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Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyon değerlerini sayfa 84’ten itibaren bulabilirsiniz. 

  Yenilikçi teknolojiler, ilerici tasarım ve hayran bırakan çeşitlilikte bir 

 donanım. Audi A6 Sedan ve Audi A6 Avant yaşamınız için bu değerleri son 

 derece sportif, şık bir çizgide birleştiriyor.

Her yönü ile 
hayran bırakır.  

A6  Audi  A6 Sedan |  Audi A6 Avant
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A6  Audi  A6 Sedan |  Audi A6 Avant
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  İlk bakışta kendine hayran bırakan, duyguları canlandıran 

ve ilerleme isteği uyandıran bir Sedan. Duruşundan tamamen 

ilericilik ve sportiflik yansıtan bir tasarım. Çizgilerin yatay 

 konumu aracı hem önden hem de arkadan daha da geniş ve 

sportif göstermektedir.

Dinamik tasarım kendini 
her çizgide belli eder.

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyon değerlerini sayfa 84’ten itibaren bulabilirsiniz. 
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  Sportiflik, zerafet ve işlevsellik konforla buluşuyor. A6 Avant, 

 kusursuz bir denge ile çok yönlülüğü sergiliyor. Hafifçe ve zarifçe akıp 

giden orantılı ölçüler ve kusursuz hassasiyetle tanımlanmış hatlar. 

Eşsiz bir izdüşümsel görünüm.

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyon değerlerini sayfa 84’ten itibaren bulabilirsiniz. 

A6  Audi  A6 Sedan |  Audi A6 Avant
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A6  Audi  A6 Sedan |  Audi A6 Avant
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  İlerici tasarım ve yenilikçi görünüm. Diğer bir çok 

şeyin yanı sıra, yolun gündüzmüşcesine aydınlatılması. 

Opsiyonel olarak sunulan LED ön farlar, geceyi gündüze 

çevirir.

İsteğe bağlı sunulan 5 kollu yıldız tasarımlı 20 inçlik 

kontrast gri, kısmen parlatılmış¹ alüminyum alaşımlı döv-

me jantlar, fazladan etkileyici bir izlenim yaratmaktadır. 

Güçlü bir ifade park halindeyken bile.

Herhangi bir ışık altında bile Etkileyici: üç boyutlu tasarıma 

sahip Audi Singleframe. Düz ve geniş. Egemenlik saçan. 

Yatay krom çıtalar ile, etkileyici A6 dinamiklerinin altını 

çizmektedir.

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyon değerlerini 
sayfa 84’ten itibaren bulabilirsiniz
¹ Lütfen sayfa 89’daki jantlar ile ilgili bilgileri dikkate alın.
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A6  Audi  A6 Sedan |  Audi A6 Avant
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  Sıradışı ayrıntılar en üst düzey seçkinliğin reddedilmez ispatıdır. İsteğe bağlı olarak sunulan 

MMI dokunmatik ekranlı MMI Navigasyon plus ve 8 inç’lik geniş TFT renkli ekranıyla birlikte. Çoklu 

fonksiyon ve kullanıcı dostu entegre Audi connect hizmetleri. İsteğe bağlı Bose Surround Ses sistemi. 

14 hoparlörü ve toplamda 472 watt’ın üzerinde bir ses çıkışı ile birlikte farkını hisettiren, diğer ses 

 sistemleriyle karıştırılamaz iç mekanda eşit ölçüde dağılan harika bir ses kalitesi.

Üstünlük sürücü odaklı olmakla
kendini gösterir.

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyon değerlerini sayfa 84’ten itibaren bulabilirsiniz
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A6  Audi  A6 Sedan |  Audi A6 Avant

 

  Cömertçe tasarlanmış geniş iç mekan ve konfor. Çok sayıda eşya koyma gözü 

ve pratik saklama alanı seçeneğiyle. Örneğin 40 : 60 yatırılabilir arka koltuk arkalıkları¹ 

öne yatırılırken koltuk arkalığı kilidi bagaj bölmesinden kolayca ve rahatça açılır ve 

bagaj bölmesi iç hacmi² 565 litredir. Arka koltuk arkalığı tamamen öne yatırıldığında, 

bagaj hacmi 1.680 litreye çıkar.

¹ A6 Avant için Standart donanımdır, A6 Sedan için isteğe bağlı olarak alınabilir.
² Ülkeye özgü farklar mümkündür. Ülkenizde hangi donanımın standart olduğunu ve hangi özel donanımların alınabileceğini Audi Yetkili Satıcınızdan öğrenebilirsiniz.
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  İsteğe bağlı olarak sunulan elektrik kumandalı bagaj kapağı açma 

kapama özelliği. İsteğe bağlı sunulan sensör kumandalı bagaj kapağı pratik 

açma düğmesi ile, bagaj kapağı, bir ayak hareketi ile açılabilir. Bagaj kapağı 

açılırken, bagaj bölmesi örtüsü otomatik olarak açılır ve bagaj bölmesine 

erişme imkan tanır. Bagaj kapağı kapatıldığında, otomatik olarak geri yerine 

döner.

Cömertlik, hissedilebilir konfor ile 
kendisini ifade eder.

Yakıt tüketimi CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 84’ten itibaren bulabilirsiniz.
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A6  Audi  A6 Sedan |  Audi A6 Avant
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  Kusursuz dinamiklik ve kusursuz verimlilik. Güçlü TFSI ve TDI motorlar tarafından üretilen. 

Yenilikçi verimlilik teknolojisi sayesinde örneğin daha da geliştirilen Start-Stop sistemi ile yakıt 

tüketimi ve egzoz gazı emisyon değerleri düşürülmüştür. Ve Audi drive select seçimi ile. Sürü-

cünün isteğine göre farklı sürüş tarzı ve süspansiyon yüksekliği sunan beş ayrı sürüş modu ile 

 Verimlilik modu sürüş seçeneğinden spor sürüş seçeneğine kadar. İsteğe bağlı olarak Sürekli 

dört tekerden çekiş sistemi quattro ile birlikte alınabilir. Daha da yüksek çekiş gücü ve güvenli 

viraj alma için. quattro sistemi, isteğe bağlı olarak sunulan geliştirilmiş spor diferansiyel ile 

 birlikte kullanıldığında, sürüş dinamikleri, serilik ve yol tutuşu bambaşka bir düzeye ulaşır.

Otomobil tutkunlarının aklını çelen performans, 
yüksek verimli bir motor ile kendini gösteriyor.

Yakıt tüketimi CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 84’ten itibaren bulabilirsiniz.
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Yeni hedefler belirleyin. 
Audi A6 allroad quattro. 

Yakıt tüketimi CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 87’de bulabilirsiniz.
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 A6  Audi  A6 allroad quattro

Kendi yolundan gitmenin,
en çekici hali.
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  Audi A6 allroad quattro kolayca meydan okumanın yeni bir 

 yoludur. Diğer bir çok özelliğin yanı sıra, yol şartlarına duyarlı havalı 

 süspansiyon sayesinde, kesintisiz amortisör sertliği ve süspansiyon 

 yüksekliği değiştirme özelliğine sahip elektronik kumandalı havalı 

 süspansiyon sistemi, süspansiyon yüksekliğini ve amortisör sertliğini 

mevcut sürüş koşullarına göre otomatik olarak ayarlar. Kendinden 

emin ve dinamik. Güçlü ve verimli TFSI ve TDI motorlarından kendinize 

en uygun olanını seçin.

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 87’den itibaren bulabilirsiniz.
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 A6  Audi  A6 allroad quattro
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Yakıt tüketimi CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 87’den itibaren bulabilirsiniz.

  Diğer otomobillerle karıştırılamayacak diğerlerinden 

tamamen ayırt edilen bir A6 allroad quattro. Kaslı hatlarından, 

geniş çamurluklarına varıncaya kadar ilk bakışta ayırt edilebilir. 

Ayrıca, krom dikey çubuklarıyla karakteristik ve alüminyum 

 görünümlü çarpıcı Audi Singleframe. Bu görünümü pekiştiren, 

tamponu boylu boyunca saran bir alt koruma sacı, tavan 

spoyleri ve yükseltilmiş tavan rayları ile bağımsız görünüme 

vurgu  yapmaktadır.

Kendi yolundan gitmenin, en kişisel şekli.
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 A6  Audi  A6 allroad quattro
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  Cömert ve kendine has özellikleriyle karakteristiktir. Büyüleyici ayrıntılar 

birleştirildiğinde örneğin; İsteğe bağlı olarak sunulan kontrast dikişli bej atlas 

Valcona deri spor koltuklar duruşunuzu destekler. Veya sadece A6 allroad quattro 

için sunulan Elips bronz alüminyum dekoratif aksesuarlar ve Santos kahverengi 

iç mekan renk seçeneğiyle ya da standart donanım olan Sierra/mono.pur 

350 siyah-kahverengi kumaş kombinasyonu ile eğim açısı göstergesi, yokuş 

iniş asistanı ve uyarlanabilir havalı süspansiyonu ile etkileyici. 

Yakıt tüketimi CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 87’den itibaren bulabilirsiniz.
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 A6  Audi  A6 allroad quattro

QR-Code

Audi A6 allroad quattro’nuzu daha yakından 

deneyimleyin: akıllı telefonunuzdan bu OR 

kodunu tarayın ya da internet tarayıcınzdan 

www.audi.com.tr/a6allroadfilm linkine 

 tıklayın.

Yakıt tüketimi CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 87’den itibaren bulabilirsiniz.

  Yüksek torklu TFSI ve TDI motorlar, karşı konulmaz hızlanma 

ve  şaşırtıcı verimlilikleri ile etkileyici. Örneğin, enerji geri kazanımı ve 

Alüminyum hybrid yapı ile. Spor sürüş deneyiminde dönüm noktası: 

motordan gelen gücü değişken oranlarda arka tekerleklere dağıtan, 

isteğe bağlı  olarak sunulan, geliştirilmiş spor diferansiyel ile birlikte 

sürekli dört  tekerden çekiş sistemi, quattro. 

Kendi yolundan gitmenin, 
en güçlü şekli.
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Gözünüzü daha da yukarılara dikin. 
Audi S6.
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S6  Audi  S6 Sedan |  Audi S6 Avant

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 88’de bulabilirsiniz.

Geliştirilmiş Sportiflik.
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Audi S6, sizi temsil eden bir şirket aracı, yüksek prestijli bir

aile otomobili, her gün için şık atletik bir araç olmak üzere çok şeydir. 

Sedan yada Avant olsun hiç fark etmez, her türde akıllı kuvvet sağlar. 

Audi cylinder on demand teknoljisi olan V8 TFSI Motor gücü sayesinde 

yolları dize getiriyor.
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S6  Audi  S6 Sedan |  Audi S6 Avant
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Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 88’de bulabilirsiniz.

Zarif rahatlık. Yola göre yorumlanmış sportiflik. Düz stop lambalarına 

entegre sinyal lambaları. Ve sıralı yanıp sönen LED’li lambalara sahip ikaz ışıkları.

