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4 Audi A6 Sedan | Audi A6 Avant

Yenilikçi teknolojiler, ilerici tasarım ve hayran bırakan çeşitlilikte bir 
donanım. Audi A6 Sedan ve Audi A6 Avant bu değerleri olağanüstü 
sportif, şık bir çizgide birleştiriyor ve yön gösteren mobil hareketlilik 
için çok sayıda seçenek sunuyor. Siz de kendinizinkini keşfedin.

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

Her yönü ile 
hayran bırakır.

A6
Audi A6 Sedan | 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. 

Örneğin tornado çizgisi ile. Bu çizgi, ön farlardan başlayarak yan camların 
altından arka kısıma doğru uzanmaktadır. Çizgilerin yatay konumu aracı 
hem önden hem de arkadan daha da geniş ve sportif göstermektedir.

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyon değerlerini 
sayfa 94’ten itibaren bulabilirsiniz. 

Dinamik tasarım kendini 
her çizgide gösterir.



Sportiflik ve zerafet. İşlevsellik konforla buluşuyor. A6 Avant, 
kusursuz bir denge ile çok yönlülük sergiler. Hafifçe ve za-
rifçe akıp giden orantılı ölçüler ve kusursuz hassasiyetle 
tanımlanmış hatlar. Eşsiz bir izdüşümsel görünüm. Yüksek 
kapı direkleri, dar camları ve belirgin kapı marşpiyeleri sa-
yesinde diğer otomobillerle karıştırmak imkansız. İki kapılı 
bir otomobilin tavan hattını andıran zarif kıvrımlı tavan.

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyon değerlerini 
sayfa 94’ten itibaren bulabilirsiniz.

8 Audi A6 Sedan | Audi A6 Avant
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¹ Jantlarla ilgili teknik bilgileri sayfa 99’da bulabilirsiniz. Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyon değerlerini sayfa 94’ten itibaren bulabilirsiniz.

Audi A6 Sedan | Audi A6 Avant

İlerici tasarım ve yenilikçi görünüm. Diğer bir çok şeyin yanı 
sıra, yolun gündüzmüşcesine aydınlatılması. Opsiyonel olarak 
sunulan Audi matriks LED ön farlar, geceyi gündüze çevirir.

Etkileyici herhangi bir ışık altında: üç boyutlu tasarıma sahip 
Audi tek kare. Düz ve geniş. Egemenlik saçan. Yatay krom 
çıtalar ile, etkileyici A6 dinamiklerinin altını çizmektedir.

İsteğe bağlı sunulan 5 kollu yıldız tasarımlı 20 inçlik dövme 
alüminyum jantlar, kontrast gri, parlatılmış¹ fazladan etkileyici 
bir izlenim yaratmaktadır. Güçlü bir ifade park halindeyken bile.

QR-Code

Audinizi daha yakından yaşayın:

Akıllı telefonunua (smartphone) bir Q 

uygulaması yükleyin ve ardından Q kodunu 

tarayın veya internet tarayınızda belirtilen 

linkten yararlanın: www.audi.com/a6film
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Konfor odaklı iç mekan konsepti ile birleştirilmiş etkileyici geniş iç mekan hissi. A6 Sedan ve 
A6 Avant’ta, sıradışı ayrıntılar en üst düzey seçkinliğin reddedilmez ispatıdır. İsteğe bağlı 
olarak sunulan MMI dokunmatik ekranlı MMI Navigasyon plus. En yeni nesil Audi multimedya 
sistemi. 8 inç’lik geniş TFT renkli ekranıyla birlikte. Çoklu fonksiyon ve kullanıcı dostu entegre 
Audi bağlantı hizmetleri.

İlham verici ses kalitesi pakete dahildir. Tüm koltuklarda Bose marka çepeçevre ses ve güçlü
bas ses yükseltme özelliğine sahip bas amfisi sayesinde 14 hoparlörü ve toplamda 472 watt’ın
üzerinde bir ses çıkışı ile birlikte farkını hissettiren, diğer ses sistemleriyle karıştırılamaz iç
mekanda eşit ölçüde dağılan harika bir ses kalitesi.  

