-R 85 i den vid tillfället gällande versionen). 

Uppgifterna gäller ej enskilda fordon och utgör inte en del av erbjudandet, utan är enbart tänkta att tjäna som 

en praktisk jämförelse mellan de olika fordonstyperna.

³  Bränsleförbrukningen och CO₂-utsläppen beror inte enbart på ett effektivt utnyttjande av bränslet i fordonet 

utan påverkas även av körförhållandena och andra icke-tekniska faktorer. CO₂ är den växthusgas som bär 

huvudansvaret för den globala uppvärmningen.

⁴ För information om exakt lanseringsdatum, välkommen att kontakta din Audi-återförsäljare.

⁵ OBS! Läs och beakta informationen angående fälgarna, se nedan.

Viktig upplysning:

Att tänka på när det gäller fälgar: Glanspolerade, polerade eller partiellt polerade aluminiumfälgar får ej 

användas vintertid. Ytorna på dessa saknar av produktionstekniska skäl ett tillräckligt gott korrosionsskydd vilket 

gör att bl. a. vägsalt kan orsaka svåra, bestående skador på dem.

Däcksklassificering

Tabellen listar information om bränsleeffektivitet, våtgrepp och bulleremission för de däck av olika dimension som 

finns till Audi S4.

Utrustning på den Audi S4 Sedan du ser på sid. 4–21:

Lack: Navarrablå, metallic

Fälgar: Aluminiumfälgar, gjutna, med 5-ekrad V-design (S-design), kontrastgrå, partiellt polerade⁵

Säten/sätesklädslar: S-sportstolar fram i rotorgrå finnappa med kontrasterande antracitfärgade sömmar

Dekorinlägg: Pianolack, svart

Fler utrustningar: Bromsok, lackerade i rött

Utrustning på den Audi S4 Avant du ser på sid. 4–21: 

Lack: Misanoröd, pärleffekt

Fälgar: Aluminiumfälgar, gjutna, med dubbel 5-ekrad stjärndesign (S-design)

Säten/sätesklädslar: Sportstolar fram i Alcantara Frequenz/läder i svart med kontrasterande klippgrå sömmar

Dekorinlägg: Carbon Atlas

Fler utrustningar: Bromsok, lackerade i svart

Det är inte möjligt att beställa däck av en speciell sort. 

För information om vilka däck som finns tillgängliga i just ditt land – vänd dig till närmaste Audi-återförsäljare.

Däckdimension Energiklass Våtgreppsklass Buller-

emissionsklass 

Sommardäck 245/40 R 18 E–C B–A 72–70 –

245/35 R 19 E B–A 73–67 –

Vinterdäck 225/45 R 18 E C 72

245/40 R 18 E B 72
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Audi

AUDI Sverige

151 88 Södertälje

www.audi.se

Gäller fr.o.m. april 2016

Tryckt i Tyskland

633/1152.48.37

 Vissa av de modellvarianter, utrustningar resp. tjänster som presenteras och beskrivs i denna broschyr 

finns inte tillgängliga i samtliga länder. De avbildade bilarna är delvis försedda med tillvalsutrustning 

för vilka en extra kostnad utgår. Uppgifter som rör fordonets leveransomfattning, utseende, prestanda, 

mått och vikt, bränsleförbrukning och driftskostnader grundar sig på de fakta som förelåg vid pressläggningen. 

Med reservation för eventuella avvikelser från avbildningarna beträffande färg och form liksom för eventuella 

felaktigheter och tryckfel. Med förbehåll för ev. ändringar. Eftertryck, även av utdrag, endast tillåtet med 

föregående skriftligt tillstånd från AUDI AG.

Det papper som används i denna broschyr har framställts av klorfri pappersmassa.

Vorsprung durch Technik
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