Ayrıntılarıyla büyüleyici. Arka tampon tasarımı ve krom kaplama bagaj kapağı 

kromajı. İki krom kaplamalı ikiz egzoz borusu ile vurgulanan S serisine özgü bir 

klasik.

Net bir çizgi için her şeyden önce tek 
bir şey gerekir: O da rahatlıktır.

QR-Code

Aksiyon dolu Audi S6’yı deneyimlemek 

istiyorsanız akıllı telefonuzdan bu QR 

kodunu tarayın veya internet tarayıcınızdan

www.audi.com.tr/s6film linkini kullanın.
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S6  Audi  S6 Sedan |  Audi S6 Avant

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 88’de bulabilirsiniz.
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 Yeni bir ışıkta kendini gösteren ilerleme. LED’li farlar, yüksek 

aydınlatma gücüyle en modern şık tasarımı bir arada sunuyor. İsteğe 

bağlı sunulan Audi matrix LED’li farlarla daha da karizmatik. Görün ve 

görülün. Aynı zamanda Audi LED’li sinyal lambalarına entegre edilmiş,

alüminyum kaplamalarıyla çekici görünüme sahip yan dikiz aynaları 

için de geçerlidir.
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S6  Audi  S6 Sedan |  Audi S6 Avant

Güçlü performans kontrol ve 
ayrıca sakinlik gerektirir.
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Herşey emrinizinde bekliyor. Seri ve sezgisel çalışma özellikli dokunmatik bilgisayar mouse olan ve isteğe 

bağlı donanım olarak sunulan en yeni nesil bilgi-eğlence sistemi MMI dokunmatik ekranlı MMI navigasyon plus

ile birlikte, ergonomik ve sportif alüminyum vites değiştirme kolları olan çok fonksiyonlu spor deri direksiyon 

ile kolayca kumanda edilebilen radyo ve sürücü bilgilendirme sistemi, telefon ya da navigasyon. Sırtınızı arzu 

ederseniz yüksek konfora sahip yüksek kaliteli Alcantara deri spor koltuğa, arzu ederseniz de isteğe bağlı olarak

sunulan, exclusive Valcona deri S serisi spor koltuğa yaslayın ve tadını çıkarın. 

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 88’de bulabilirsiniz.
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S6  Audi  S6 Sedan |  Audi S6 Avant

Şaşırtıcı Gerçekler: 331 kW’lik güç üreten TFSI 4.0 litre V8 motor. 0’dan saatte 100 km hıza 

4,4 saniyede ulaşma. 550 Nm’lik yüksek tork çıkışının sağladığı dinamik güç. Audi cylinder on demand 

teknolojisi daha da geliştirilmiş Start-Stop sistemi ve enerji geri kazanımı gibi verimli teknolojiler sayesinde, 

daha fazla güç, daha az yakıt tüketimi. Sıradışı bir araç olan Audi S6 ile ilk elden bilgi sahibi olun.

Verimlilik bir sanattır, hiçbir şeyi 
bırakmamak ve hiçbir şeyden 
vazgeçmemektir.

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 88’de bulabilirsiniz.
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Kendinizi şımartın.
Audi A6 Dikkat çeken özellikler.
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 Dikkat çeken özell ikler |  Motorlar

 

  İster tüm motor devri aralıklarında, sabit bir güç dağılımıyla yüksek

torklu TDI motorlar olsun, isterseniz dinamik özellikleri aynı kalmak kaydıyla, 

yükseltilmiş kapasiteye sahip sıradışı verimlilikte TFSI motor olsun, 

Audi A6 ’nız için hangi motora karar verirseniz verin tüm motorlarda yüksek

bir sıkıştırma, yüksek verimli bir yanma ve mükemmel bir verim mevcuttur.

Yada kısaca söylenecek olursa yakıt tüketiminin azaltılması ve emisyonlarının 

düşürülmesinin yanı sıra güç arttırılmıştır. Tüm TDI ve TFSI motorlar AB6 

egzoz gazı emisyonu standardına uygundur.

Yakıt tüketimi ve CO₂ Emisyonu değerlerini sayfa 84’ten itibaren bulabilirsiniz.

Performansın üretildiği yer.
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 Dikkat çeken özell ikler |  quattro

Resimlerde görülen veya içerikte anlatılan donanım ve aksesuarların bazıları ilave ücret ödenerek satın alınan opsiyonel donanım ve aksesuarlardır.
Standart ve opsiyonel donanım ve aksesuarlarla ilgili ayrıntılı bilgi için www.audi.com.tr adresini ziyaret edin veya Audi Yetkili Satıcınıza danışın.

  Çekiş kuvveti sürekli olarak dört tekerin tümüne dağıtıldığı için 

yola tam hakim olunur. Hidrolik lamelli kavrama ile arka aks daima 

 duruma göre ve daima seçmeli olarak değişken kumanda edilir. quattro 

ile sürüş stabilitesi, dinamizm ve ataklık yeniden yaşanır ve arkadan 

 kayma ve önden kaymaya ters yönde etki edilir. Çekişin arttırılması ve 

ilerleme kuvvetinin iyileştirilmesi içindir. Her yolun üstesinden gelir. 

 Virajlarda, düz yollarda ve her zeminde olmak üzere kendi hedefini 

 daima göz önünde bulundurur. Yolda ve hafızanızda yer tutuşu konusunda 

hayran bırakmak içindir.

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 84’den itibaren bulabilirsiniz.

Yollarda bıraktığı izleri.
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 Dikkat çeken özell ikler |  Audi Matrix LED Farlar

  Opsiyonel olarak sunulan Audi Matrix LED’li ön farlar günışığı renginde 

 aydınlatma sağlar. Trafikte seyreden diğer araçlar, Audi A6’nızda bulunan ve sürüş 

koşullarına bağlı olarak birbirinden bağımsız şekilde kontrol edilen diyotlar vası-

tasıyla elde edilen ışık dağılımı ile tamamen aydınlatılır. Bu yenilikçi aydınlatma 

teknolojisi, bazen otomatik aydınlatma seçimi ile bazen de dinamik aydınlatma 

şeridi ile aynı zamanda gündüzleri de trafikteki yeni sürüş trendlerini belirliyor. 

Tam anlamıyla şartlar neyi gerektiriyorsa.

Parlak görünüm. 

Resimlerde görülen veya içerikte anlatılan donanım ve aksesuarların bazıları ilave ücret ödenerek satın alınan opsiyonel donanım ve aksesuarlardır.
Standart ve opsiyonel donanım ve aksesuarlarla ilgili ayrıntılı bilgi için www.audi.com.tr adresini ziyaret edin veya Audi Yetkili Satıcınıza danışın.
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 Dikkat çeken özell ikler |  Ortam aydınlatma

  Opsiyonel olarak sunulan LED teknolojili ortam aydınlatması ile kendinizi 

yoldayken de evinizdeymiş gibi hissedin. Gözleri almayan hareketli ışık gösterileri 

ile iç mekanda hoş ve keyifli bir ortam yaratır. Bu ışık oyunları MMI üzerinden 

kişisel beğeniye göre ayarlanabilir.

Evinize
Hoşgeldiniz.

Resimlerde görülen veya içerikte anlatılan donanım ve aksesuarların bazıları ilave ücret ödenerek satın alınan opsiyonel donanım ve aksesuarlardır.
Standart ve opsiyonel donanım ve aksesuarlarla ilgili ayrıntılı bilgi için www.audi.com.tr adresini ziyaret edin veya Audi Yetkili Satıcınıza danışın.
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 Dikkat çeken özell ikler |  Donanımlar

En iyinin en iyileri. 
Dikkat çeken donanım ve aksesuarlar.

  01  Merkezi hoparlör ve Subwoofer ve her birinin kendi amplifikatör kanalı dahil 15 hoparlörlü Bang & Olufsen Gelişmiş Ses Sistemi ile büyüleyici ses çıkışı

  02  Audi connect¹ ile seyahatleriniz de dijital ağ ile Dünya ile irtibatta kalın. 

  03  Audi akıllı cep telefonu arayüzü², ³, ⁴ akıllı cep telefon içeriklerinizi kablosuz olarak USB üzerinden doğrudan MMI ekranına getirir. Navigasyon, telefon, müzik ve seçilen Third-Party uygulamaları MMI düğmesi 

ve sesli komut üzerinden konforlu bir şekilde kullanılabilir.

  04  Audi telefon kutusu⁵ ön orta konsoldaki göze cep telefonunun yerleştirilmesiyle iyi bir çekiş kalitesiyle araçta telefon görüşmesi yapılmasını sağlar.

  05  Ön masaj fonksiyonu⁶ 10 pnömatik yastık yardımıyla 5 yoğunlukta 5 farklı program ile masaj yapılır, koltuktaki çok fonksiyonlu düğme ile ayarlanabilir veya opsiyonel olarak MMI üzerinden ayarlanabilir.

¹ Yasal bilgileri ve kullanım talimatlarını sayfa 92’de bulabilirsiniz. ² Akıllı telefonunuzun uyumluluğu hakkında, cep telefonu üreticisine başvurun. ³ Ülkenizde kullanılabilirliği ile bilgi almak için Audi yetkili satıcınıza 
başvurun. ⁴ Audi Akıllı telefon arayüzünde görüntülenen içerik ve özelliklerden akıllı telefon üreticileri sorumludur. ⁵ Uyumlu cep telefonları hakkındaki bilgileri Audi yetkili satıcınızdan veya www.audi.com.tr/bluetooth 
internet sayfasından öğrenebilirsiniz. ⁶ Sadece Kişiye özel hatları olan koltuklar ile birlikte mevcuttur.
Resimlerde görülen veya içerikte anlatılan donanım ve aksesuarların bazıları ilave ücret ödenerek satın alınan opsiyonel donanım ve aksesuarlardır. Standart ve opsiyonel donanım ve aksesuarlarla ilgili ayrıntılı bilgi 
için www.audi.com.tr adresini ziyaret edin veya Audi Yetkili Satıcınıza danışın.
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 Dikkat çeken özell ikler |  Donanımlar

__ 01   Head-up gösterge ekranı¹, Sürücü ile ilgili bilgileri, örneğin 

navigasyon veya uyarıları doğrudan sürücünün görüş alanına 

yansıtır.

__ 02   MMI dokunmatik ile MMI Navigasyon plus, Multimedya 

fonksiyonu ve sezgisel kullanım; Birçok görülmeye değer 

yer ve şehir modeli göstergesi ile Yüksek çözünürlüklü 

8 inç renkli ekranı olan 3D- harita gösterimli navigasyon 

sistemi

__ 03   Seramik fren, Önde ve arkada karbon elyafı ile güçlendi-

rilmiş seramik disk frenleri, içten havalandırmalı ve delikli 

fren disklerinde özel olarak geliştirilmiş soğutma kanalları 

olan 19 inç yüksek performanslı fren sistemidir. 

__ 04   Araç anahtarına dokunulmasına gerek kalmadan merke-

zi kilit sisteminin açılıp kilitlenmesini ve bagaj kapağının 

açılmasını sağlayan, Sensör kumandalı bagaj kilidini açma 

sistemi dahil akıllı anahtar. Arka tamponun alt tarafına 

doğru ayak sallandığında (hafifçe tekme atma hareketi) 

bagaj kapağı kendiliğinden açılır. 01

 02  03
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Resimlerde görülen veya içerikte anlatılan donanım ve aksesuarların bazıları ilave ücret ödenerek satın alınan opsiyonel donanım ve aksesuarlardır.
Standart ve opsiyonel donanım ve aksesuarlarla ilgili ayrıntılı bilgi için www.audi.com.tr adresini ziyaret edin veya Audi Yetkili Satıcınıza danışın.
¹ Polarize güneş gözlükleri ile Head-up Ekranların kullanımı sınırlıdır. 

 04
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Çeşitliliklerimizden ilham alın.
Paketler, Seriler ve Daha fazlası.
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 Seri  ve Paketler |  Audi A6 3.0 TDI competition

  Saf kuvvetin belirgin bir görünümle birleştiği ayrıcalıklı bir kombinasyon: Audi A6 3.0 TDI competition. 

Özel üretim modelimiz olan Audi A6 3.0 TDI competition modeli, Overboost (turboşarj) özelliği de devreye 

 girdiğinde anında ilave bir 15 kW güç artışının yanı sıra, motor gücünde 240 kW’lık bir artış sunmaktadır. 

650 NM’lik etkileyici bir tork gücüne sahip çift turboşarjlı 3.0 TDI çift turbolu motor, 0’dan 100 km’ye 5.0 saniyede 

çıkmaktadır. Araçta bulunan motor, aracın sportiflikten ödün vermediğinin göz ardı edilemez bir yansımasıdır.

Daha üstün performans.
Audi A6 3.0 TDI competition.

¹ Bir Audi Sport GmbH sunumudur. ² Lütfen sayfa 89 ’daki jantlar ile ilgili özellikleri dikkate alınız
Resimlerde görülen veya içerikte anlatılan donanım ve aksesuarların bazıları ilave ücret ödenerek satın alınan opsiyonel donanım ve aksesuarlardır.
Standart ve opsiyonel donanım ve aksesuarlarla ilgili ayrıntılı bilgi için www.audi.com.tr adresini ziyaret edin veya Audi Yetkili Satıcınıza danışın.
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 01  03

  01   S line Dış görünüm paketi – Audi exclusive siyah görünüm 

paketi¹, parlak siyah veya araç renginde alınabilir dış ayna 

yuvaları, Ön çamurluklarda V6 T yazısı, Seriye özel Nardo 

gri veya Sedefli Sepang mavi ayrıcalıklı araç boyası rengi, 

5 kollu Yıldız tasarımlı 20 inç Alüminyum alaşımlı dövme 

parlak siyah, kısmen cilalanmış² jantlar, Parlak kırmızı fren 

kaliperleri

  02   S line Sportpaket – Opsiyonel olarak alınabilen Ön koltukla-

rın sırtlarında S line kabartması ile kırmızı kontrast dikişleri 

bulunan siyah Valcona deri S Spor ön koltuklar, Alüminyum/

Siyah Beaufort ahşap Audi exclusive¹ dekoratif aksesuarlar

  03   Parlak siyah egzoz çıkışları
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 Seri  ve Paketler |  Audi A6 allroad quattro gelişmiş paket

  Audi A6 allroad quattro gelişmiş paketi ile aracınıza benzersiz bir dokunuş verin. Çarpıcı renklerden 

Soho kahverengi dahil, kaliteli dekoratif aksesuarlar, etkileyici 20 inç jantlar dahil olmak üzere seçeneklerinize 

siz karar verin. Valcona deri ön spor koltuklar ve daha fazla konfor ve dinamizm için spor diferansiyel ile 

 birlikte quattro.

Daha güçlü bir ifade. 
Audi A6 allroad quattro gelişmiş paketi

Yakıt tüketimi ve CO₂ Emisyon değerlerini sayfa 87’den itibaren bulabilirsiniz.

 01 | 02
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  01   A6 allroad quattro gelişmiş pakete özel araç boyası renklerinden Metalik Soho kahverengi veya Kontrast renklerden mat beton grisi

  02 10 kollu V tasarımlı 20 inç Alüminyum alaşımlı dövme jantlar

  03  Elektrikli 4 yönlü bel desteği dahil Ön spor koltuklar, Gümüş kontrast dikişlere sahip Santos kahverengi Valcona deri koltuk döşemeleri, Kapı kol dayamalarını 

çepeçevre saran kontrast dikişli Santos kahverengi deri, Siyah deri orta konsol alt bölgesi, Opsiyonel alınabilir Alüminyum Elips gümüş dekoratif aksesuarları

Resimlerde görülen veya içerikte anlatılan donanım ve aksesuarların bazıları ilave ücret ödenerek satın alınan opsiyonel donanım ve aksesuarlardır.
Standart ve opsiyonel donanım ve aksesuarlarla ilgili ayrıntılı bilgi için www.audi.com.tr adresini ziyaret edin veya Audi Yetkili Satıcınıza danışın.

 03
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 Seri  ve Paketler |  S l ine Dış görünüm paketi

  Sadece Audi A6’nızın sportif karakterini vurgulamakla kalmıyor, aynı zamanda daha da sportif 

hale getiriyor. Opsiyonel olarak sunulan S line dış görünüm paketi ile aracınızın dinamik tasarım hatlarına 

daha da çarpıcı bir görünüm kazandırabilir ve aracınıza sıradışı ayrıntılar katarak, diğer araçlardan bir 

bakışta ayırt edilebilmesini sağlayabilirsiniz.

S line Dış Görünüm paketi ile,
Farkınızı ortaya çıkarın.

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 84’ten itibaren bulabilirsiniz.
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Resimlerde görülen veya içerikte anlatılan donanım ve aksesuarların bazıları ilave ücret ödenerek satın alınan opsiyonel donanım ve aksesuarlardır.
Standart ve opsiyonel donanım ve aksesuarlarla ilgili ayrıntılı bilgi için www.audi.com.tr adresini ziyaret edin veya Audi Yetkili satıcınıza danışın.

  01   S line Dış görünüm paketi _ Audi’ye özgü radyatör panjuru, yan radyatör ızgaraları ve difüzör çarpıcı ve sportif tasarımlı, Difüzör platin gridir, S line Tavan spoyleri (A6 Avant için), 

Üzerlerinde S line yazısı ile Alüminyum aksesuarlarlı eşik çıtaları, Ön çamurluklarda S line amblemi, Ayrıcalıklı araç boyası renklerinden Sedefli Daytona gri ve Sedefli Misano kırmızı olarak alınabilir.
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 Seri  ve Paketler |  S l ine Spor paketi

  Opsiyonel S serisi spor paketi ile dinamik yönünüzü baştan aşağı aracınıza yansıtın. Audi A6’nızın sportif karakterini

daha da ön plana çıkaracak olan tüm o ayrıntılarla birlikte. Aracınızın iç mekanına daha çok görünüm katın ya da aracınızın

sürüş dinamizmini arttırmak için daha sportif süspansiyonlara geçin. Ve Audi’nizi tam bir sporcuya dönüştürün.

S line Spor paketi ile
Daha Sportif.  01
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  01   Elektrikli 4 yönlü bel desteği dahil Ön spor koltuklar – Koltuk sırtlarında S line 

 yazısı ve kontrast dikişlere sahip Sequenz kumaş/siyah deri S line koltuk döşeme-

leri – Araç iç mekanı gösterge paneli ve tavan döşemeleri siyah; Kapı panellerini 

kapı kol dayamalarını ve ön orta kol dayama ve de orta konsolun alt bölgesini 

 çepeçevre saran kontrast dikişli deri – Vites topuzu ve vites kolu körüğü kontrast 

dikişli perfore deri – Parlatılmış mat alüminyum dekoratif aksesuarlar – Kontrast 

renkli biyelere sahip siyah ön paspaslar

  02   3 kollu tasarımlı çok fonksiyonlu S line spor deri direksiyon Siyah deri ile kontrast 

dikişlere sahip (Direksiyon tutma yeri perfore deri) ve üzerinde S line amblemi

  03   5 çift kollu tasarımlı 18 inç alüminyum alaşımlı döküm Audi spor jantlar¹ veya 

5 çift kollu tasarımlı 19 inç alüminyum alaşımlı döküm Audi spor jantlar¹ 

( 60/61 sayfalardaki resimlerde gösterilmektedir)

¹ Bir Audi Sport GmbH sunumudur.
Resimlerde görülen veya içerikte anlatılan donanım ve aksesuarların bazıları ilave ücret 
ödenerek satın alınan opsiyonel donanım ve aksesuarlardır. Standart ve opsiyonel 
 donanım ve aksesuarlarla ilgili ayrıntılı bilgi için www.audi.com.tr adresini ziyaret edin 
veya Audi Yetkili Satıcınıza danışın.

 02
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 Seri  ve Pakkkkkkketltltetlttetleet ereererer |||||| AuAuA di design seelelelelecccll t ioonnnnnnnn

  Olağanüstü bir aracı daha da olağanüstü bir hale getirin. Audi design selection size iç mekanda ayrıcalıklı 

özel malzemeler ve renkler ile ilgili estetik bir ön seçim sunar. Yüksek kalitede dekoratif aksesuarlardan deri donanım 

ile aksesuarlara kadar çekici kontrast dikişler ile birlikte aracınızın iç mekanında ayrıcalıklı bir ortam yaratın.

Audi design selection ile
Daha da olağanüstü

 01
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 02

Audi design selection flint gri

 01   İsteğe bağlı koltuk havalandırma özelliği ile kişiye özel hatlı önnnn kn kn oltoltltttltuuukuklu ar – Ö– Ön kn koltoltuklklarıarın kn oltoltuk uk oorta ba bölüö mlemleri ri ve arkarkaa ya ya yaa anlanlan rdardaakiki ikikiikk kokollttuklaklaar fr flinlint gt gri ri r VaVaValVa cona pa pa perferforeore ded ri ile piiirinrinr ç ç rengi ki kontontrasra t t dikişlişlil  – 

Koltuk yan destekleri, arka orta koltuk, koltuk başlıkları ve ön oooooortarta kkkoool dl dayaayama ma (eğ(eğer er sipsipariariş eş edildilmişmiş isi e) e) flint nt grigri VaV lcoconnnana ddeeri ilile e pe ppiriiriirinç nç n reenn igi kkonkonk tratrast st dddikdikişşşlşli i – kaaapıpıpı panpanel el döşemelerlererle i AAAlcantaataara a fliflililint nt grig –

 kapılardaki kol dayamalar ve orta konsolun alt bölgesi flint grii  derderi i  i iille le pirrinçinç rerengingi kontrrastast didikişkişli l – P– Panean lin üsüst bt bölgesiesiii  GraGranitt grgrri, alllt böbölllggesisi isese flflintint ggrgri –i ––– Granninnit gt grririr dirdirdirdirekseee iyon –– VVVeVelurluur paspsppapaslasllar rr fr flinlinnnt ggri ri

ile pirinç rengi kontrast dikişli

 02 Doğal pirinç grisi renginde dişbş udak ahşabı iç dekorlar

Resimlerde görülen veya içerikte anlatılan donanım ve aksesuarların bazıları ilave ücret ödenerek satın alınan opsiyonel donanım ve aksesuarlardır.
Standart ve opsiyonel donanım ve aksesuarlarla ilgili ayrıntılı bilgi için www.audi.com.tr adresini ziyaret edin veya Audi Yetkili Satıcınıza danışın.
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 Seri  ve Paketler |  Audi design selection

 01
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Audi design selection arras kırmızı

  01   Koltuk sırtlarında S6 kabartması bulunan S Spor ön koltuklar – Baklava dikişli 

Koltuk orta bölümleri, Koltuk yan destekleri, Koltuk başlıkları, kapılardaki kol 

 dayamalar ve ön orta kol dayama arras kırmızı Valcona deri ile Granit gri kontrast 

dikişli – Kapı panel döşemeleri ve orta konsolun alt bölgesi Siyah Alcantara – 

 Opsiyonel olarak Siyah kumaş tavan döşemesi, siyah gösterge paneli ile Siyah 

 Velur paspaslar

  02   Koyu gümüş rengi kontrast dikişleri ile Siyah direksiyon

  03   Pütürlü Karbon kırmızı Dekoratif aksesuarlar

Resimlerde görülen veya içerikte anlatılan donanım ve aksesuarların bazıları ilave ücret 
ödenerek satın alınan opsiyonel donanım ve aksesuarlardır. Standart ve opsiyonel 
 donanım ve aksesuarlarla ilgili ayrıntılı bilgi için www.audi.com.tr adresini ziyaret edin 
veya Audi Yetkili Satıcınıza danışın.

 02

 03
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 Seri  ve Paketler |  Audi exclusive l ine

  Her bir Audi, size özel ısmarlama üretilir. Audi exclusive line ile sizlere, kendi Audi’nizi kendiniz 

 yaratın diyoruz. Seçlilen iç donanım döşemeleri, dekorlar ve malzemeler, iç mekanda uyumlu bir birliktelik 

oluşturur. Bu da sizlere, kişisel yaşam tarzınızı zarif bir şekilde otomobilinize yansıtmanıza imkan tanır.

Sizin kişiliğiniz Sizin Audi’niz.
Audi exclusive line.

 01
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Audi exclusive line

  01   İsteğe bağlı koltuk havalandırma özelliği ile kişiye özel hatlı koltuklar – Koltuk yan 

destekleri ve koltuk başlıkları Pudra beji kontrast dikişlere sahip kaymaktaşı beyazı 

Valcona deri; Koltuk orta bölümleri perfore (Audi exclusive line ’a özgü perfore 

şablonu ile) kaymaktaşı beyazı deri ile pudra beji akordeon dikişli; Kaymaktaşı 

 beyazı renginde koltuk döşemesi ve renk uyumlu koltuk bağlantı elemanları – 

 Siyah kumaş tavan döşemesi – Pudra beji kontrast dikişlere sahip Kaymaktaşı 

 beyazı  deri Ön orta kol dayama – Alcantara Kaymaktaşı beyazı kapı döşemeleri; 

Pudra beji kontrast dikişlere sahip Kaymaktaşı beyazı kapılardaki deri kaplı kol 

 dayama

  02   Audi exclusive doğal okaliptüs ahşap dekoratif aksesuarlar

  03   Üzerlerinde Audi exclusive yazısı bulunan alüminyum aksesuarlı eşik çıtaları – 

 Kaymaktaşı beyazı dikişlere sahip ve deri biyeleri plan Siyah paspaslar

Opsiyonel olarak alınabilir Audi exclusive line bir Audi Sport GmbH sunumudur. 

Standart ve opsiyonel donanım ve aksesuarlarla ilgili ayrıntılı bilgi için www.audi.com.tr 

adresini ziyaret edin veya Audi Yetkili Satıcınıza danışın.

 02

 03
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 Seri  ve Paketler |  Audi exclusive

QR-Code

Audi exclusive donanım çeşitliliği ve 
 niteliği ile ilgili iddiasını öğrenmek 
 isterseniz bu QR kodunu akıllı telefonunuz 
ile tarayın veya internet tarayıcınızda 
www.audi.com/exclusivefilm linkinden 
 yararlanın.

  01   Audi exclusive Siyah Valcona deri ile kızıl kırmızı kontrast 

dikişli detaylara sahip Deri donanımı (Paket 1) – Audi 

exclusive genişletilmiş Deri paketi ve hava yastığı kapağı 

dahil kızıl kırmızı kontrast dikişlere sahip siyah Audi 

 exclusive deri paketi – kızıl kırmızı emniyet kemerleri

  02   Kızıl kırmızı kontrast dikişlere sahip Siyah deri Audi 

 exclusive kullanım elemanları – Audi exclusive Alüminyum/

Siyah Beaufort ahşap dekoratif aksesuarlar

  03   Audi exclusive kişiye özel araç boyası renklerinden Metalik 

Suzuka grisi – Audi exclusive siyah görünüm paketi – 5 çift 

kollu tasarımlı mat titanyum, parlatılmış Alüminyum 

alaşımlı döküm Audi Spor jantlar¹

 01

 02

 03
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¹ Lütfen sayfa 89’daki jantlar ile ilgili özellikleri dikkate alın. 
Opsiyonel olarak alınabilir Audi exclusive line Bir Audi Sport GmbH sunumudur. Standart ve opsiyonel donanım ve aksesuarlarla ilgili ayrıntılı bilgi için www.audi.com.tr adresini ziyaret edin veya Audi Yetkili satıcınıza danışın.

  Özenle seçilmiş dekoratif aksesuarlar, renkli deri döşeme ve kaplamalar 

ve çok geniş bir renk yelpazesine sahip kişiye özel araç boyası ile Audi exclusive 

aksesuar ve donanım paketi ile Audi A6’nızı da tıpkı sizin gibi hiç bir şekilde başkalarıyla 

 karıştırılamayacak şekilde eşsiz bir araç haline getirebilirsiniz. Tam arzu ettiğiniz gibi.

İsteseniz de bir başkasıyla 
karıştıramazsınız.
Audi exclusive.
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 Donanımlar |  Araç boyası  Renkleri

Resimlerde görülen veya içerikte anlatılan donanım ve aksesuarların bazıları ilave ücret ödenerek satın alınan opsiyonel donanım ve aksesuarlardır.
Standart ve opsiyonel donanım ve aksesuarlarla ilgili ayrıntılı bilgi için www.audi.com.tr adresini ziyaret edin veya Audi Yetkili satıcınıza danışın.

  Kişiliğinize en iyi uygun rengi seçin. Ayrıca boyasının mükemmel

kalitesine güvenin, zira Audi otomobilinizin sadece parlak bir görünümü

olması için değil, aynı zamanda çarpıcı bir görünüm ve ömür boyu çevrenin

etkilerinden ve aşınmalardan korunması için aracınız boyanmaktadır.

Daha Güçlü Görünüm.

  Metalik Matador kırmızısı   Metalik Gotland yeşili
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  Metalik Java kahverengi   Sedefli Daytona gri   Metalik Mistik siyah    Audi exclusive kişiye özel araç boyası renklerinden 
Sedefli Sprint mavi ve diğer bir çok araç boyası rengi 
isteğe bağlı olarak alınabilir. 
Bir Audi Sport GmbH sunumudur.

  Gletscherweiß Metallic

Araç boyası renkleri ve daha fazlası için www.audi.com.tr adresini ziyaret edin.
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 Donanımlar |  Jantlar

  Audi jantları ile kişisel tarzınızı ve Audi A6 ’nızınn karakterini öne çıkarın. Yollarda baktıkça güzel duygular 

yaşamak için sevdiğiniz tasarım ile otomobilinize çok güçlü bir görünüm kazandırın. Audi jantları özel test 

yöntemlerinden geçerler, çok iyi kontrol edilirler ve en yüksek düzeyde kaliteye sahiptirler.

Daha Güçlü Görünün.

 01

 02

 03

04 
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¹ Bir Audi Sport GmbH sunumudur. ² Lütfen sayfa 89’daki jantlar ile ilgili teknik özellikleri dikkate alın. ³ Sadece sürekli dört tekerlekten çekişli quattro ile birlikte sipariş edilebilir. 
Resimlerde görülen veya içerikte anlatılan donanım ve aksesuarların bazıları ilave ücret ödenerek satın alınan opsiyonel donanım ve aksesuarlardır. Standart ve opsiyonel donanım ve aksesuarlarla ilgili ayrıntılı bilgi için www.audi.com.tr 
adresini ziyaret edin veya Audi Yetkili satıcınıza danışın. Lastiklerin teknik özellikleri ile ilgili bilgileri sayfa 91’de bulabilirsiniz

  01   5 kollu pervane tasarımlı 19 inç Alüminyum alaşımlı döküm 

Audi Spor jantlar, Magnezyum görünümlü, parlatılmış¹, ², ³

  02  5 kollu yıldız tasarımlı 20 inç Alüminyum alaşımlı dövme 

 jantlar, kontrast gi, kısmen cilalanmış²

  03  7 çift kollu tasarımlı 18 inç Alüminyum alaşımlı 

döküm Audi Spor jantlar¹

  04  5 çift kollu tasarımlı 20 inç Alüminyum alaşımlı döküm 

Audi Spor jantlar¹

  05  5 çift kollu yıldız tasarımlı 18 inç Alüminyum alaşımlı 

döküm jantlar

  06  5 çift kollu Blade tasarımlı 21 inç Alüminyum alaşımlı 

döküm Audi Spor jantlar, Parlak siyah, parlatılmış¹, ², ³

  07  5 çift kollu tasarımlı 19 inç Alüminyum alaşımlı döküm jantlar

  08  10 kollu tasarımlı 19 inç Alüminyum alaşımlı döküm 

Audi Spor jantlar, mat titanyum, parlatılmış¹, ²

Jantlar ve daha fazlası için www.audi.com.tr adresini ziyaret edin.

 05 

 06

 07

 08

A6_Det77_2017_01.indd   75 10.04.17   11:40



 

 Donanımlar |  Koltuklar

   Sierra/mono.pur 350 
siyah-kahverengi kumaş

   Siyah Valcona deri ile kontrast dikişlere 
 sahip Ön S-Spor koltuklar

   Alcantara/Siyah Deri kombinasyonu   Alcantara/flint gri Deri kombinasyonu   Valcona nougat kahverengi Deri

  Audi’nizin sizin için özel bir yeri vardır. Kullanılan yüksek kaliteli malzemeler ve birinci 

 sınıf işçilik sayesinde ön ve arka koltuklarda eşi benzeri olmayan konforu hissedersiniz. Kumaş 

veya deri döşemeli hangi koltuğu seçerseniz seçin sonuç: En doğru yerde oturuyorsunuz.

Oturabileceğiniz birinci sınıf kalite.
Kumaş ve Deri Donanımlar.

Resimlerde görülen veya içerikte anlatılan donanım ve aksesuarların bazıları ilave ücret ödenerek satın alınan opsiyonel donanım ve 
 aksesuarlardır. Standart ve opsiyonel donanım ve aksesuarlarla ilgili ayrıntılı bilgi için www.audi.com.tr adresini ziyaret edin veya Audi 
Yetkili satıcınıza danışın. Lastiklerin teknik özellikleri ile ilgili bilgileri sayfa 91’de bulabilirsiniz
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   Valcona  atlas beji perfore deri 
Kişiye özel hatlı koltuklar

   Milano atlas beji perfore deri    Valcona ay ışığı gümüşü deri
kontrast dikişli

   Valcona santos kahverengi deri 
Kontrast dikişli

   Audi exclusive Deri Donanımlar
Bir Audi Sport GmbH sunumudur.

Koltuk döşemeleri ve daha fazlası için 
www.audi.com.tr adresini ziyaret edin.
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 Donanımlar |  Dekoratif  aksesuarlar

  Ayrıcalıklı ambiyans bir tarz meselesidir. O da en ince ayrıntısına kadar sizin mükemmelleştirebileceğiniz 

kendi tarzınızdır. Üstün kalitede Audi dekoratif aksesuarları ile hissedebileceğiniz görünümler yaratın. Seçilmiş 

materyaller karşısında büyüleneceksiniz. Çok yüksek kaliteli ahşaplar veya alüminyum dekorlardan tamamen 

kişisel zevkinize uygun kombinasyonlar oluşturun.

Dekoratif aksesuarlarla.
Daha da mükkemmeldir.

¹ Bir Audi Sport GmbH sunumudur. 
Resimlerde görülen veya içerikte anlatılan donanım ve aksesuarların bazıları ilave ücret ödenerek satın alınan opsiyonel donanım ve aksesuarlardır. Standart ve opsiyonel donanım ve aksesuarlarla ilgili ayrıntılı bilgi için 
www.audi.com.tr adresini ziyaret edin veya Audi Yetkili Satıcınıza danışın.

  Elips gümüş Alüminyum   Doğal akik gri kayın ahşabı    Beaufort ceviz ahşabı
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   Audi exclusive Alüminyum/Siyah Beaufort ahşabı¹     Audi exclusive Ahşap dekoratif aksesuarlar¹ 

Dekoratif aksesuarlar ve daha fazlası için 
www.audi.com.tr adresini ziyaret edin.
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 Audi orjinal aka sesuarları size kalite sözümüzü heer r günn yeyeninided n kanın tlayanan üürürr nler ilelele AAAudi A6’nıza 

baazı ilavev  görörünü ümlel r kazandırmam k iççinn ççoko ssayıda olananak sunu mam ktadır. BüBüyüleyiyici tasassarımı ve yyyükükükü ses k 

fofonknksisiyoyonenelllliğiği ille e kendini belllli i ededenen ttamam uuygygunun çözümümlerimizdzdenen yararlanıın. Audii yeyy tkillliii sass tıcınızdan bbbbbbu u u u

veve ddiğer ddikikkat t çeçekici özellikikleer r hahakkkınındada ddahahaa fafazlz aa bilgl i alabililirrsisiniz.

Daha detaylı bilgilereri AAudiudi A6A6 
OriO jinnal a Akssesues arlarlar ar katkataloal ğuundann, 
www. audi.com.trr sisitestessinddinden n ve ve
Audi Yetkili Satıccısıı’nd’ndan an a ediediedinebnebilirsiniz.

 01  Bisiklet taşıyıcı – Özel biçbiçimlendndndiriirilmilmiş aşş alümlüminyinyumum profilf vee kakattmanlılı çelikliktentent dirdir K. Kolaolaay by y isiklet montntntajı sağlar. Killitititlit enebilir. Azamiiii yüyüyüyüyy k

171717 kg’dir. Sadece tavvan a raylarları iı iille birrliklikte te e kulkullanlannılabilir.¹

 02  Bagggajajaj teptt sisi – ÖzÖzel e yapyapım,ım, baagaj böböölmelmelm si kororko umam sı.sısı. Yııkankanka abiabib lirllir vevev uzuzzununun ömüömüöm llrlüdürdürr. T. aban döşemesi, bagaj bölmesi zzeeeeminini döküküküküüllelelebl ilecek her

türlüü sıvsıvıyaıya karşış kokorurur.

 0333  5 y5 y5 y yaaarıa m VV kokollullu tatasarsarımlımlı Aı Alümlü yumyum alalaşımlı dödökümümküm çelik jaanntlar, mamm t siyah, parlatttılmış², 8,5 J × 19 eebae dındadddır,ır,ır,ır, 2225255/45/ 0 R 19 boyutundaki 

lalaasastiktiklerle  ile uyumumu ludludur.³³

 04 Römorkork tertibatatı iı içinçinn bib sikkletl tataşıyşıyıcııcısı sı – En fazla 2 bisiklete kadar kullanılılabiab lirlir, 6, 60 k0 kgg’lik azami birbi tataşımşıma kapasitesi vardır¹. Pratik katlamama 

mekanizmaması sı saysayesiesindnde bagaja erişilmmesiesi serbesttir.

 0505050555555  AudAudi taşınabilir multtiimedyadya sisistestemi⁴mi  – 100,1,1 inçinç dodokunmatik ekran ile mükemmmelmel gögörüntü kalkaa itetesi si ileil  en iyi eğlenceyi yaşatacağınaına sösöz vz vvvz vvvz vvvz z eeererererermermerererere ektedir. 

MotMotor o sess sisistestemi⁵m  (resimi yok) – Egzoz sistesteminmine ee ntentegregre ededilmilmişiş ve ve hophoparlarlörle aynını çaçalışlışmama prep nsibine sahip olup, d, ışaışarı rı rı ı ıı güçgüçgüçgüçgüçgüçgüçgüçüçüçgüçüçg lllü bir motor sesi 

veren 2 adetdet haharekreketletli kumaandanda elelemaemanınnı danananannan ibbibibibi areeettittittittittir.rr.rr.

¹ Lütfen azami dikey yük bilgileri ve aracın izin verilen brüt ağırlığı ile bilgiler için teknik verilere bakınız.
² Lütfen sayfa 89’daki jantlar ile ilgili teknik özellikleri dikkate alınız.
³ Lastikler ile ilgili teknik özellikleri ile ilgili bilgileri sayfa 91’te bulabilirsiniz
⁴ Audi mobil eğlence paketi, 2015/2016 Yılı Ürünü kategorisinde Plus X Ödülü’nü kazanmıştır
⁵ Kurulumu ile ilgili bilgiler için Lütfen Audi yetkili satıcınızla temasa geçin.

 011

AuAuuAuuAAAA di Ori j inal  Aksesuuuaarlrlara

Audi Orijinal 
Aksesuarları

2 017  //  2 01 8  K a t a l o ğ u

Rezervasyon şartı aranmıyor: Audi  Or i j inal Ak sesuarlar ı  i le kamp yapm anın tadına va-

r ın.

Hepsi bir arada: B is ik let taşıy ıc ı lardan jantlara kadar tüm ak sesuar f ik i r ler i . 

Otur oğlum!: Köp ekler imiz ne den Audi ’mizi  k ul lanm ak ister k i? 
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 Audi’nin Büyüleyici l iği

Akıllı telefon veya Tabletiniz ile 
bu QR kodunu tarayın ve Audi A6 
Dünyasını keşfedin. Cep telefonu 
sözleşmesi doğrultusunda bağlantı 
masrafı alınabilir.

  Audi A6 Dünyasını keşfedin. Daha fazla bilgi, daha fazla 

kişisellik, daha fazla ayrıcalık. Şimdi www.audi.com.tr adresinde.

Audi A6 Büyüleyiciliği.
Ve daha fazlası 
internet sitemizde.
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[ ] ¹ ile ¹⁰ arasındaki açıklamalar sayfa 89’da bulabilirsiniz.

Model A6 1.8 TFSI

(140 kW)

A6 1.8 TFSI ultra 

(140 kW)

A6 2.0 TFSI 

(185 kW)

A6 2.0 TFSI quattro 

(185 kW)

Motor yapı tarzı Benzin direkt püskürtme sistemi ve egzoz wturbo-

şarjlı Audi valve lift sistemine sahip 4 silindirli 

benzinli motor

Benzin direkt püskürtme sistemi ve egzoz turbo-

şarjlı Audi valve lift sistemine sahip 4 silindirli 

benzinli motor

Benzin direkt püskürtme sistemi ve egzoz turbo-

şarjlı Audi valve lift sistemine sahip 4 silindirli 

benzinli motor

Benzin direkt püskürtme sistemi ve egzoz turbo-

şarjlı Audi valve lift sistemine sahip 4 silindirli 

benzinli motor

Motor hacmi cm³ (Silindir başına valf) 1.798 (4) 1.798 (4) 1.984 (4) 1.984 (4)

Azami güç¹ kW d/d’da¯¹ 140/4.200–6.200 140/4.200–6.200 185/5.000–6.000 185/5.000–6.000

Azami tork Nm d/d’da¯¹ 320/1.400–4.100 320/1.400–4.100 370/1.600–4.500 370/1.600–4.500

Kuvvet iletimi

Çekiş türü Önden çekişli Önden çekişli Önden çekişli Sürekli dört çekerden çekişli quattro

Şanzıman türü 6 vitesli manuel şanzıman 7 İleri vitesli S-tronıc 7 İleri vitesli S-tronıc 7 İleri vitesli S-tronıc

Ağırlık/Hacim Sedan Avant Sedan Avant Sedan Avant Sedan Avant

Yüksüz ağırlık² kg 1.610 1.675 1.645 1.710 1.670 1.735 1.735 1.800 

İzin verilen yüklü ağırlık kg 2.115 2.230 2.150 2.265 2.175 2.290 2.270 2.355 

İzin ver. tavan yükü/röm. bağl. yükü, kg 100/85 100/85 100/85 100/85 100/85 100/85 100/85 100/85 

İzin verilen azami römork yükü³

frensiz

% 12 eğimde

% 8 eğimde

750 

1.600 

1.700 

750

1.600

1.700

750

1.700

1.800

750

1.700

1.800

750 

1.700 

1.800 

750 

1.700 

1.800 

750 

1.700 

1.800 

750 

1.700 

1.800 

Depo hacmi yakl. l 65 65 65 65 65 65 65 65 

Sürüş perfz/Yakıt tüketimi⁴

En yüksek hız km/h 233 226 233 226 250⁵ 250⁵ 250⁵ 250⁵ 

0–100 km/h arası hızlanma s 7,9 8,2 7,9 8,2 6,7 6,9 6,5 6,7

Yakıt cinsi Süper kurşunsuz ROZ 95⁶ Süper kurşunsuz ROZ 95⁶ Süper kurşunsuz ROZ 95⁶ Süper kurşunsuz ROZ 95 ⁶

Yakıt tüketimi l/100 km⁷, ⁸ 

Şehiriçi

Şehirdışı

Ortalama

7,7–7,5

5,2–5,0

6,1–5,9

7,9–7,8

5,5–5,3

6,4–6,2

7,2–7,1

5,2–5,0

5,9–5,7

7,2–7,1

5,3–5,1

6,0–5,9

7,5–7,4

5,3–5,1

6,1–5,9

7,5–7,4

5,4–5,2

6,2–6,0

8,4–8,3

6,0–5,8

6,9–6,7

8,6–8,5

6,2–6,0

7,1–6,9

CO₂-Emisyonu g/km⁷, ⁸ 

Ortalama 143–138 149–144 138–133 142–137 142–137 146–140 158–153 163–157 

Egzoz normu EU6 EU6 EU6 EU6 EU6 EU6 EU6 EU6

 Teknik Veriler
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Model A6 3.0 TFSI quattro

(245 kW)

A6 2.0 TDI ultra

(110 kW)⁹

A6 2.0 TDI ultra

(140 kW)⁹

A6 2.0 TDI quattro

(140 kW)⁹

Motor yapı tarzı Benzin direkt püskürtme ve mekanik turboşarj 

modüllü V6 silindirli benzinli motor

Sıralı 4 Silindirli dizel motor Common Rail direkt 

püskürtmeli ve egzoz turboşarjlı

Sıralı 4 Silindirli dizel motor Common Rail direkt 

püskürtmeli ve egzoz turboşarjlı

Sıralı 4 Silindirli dizel motor Common Rail direkt 

püskürtmeli ve egzoz turboşarjlı

Motor hacmi cm³ (Silindir başına valf) 2.995 (4) 1.968 (4) 1.968 (4) 1.968 (4)

Azami güç¹ kW d/d’da¯¹ 245/5.500–6.500 110/3.000–4.200 140/3.800–4.200 140/3.800–4.200

Azami tork Nm d/d’da¯¹ 440/2.900–5.300 350/1.500–3.000 400/1.750–3.000 400/1.750–3.000

Kuvvet iletimi

Çekiş türü Sürekli dört tekerden çekiş quattro Önden çekişli Önden çekişli Sürekli dört tekerden çekiş quattro

Şanzıman türü 7 ileri vitesli S tronic 6 vitesli manuel şanzıman

[7 ileri vitesli S tronic]

6 vitesli manuel şanzıman

[7 ileri S tronic]

7 ileri vitesli S tronic

Ağırlık/Hacim Sedan Avant Sedan Avant Sedan Avant Sedan Avant

Yüksüz ağırlık² kg 1.825 1.890 1.700 [1.735] 1.765 [1.800] 1.700 [1.735] 1.765 [1.800] 1.820 1.885

İzin verilen yüklü ağırlık kg 2.360 2.445 2.205 [2.240] 2.320 [2.355] 2.205 [2.240] 2.320 [2.355] 2.355 2.440

İzin ver. tavan yükü/röm. bağl. yükü, kg 100/85 100/85 100/85 [100/85] 100/85 [100/85] 100/85 [100/85] 100/85 [100/85] 100/85 100/85

İzin verilen azami römork yükü³

frensiz

% 12 eğimde

% 8 eğimde

750 

2.100 

2.100 

750 

2.100 

2.100 

750 [750]

1.800 [1.900]

1.900 [2.000]

750 [750]

1.800 [1.900]

1.900 [2.000]

750 [750]

1.900 [1.900]

2.000 [2.000]

750 [750]

1.900 [1.900]

2.000 [2.000]

750

1.900

2.000

750

1.900

2.000

Depo hacmi yakl. l 75 75 73 [73] 73 [73] 73 [73] 73 [73] 73 73

Sürüş perf./Yakıt tüketimi⁴

En yüksek hız km/h 250⁵ 250⁵ 214 [214] 209 [209] 232 [232] 226 [226] 230 224

0–100 km/h arası hızlanma s 5,1 5,3 9,5 [9,6] 9,8 [9,9] 8,4 [8,2] 8,7 [8,5] 7,7 7,9

Yakıt cinsi Süper kurşunsuz ROZ 95 ⁶ Dizel kurşunsuz¹⁰ Dizel kurşunsuz¹⁰ Dizel kurşunsuz¹⁰

Yakıt tüketimi l/100 km⁷, ⁸

Şehiriçi 

Şehirdışı

Ortalama

10,0–9,8

6,3–6,0

7,6–7,4  

10,1–9,9

6,5–6,2

7,8–7,6 

5,3–5,1 [4,9–4,7]

4,0–3,8 [4,1–3,9]

4,5–4,3 [4,4–4,2]

5,5–5,3 [5,1–4,9]

4,2–4,0 [4,3–4,1]

4,7–4,5 [4,6–4,4]

5,4–5,1 [4,9–4,7]

4,0–3,8 [4,1–3,9]

4,5–4,3 [4,4–4,2]

5,5–5,3 [5,1–4,9]

4,2–4,0 [4,3–4,1]

4,7–4,5 [4,6–4,4]

5,8–5,7

4,6–4,4

5,0–4,9

6,0–5,9

4,8–4,6

5,2–5,1

CO₂-Emisyonu g/km⁷, ⁸ 

Ortalama 177–172 182–177 119–112 [116–109] 124–117 [121–114] 119–113 [116–109] 124–118 [121–114] 133–128 138–132

Egzoz normu EU6 EU6 EU6 [EU6] EU6 [EU6] EU6 [EU6] EU6 [EU6] EU6 EU6
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Model A6 3.0 TDI 

(160 kW)⁹

A6 3.0 TDI quattro 

(160 kW)⁹

A6 3.0 TDI quattro 

(200 kW)⁹

A6 3.0 TDI quattro 

(235 kW)⁹

Motor yapı tarzı V6-Silindir-dizel motor Common Rail direkt 

püskürtmeli ve egzoz turboşarjlı

V6-Silindir-dizel motor Common Rail direkt 

püskürtmeli ve egzoz turboşarjlı

V6-Silindir-dizel motor Common Rail direkt 

püskürtmeli ve egzoz turboşarjlı

V6-Silindir- çift turbo dizel motor Common Rail 

direkt püskürtmeli ve egzos turbo şarjlı 

Motor hacmi cm³ (Silindir başına valf) 2.967 (4) 2.967 (4) 2.967 (4) 2.967 (4)

Azami güç¹ kW d/d’da¯¹ 160/4.000–5.000 160/3.250–5.000 200/3.500–4.250 235/3.900–4.600

Azami tork Nm d/d’da¯¹ 400/1.250–3.750 500/1.250–3.000 580/1.250–3.250 650/1.400–2.800

Kuvvet iletimi

Çekiş türü Önden çekişli Sürekli dört tekerden çekiş quattro Sürekli dört tekerden çekiş quattro Sürekli dört tekerden çekiş quattro

Şanzıman türü 7 ileri vitesli S tronic 7 ileri vitesli S tronic 7 ileri vitesli S tronic 8 kademeli tiptronic

Ağırlık/Hacim Sedan Avant Sedan Avant Sedan Avant Sedan Avant

Yüksüz ağırlık² kg 1.770 1.835 1.840 1.905 1.845 1.910 1.910 1.975 

İzin verilen yüklü ağırlık kg 2.275 2.390 2.375 2.460 2.380 2.465 2.445 2.530 

İzin ver. tavan yükü/röm. bağl. yükü, kg 100/85 100/85 100/85 100/85 100/85 100/85 100/85 100/85 

İzin verilen azami römork yükü³

frensiz

% 12 eğimde

% 8 eğimde

750 

2.000 

2.100 

750 

2.000 

2.100 

750

2.000

2.100

750

2.000

2.100

750 

2.000 

2.100 

750 

2.000 

2.100 

750 

2.100 

2.100 

750 

2.100 

2.100

Depo hacmi yakl. l 73 73 73 73 73 73 73 73 

Sürüş perf./Yakıt tüketimi⁴

En yüksek hız km/h 245 237 245 237 250⁵ 250⁵ 250⁵ 250⁵

0–100 km/h arası hızlanma s 7,1 7,3 6,6 6,8 5,5 5,7 5,0 5,2 

Yakıt cinsi Dizel kurşunsuz¹⁰ Dizel kurşunsuz¹⁰ Dizel kurşunsuz¹⁰ Dizel kurşunsuz¹⁰

Yakıt tüketimi l/100 km⁷, ⁸

Şehiriçi

Şehirdışı

Ortalama

5,0–4,8

4,4–4,2

4,6–4,4

5,1–4,9

4,6–4,4

4,8–4,6 

5,8–5,7

4,9–4,7

5,3–5,0

6,0–5,8

5,1–4,9

5,4–5,2

6,0–5,9

4,8–4,6

5,2–5,1

6,2–6,0

5,0–4,8

5,4–5,3

7,5–7,3

5,5–5,3

6,2–6,0

7,7–7,5

5,7–5,5

6,4–6,2

CO₂-Emisyonu g/km⁷, ⁸ 

Ortalama 120–115 124–119 138–132 143–137 138–133 144–138 164–159 169–164

Egzoz normu EU6 EU6 EU6 EU6 EU6 EU6 EU6 EU6

¹ ile ¹⁰ arasındaki açıklamalar sayfa 89’da bulabilirsiniz.

 Teknik Veriler
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Model A6 3.0 TDI competition quattro 

(240 kW)⁹

A6 allroad quattro 3.0 TFSI

(245 kW)

A6 allroad quattro 3.0 TDI 

(140 kW)⁹

A6 allroad quattro 3.0 TDI 

(160 kW)⁹

Motor yapı tarzı V6-Silindir- çift turbo dizel motor Common Rail 

direkt püskürtmeli ve egzos turbo şarjlı 

V6 silindirli benzinli motor Benzin direkt 

püskürtme sistemi ve egzoz turboşarjlı 

V6-Silindir-turbo dizel motor Common Rail direkt 

püskürtmeli ve egzos turbo şarjlı 

V6-Silindir-dizel motor Common Rail direkt 

püskürtmeli ve egzoz turboşarjlı

Motor hacmi cm³ (Silindir başına valf) 2.967 (4) 2.995 (4) 2.967 (4) 2.967 (4)

Azami güç¹ kW d/d’da¯¹ 240/4.000–4.500 245/5.500–6.500 140/2.750–5.000 160/3.250–5.000

Azami tork Nm d/d’da¯¹ 650/1.400–2.800 440/2.900–5.300 500/1.250–2.500 500/1.250–3.000

Kuvvet iletimi

Çekiş türü Sürekli dört tekerden çekiş quattro Sürekli dört tekerden çekiş quattro Sürekli dört tekerden çekiş quattro Sürekli dört tekerden çekiş quattro

Şanzıman türü 8 kademeli tiptronic 7 ileri vitesli S tronic 7 ileri vitesli S tronic 7 ileri vitesli S tronic

Ağırlık/Hacim Sedan Avant

Yüksüz ağırlık² kg 1.940 2.005 1.945 1.965 1.965

İzin verilen yüklü ağırlık kg 2.475 2.560 2.505 2.520 2.520

İzin ver. tavan yükü/röm. bağl. yükü, kg 100/85 100/85 100/100 100/100 100/100

İzin verilen azami römork yükü³

frensiz

% 12 eğimde

% 8 eğimde

750 

2.100 

2.100 

750 

2.100 

2.100

750

2.500

2.500

750

2.500

2.500

750

2.500

2.500

Depo hacmi yakl. l 73 73 75 73 73

Sürüş perf./Yakıt tüketimi⁴

En yüksek hız km/h 250⁵ 250⁵ 250⁵ 221 231

0–100 km/h arası hızlanma s 4,9 5,2 5,8 7,9 7,1

Yakıt cinsi Dizel kurşunsuz¹⁰ Süper kurşunsuz ROZ 95⁶ Dizel kurşunsuz¹⁰ Dizel kurşunsuz¹⁰

Yakıt tüketimi l/100 km⁷, ⁸ 

Şehiriçi

Şehirdışı

Ortalama

7,5–7,3

5,5–5,3

6,2–6,0

7,7–7,5

5,7–5,5

6,4–6,2

10,1

6,7

8,0

6,2

5,4

5,7

6,2

5,4

5,7

CO₂-Emisyonu g/km⁷, ⁸

Ortalama 164–159 169–164 185 149 149

Egzoz normu EU6 EU6 EU6 EU6 EU6
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Model A6 allroad quattro 3.0 TDI 

(200 kW)⁹

A6 allroad quattro 3.0 TDI 

(235 kW)⁹

S6 Sedan 4.0 TFSI quattro 

(331 kW)

S6 Avant 4.0 TFSI quattro

(331 kW)

Motor yapı tarzı V6-Silindir-turbo dizel motor Common Rail direkt 

püskürtmeli ve egzos turbo şarjlı 

V6-Silindir- çift turbo dizel motor Common Rail 

direkt püskürtmeli ve egzos turbo şarjlı 

V8-Silindirli-Çift turbo benzinli motor

Benzin direkt püskürtme sistemi Audi valvelift 

sistemli ve Audi cylinder on demand

V8-Silindirli-Çift turbo benzinli motor

Benzin direkt püskürtme sistemi Audi valvelift 

sistemli ve Audi cylinder on demand

Motor hacmi cm³ (Silindir başına valf) 2.967 (4) 2.967 (4) 3.993 (4) 3.993 (4)

Azami güç¹ kW d/d’da¯¹ 200/3.500–4.250 235/3.900–4.600 331/5.800–6.400 331/5.800–6.400

Azami tork Nm d/d’da¯¹ 580/1.250–3.250 650/1.400–2.800 550/1.400–5.700 550/1.400–5.700

Kuvvet iletimi

Çekiş türü Sürekli dört tekerden çekiş quattro Sürekli dört tekerden çekiş quattro Sürekli dört tekerden çekiş quattro Sürekli dört tekerden çekiş quattro

Şanzıman türü 7 ileri vitesli S tronic 8 kademeli tiptronic 7 ileri vitesli S tronic 7-İleri vitesli S tronic

Ağırlık/Hacim

Yüksüz ağırlık² kg 1.970 2.030 1.970 2.035

İzin verilen yüklü ağırlık kg 2.525 2.585 2.505 2.590

İzin ver. tavan yükü/röm. bağl. yükü, kg 100/100 100/100 100/85 100/85

İzin verilen azami römork yükü³

frensiz

% 12 eğimde

% 8 eğimde

750

2.500

2.500

750

2.500

2.500

750

2.100

2.100

750

2.100

2.100

Depo hacmi yakl. l 73 73 75 75

Sürüş perf./Yakıt tüketimi⁴

En yüksek hız km/h 250⁵ 250⁵ 250⁵ 250⁵

0–100 km/h arası hızlanma s 6,2 5,5 4,4 4,6

Yakıt cinsi Dizel kurşunsuz¹⁰ Dizel kurşunsuz¹⁰ Süper plus kurşunsuz ROZ 98¹¹ Süper plus kurşunsuz ROZ 98¹¹

Yakıt tüketimi l/100 km⁷, ⁸ 

Şehiriçi

Şehirdışı

Ortalama

6,4

5,2

5,6

7,7

5,8

6,5

13,3–13,1

7,1–6,9

9,4–9,2

13,5–13,4

7,3–7,1

9,6–9,4

CO₂-Emisyonu g/km⁷, ⁸

Ortalama 149 172 218–214 224–219

Egzoz normu EU6 EU6 EU6 EU6

 Teknik Veriler
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Açıklamalar

¹  Belirtilen değer öngörülen ölçüm yöntemine göre (günümüzde geçerli şekliyle UN – R 85) belirlenmiştir.

²  Sürücü (75 kg) ve % 90’a kadar dolu yakıt deposu ile birlikte araç boş ağırlığıdır, günümüzde geçerli şekliyle 
VO (EU) 1230/2012’ye göre belirlenmiştir. Opsiyonel donanımlar ile boş ağırlık ve aracın hava direnci kat sayısı 
artabilir, dolayısıyla olabilecek azami taşıma kapasitesi veya azami hız buna göre azaltılır.

³  Artan deniz seviyesinden yükseklik (rakım) ile birlikte motor gücü zorunlu olarak azalır. Deniz seviyesi yüksekliğinin 
1.000 m üzerinden itibaren ve sonraki her 1.000 m’de römorklu ağırlıktan (izin verilen römork yükü + çekici 
aracın izin verilen yüklü ağırlığı) % 10 çıkarılmalıdır. Geçerli değer, fabrika çıkışlı takılan römork bağlantı tertibatı 
olduğundaki römork yüküdür. Römork bağlantı tertibatı olan araç ticari olarak kullanıldığında size belirli koşullar
altında bir AB takograf cihazı gerekir.

⁴  Yakıt tüketimleri ve karbondioksit emisyonları ile ilgili bilgiler kullanılan lastik/jant setine
bağlı olan aralıklarda geçerlidir.

⁵  Sınırlandırılmış.

⁶  IN EN 228’e göre süperPlus kükürtsüz ROZ 95 kurşunsuz yakıtının kullanılması önerilir. Mevcut olmadığında 
az miktarda güç azalması olan DIN EN 228’e göre süper kurşunsuz ROZ 91 yakıtı kullanılması önerilir. Azami 
% 10’luk bir etil alkol (E10) oranı olan kurşunsuz ROZ 95 yakıt kalitesi her zaman kullanılabilir. Yakıt tüketimi 
ile ilgili bilgiler 692/2008/EG’ye göre ROZ 95 yakıt ile çalıştırma bazındadır.

⁷  Belirtilen değer ön görülen ölçüm yöntemine göre belirlenmiştir. Bilgiler tek bir araç ile ilgili değildir ve sunumun 
ögesi de değildir, aksine sadece çeşitli araç tipleri arasında karşılaştırma amaçlıdır.

⁸  Bir aracın yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonları sadece araç tarafından yakıtın verimli kullanılmasına bağlı değildir, 
aynı zamanda sürüş tutumu ve diğer teknik olmayan faktörlerde de etkilenir. CO₂ küresel ısınmadan başlıca 
sorumlu olan sera gazıdır. 

⁹  Ayrı AdBlue®¹² deposuna ilave yapılması göstergeler ekranındaki uyarı göstergesi doğrultusunda olur. AdBlue 
deposuna Audi yetkili satıcısında ilave yapılması önerilir.

¹⁰  DIN EN 590’a göre kurşunsuz dizel kullanılması önerilir. Mevcut olmadığında DIN EN 590’a göre dizel kullanılması 
önerilir.

¹¹  IN EN 228’e göre süperPlus kükürtsüz ROZ 95 kurşunsuz yakıtının kullanılması önerilir. Mevcut olmadığında 
az miktarda güç azalması olan DIN EN 228’e göre süper kurşunsuz ROZ 91 yakıtı kullanılması önerilir. Azami 
% 10’luk bir etil alkol (E10) oranı olan kurşunsuz ROZ 95 yakıt kalitesi her zaman kullanılabilir. Yakıt tüketimi 
ile ilgili bilgiler 692/2008/EG’ye göre ROZ 95 yakıt ile çalıştırma bazındadır.

¹²  Otomotiv Sanayi Derneğinin tescilli markasıdır(VDA).

Önemli Hatırlatma

Jantların özellikleri: Parlak tornalanmış, parlatılmış veya kısmen parlatılmış alüminyum alaşımlı çelik döküm 
 jantlar kış mevsimindeki yol koşullarında kullanılmamalıdır. Jant yüzeyinin üretim nedeniyle korozyona karşı 
yeterli bir  koruması yoktur.
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Audi A6 Sedan Bilgiler milimetre olarak verilmiştir.

Ebatlar araç boş ağırlığındaki bilgilerdir.
Bagaj hacmi 530/995 l (ikinci değer: İkinci belirtilen değer arka sırtlık katlandığındaki değerdir). 
Dönme dairesi yaklaşık: 11,9 m.
* Maxsimum baş bölgesi. ** Geniş dirsek bölgesi. *** Geniş omuz bölgesi.
**** Tavan anteni dahil araç yüksekliği 1.468 mm.

Audi S6 Sedan Bilgiler milimetre olarak verilmiştir.

Ebatlar araç boş ağırlığındaki bilgilerdir. 
Bagaj hacmi¹ 530/995 l (ikinci değer: İkinci belirtilen değer arka sırtlık katlandığındaki değerdir). 
Dönme dairesi yaklaşık. 11,9 m.
* Maximum baş bölgesi. ** Geniş dirsek bölgesi. *** Geniş omuz bölgesi.
**** Tavan anteni dahil araç yüksekliği 1.468 mm.

Audi A6 Avant Bilgiler milimetre olarak verilmiştir.

Ebatlar araç boş ağırlığındaki bilgilerdir.
Bagaj hacmi¹ 565/1.680 l (ikinci değer: İkinci belirtilen değer arka sırtlık katlandığındaki değerdir) 
Dönme dairesi yaklaşık. 11,9 m.
* Maximum baş bölgesi. ** Geniş dirsek bölgesi. *** Geniş omuz bölgesi.
**** Tavan anteni dahil araç yüksekliği 1.482 mm.

Audi S6 Avant Bilgiler milimetre olarak verilmiştir.

Ebatlar araç boş ağırlığındaki bilgilerdir.
Bagaj hacmi 1 565/1.680 l (ikinci değer: İkinci belirtilen değer arka sırtlık katlandığındaki değerdir) 
Dönme dairesi yaklaşık. 11,9 m.
* Maximum baş bölgesi. ** Geniş dirsek bölgesi. *** Geniş omuz bölgesi.
**** Tavan anteni dahil araç yüksekliği 1.482 mm.
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Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu ile ilgili bilgileri sayfa 84 ’ten itibaren bulabilirsiniz. 
¹ Ülkeye özgü farklar olması olasıdır. Ülkenizde hangi donanımların standart veya opsiyonel olarak alındığını bulunduğunuz yerdeki Audi yetkili satıcınızdan öğrenebilirsiniz.

Audi A6 allroad quattro Bilgiler milimetre olarak verilmiştir.

Ebatlar araç boş ağırlığındaki bilgilerdir, yerden yükseklik azami yüklemedeki yüksekliktir.
Bagaj hacmi¹ 565/1.680 l (İkinci belirtilen değer arka sırtlık katlandığında ve tavan yüksekliğinde yüklendiğindeki 
değerdir). 
Dönme dairesi yaklaşık. 11,9 m. 
* Maxumum baş bölgesi. ** Geniş dirsek bölgesi. *** Geniş omuz bölgesi. **** Lift modu. ***** Dinamik modu.

Belli bir lastik siparişi mümkün değildir. Ülkeye özgü lastik sunumu ile ilgili olarak lütfen Audi Yetkili Satıcınıza sorun.

Lastik parametreleri sınıflandırmaları

Tabloda Audi A6 Sedan, A6 Avant, A6 allroad quattro, Audi S6 Sedan ve S6 Avant ilgili yakıt verimliliği sınıfı, ıslak 
yol tutuş sınıfı ve dışardan gelen lastik sesi sınıfı aralıklarını bulursunuz.

Lastik ebadı Yakıt verimliliği

sınıfı

Islak yol tutuş

sınıfı

Dışardan gelen lastik 

sesi sınıfı

Yaz lastikleri 225/60 R 16 E–C B 71–69

225/55 R 17 E–C C–A 72–67 –

235/55 R 18 E C–B 71–67

245/45 R 18 E–C C–A 72–68 –

255/40 R 19 F–C C–A 73–69 –

255/45 R 19 E B 72

255/35 R 20 E B–A 73–72

255/40 R 20 E–C B 73–70 –

265/30 R 21 E B–A 72–71

Kış lastikleri 225/60 R 16 F–E C–B 72–69 –

225/55 R 17 E E–B 72–68 –

225/50 R 18 E E–B 72–69 –

235/55 R 18 E E 72

235/45 R 19 E E–C 72–70

255/35 R 20 E E–C 73–70 –

255/40 R 20 C B 73
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Kendi SIM kartı ile Audi connect hizmetlerinden yararlanan müşterilerimi-
zin dikkat etmesi gereken yasal bilgilendirme
Audi connect tarafından desteklenen hizmetlerin kullanımı, sadece MMI na-
vigasyon sistemi ve Audi connect (Araç modeline bağlı olarak araç telefonu) 
opsiyonel donanımları ile mümkündür. Size ilaveten LTE Option veri opsiyon-
lu ve LTE¹ veri kullanımlı bir SIM kart gereklidir. Alternatif olarak, kullanıcıya 
ait harici bir SIM kart kart yuvasına takılarak veri bağlantısı elde edilebilir. 
Audi telefon kutusu, opsiyonel özellikleri ile ve Bluetooth özelliği açık olan 
uzaktan SIM kart Erişimli Profil’e (rSAP) sahip bir akıllı telefon ile birlikte 
kullanıldığında entegre araç telefonu fonksiyonuna bağlanabilir. Hizmetler 
sadece mevcut veya ayrıca yapılacak bir cep telefon sözleşmesi ve sadece cep 
telefonu ağı kapsamı dahilinde kullanıma sunulur. Veri paketlerinin internet-
ten alınması ile cep telefonu tarifenize ve özellikle yurt dışında kullanılmasına 
bağlı olarak ilave masraflar oluşabilir. Yüksek veri hacmi dolayısıyla mutlaka 
veri sabit fiyatı kullanılması önerilir!

Audi connect tarafından desteklenen hizmetlerin kullanıma sunulması ülkeye 
bağlıdır. Audi connect hizmetleri araç teslimatından itibaren en az 1 yıl sü-
reyle kullanıma sunulur. 24 ay geçmesinden sonra Audi connect hizmetleri 
süresi bir kez olmak üzere ücretsiz olarak 12 ay kadar uzar. Böyle ücretsiz bir 
uzatmayı istemezseniz, lütfen bunu yazılı olarak aşağıda belirtilen adrese 
bildirin:

AUDI AG
Almanya Müşteri Hizmetleri
85045 Ingolstadt
E-Mail: kundenbetreuung@audi.de
Tel.: +49 800-28347378423

Bunun ardından gelecek Audi connect hizmetlerini uzatma olanakları hakkın-
da Audi yetkili satıcınızdan bilgi alabilirsiniz. Audi connect üzerinden Google 
ve Twitter hizmetlerine erişim sağlayabilirsiniz. Ancak Google ve Twitter hiz-
metlerinin sürekliliği garanti edilemez. Audi connect ve ilgili ayrıntılı bilgileri 
www.audi.com.tr/connect adresinden ve Audi Yetkili Satıcınızdan, tarife şart-
ları ile ilgili bilgileri cep telefonu operatörünüzden alabilirsiniz.

(Sayfa 4–17 arası) Resimde gösterilen Audi A6 Sedan Donanımı:
Araç boyası rengi: Metalik Karat beji
Jantlar: 5 kollu Yıldız tasarımlı Alüminyum alaşımlı dövme jantlar, 
kontrast gri, kısmen cilalanmış³
Koltuk/Koltuk döşemeleri: Kişiye özel hatlı koltuklar Valcona flint gri deri ile 
Kontrast dikişli
Dekoratif aksesuarlaır: 
Doğal Prinç grisi ahşap kaplamalar 

(Sayfa 4–17 arası) Resimde gösterilen Audi A6 Avat Donanımı:
Araç boyası rengi: Metalik buz beyazı 
Jantlar: 5 ikiz kollu tasarımlı Alüminyum alaşımlı döküm jantlar 
Koltuk/Koltuk döşemeleri: Kişiye özel hatlı koltuklar Valcona nougat kahverengi
Dekoratif aksesuarları: Beaufort ceviz ahşap

(Sayfa 18–27 arası) Resimde gösterilen Audi A6 allroad quattro Donanımı:
Araç boyası rengi: Metalik Java kahverengi
Jantlar: 5 paralele kollu tasarımlı Alüminyum alaşımlı döküm jantlar
Koltuk/Koltuk döşemeleri: Spor koltuklar Valcona atlas beji deri ile Kontrast 
dikişli
Dekoratif akseuarları: Alüminyum Elips bronz

(Sayfa 28–39 arası) Resimde gösterilen Audi S6 Sedan Donanımı:
Araç boyası rengi: Sedefli Daytona gri 
Jantlar: 5 Parelel kollu tasarımlı (S tasarım) Alüminyum alaşımlı 
döküm jantlar
Koltuk/Koltuk döşemeleri: S Spor koltuklar Valcona arras kırmızı deri ile 
Kontrast dikişli 
Dekoratif akseuarları: Pütürlü Karbon kırmızı 

(Sayfa 28–39 arası) Resimde gösterilen Audi S6 Avant Donanımı:
Araç boyası rengi: Sedefli Sepang mavi
Jantlar: 5 Paralel kollu Yıldız tasarımlı (S Tasarım) 
Alüminyum alaşımlı döküm jantlar
Koltuk/Koltuk döşemeleri: S Spor koltuklar Valcona siyah deri ile Kontrast dikişli
Dekoratif aksesuarları: Alüminyum /Audi exclusive siyah ceviz ahşap⁴

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 84’den itibaren bulabilirsiniz.
¹ LTE kullanımı için sözleşmeli bir telefon hattı gereklidir. LTE veri kullanımı ve kullanılabilirliği hakkında bilgiler için Audi Yetkili satıcınızla irtibata geçin.
² Uyumlu cep telefonları hakkındaki bilgileri Audi yetkili satıcınızdan veya www.audi.com.tr/bluetooth internet sayfasından öğrenebilirsiniz. ³ Lütfen sayfa 89’daki jantlar ile ilgili teknik özellikleri dikkate alınız. 
⁴ Bir Audi Sport GmbH sunumudur.

 Yasal  Bilgilendirme
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Audi

Audi AG aktif bir ürün geliştirme politikası izlemektedir. Bu nedenle Doğuş Otomotiv ve Audi AG model, 
tasarım, renk, donanım, aksesuar ve teknik özellikler ile diğer tüm bilgileri önceden bildirmeden değiştirme 
hakkını saklı tutar. Bu doküman basım tarihinden (Nisan 2017) sonra güncellenmiş olabilir. Doguş Otomo-
tiv ve/veya Audi AG tarafından ürünü tanımlamak için kullanılan işaret veya numaralarla ilgili  olarak bir 
hak iddia edilemez. Bu broşürde kullanılan şekil ve görseller, standart donanıma dahil olmayan aksesuar 
ve özel donanımlar içerebilir. Baskı işlemlerindeki sınırlandırmalar nedeniyle kağıt üzerindeki renkler ürün-
lerin gerçek renklerine göre farklılık gösterebilmektedir. Bazı ürün ve hizmetler ulusal ve AB yasaları veya 
iklim koşulları gereğince tüm pazarlarda sunulamamaktadır. Audi ürünlerini satın alırken ulusal kanuni ge-
reklilikler de göz önünde bulundurulmalıdır. Bu bağlamda bilgi almak için lütfen Audi yetkili satıcıları ile iletişi-
me geçiniz.

Bu katalogdaki kağıt klorsuz beyazlatılmış selülozdan üretilmiştir.

AUDI AG
Auto-Union-Straße 1
85045 Ingolstadt
Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A. Ş
Yönetim ve İletişim 
Şekerpınar Mah. Anadolu Cad. No: 22
Tel: +90 (0262) 676 90 90 
Faks: +90 (0262) 676 91 11 
41420 Çayırova – Kocaeli/Türkiye
Kanuni Merkez Maslak Mahallesi,
Ahi Evran Caddesi, No: 4
İç Kapı No: 13 
(Doğuş Center Maslak) 
34398 Sarıyer/İSTANBUL 
www.audi.com.tr
Güncelleme tarihi: Nisan 2017

Almanya’da basılmıştır.
733/1150.62.77

Teknoloji ile bir adım önde