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyon değerlerini sayfa 94’ten itibaren bulabilirsiniz.

Üstünlük
sürücü odaklı olmakla
kendini gösterir.
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Cömertlik, hissedilebilir 
konfor ile kendisini ifade eder.
Çok sayıda eşya koyma gözü ve pratik saklama alanı seçene-
ğiyle. Her yolculukta rahat bir memnuniyet hissi yaratmak için. 
Cömertçe tasarlanmış geniş iç mekan ve konfor. 

Kullanışlı ve konforlu işlevsellik. Örneğin 40 : 60 yatırılabilir 
arka koltuk arkalıkları öne yatırılırken koltuk arkalığı kilidi 
bagaj bölmesinden kolayca ve rahatça açılır ve bagaj bölmesi 
iç hacmi 565 litredir. Arka koltuk arkalığı tamamen öne 
yatırıldığında, bagaj hacmi 1.680 litreye çıkar.

İsteğe bağlı olarak sunulan elektrik kumandalı bagaj kapağı 
açma kapama özelliği. İsteğe bağlı sunulan sensör kuman-
dalı bagaj kapağı pratik açma düğmesi ile, bagaj kapağı, bir 
ayak hareketi ile açılabilir. Açılma açısı, istenildiği şekilde 
programlanabilir. Bagaj kapağı açılırken, bagaj örtüsü oto-
matik olarak açılır ve bagaj bölmesine erişme imkan tanır. 
Bagaj kapağı kapatıldığında, otomatik olarak geri yerine döner.

¹ Ülkeye özgü farklar mümkündür. Ülkenizde hangi donanımın standart olduğunu ve hangi özel donanımların alınabileceğini Audi Yetkili 
Satıcınızdan öğrenebilirsiniz. Yakıt tüketimi CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 94’ten itibaren bulabilirsiniz.

Audi A6 Sedan | Audi A6 Avant
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Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyon değerlerini 
sayfa 94’te bulabilirsiniz.

Verimli güç, 
kendini yeni bir
açıdan gösteriyor.
Kusursuz dinamiklik ve kusursuz verimlilik. Güçlü FSI, TFSI ve 
TDI motorlar tarafından üretilen. Baş döndürücü bir çekiş gücü 
ve kısa hızlanma süresi değerleriyle. 

Yenilikçi verimlilik teknolojisi sayesinde yakıt tüketimi ve egzoz 
gazı emisyon değerleri düşürülmüştür. Örneğin, daha da geliş-
tirilen Start-Stop (dur-kalklarda otomatik motor açma-kapama) 
sistemi ile, motor otomatik olarak stop edilir. Hatta daha araç 
dururken (motor stop eder). Audi sürüş tarzı seçim özelliğiyle 
en yüksek araç hızı ve motor devirlerinde en yüksek verimlilik 
elde edilir. Standart donanım olarak sunulmaktadır. Sürücünün 
isteğine göre farklı sürüş tarzı ve süspansiyon yüksekliği sunan 
beş ayrı sürüş modu ile. Konforlu sürüş seçeneğinden spor 
sürüş seçeneğine. Verimli sürüş moduyla kaydadeğer bir yakıt 
tasarrufu. S tronic ile birlikte kullanıldığında, serbest çalışma 
modunda, sürücü ayağını gaz pedalından çeker çekmez düşük 
devirde erken vites değişimleri uygulanır.

İsteğe bağlı olarak, A6 Sedan ve A6 Avant ayrıca sürekli dört 
tekerden çekiş sistemi quattro ile birlikte sunulmaktadır. 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.

Audi A6 Sedan | Audi A6 Avant
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A6
Audi A6 allroad quattro

Neden başkalarının geçtiği yolları kullanasınız? Audi A6 allroad quattro 
ile yepyeni yollara girebileceğiniz bir araç keşfetmiş bulunuyorsunuz. 
Diğer bir çok özelliğin yanı sıra, yol şartlarına duyarlı havalı süspansi-
yon 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. 

Güçlü ve verimli TFSI ve TDI motorlarından kendinize en uygun olanını 
seçin. Hem iç mekan, hem de bagaj alanı olarak kullanabilen boş 
alanların keyfini çıkartın. Ve her zaman kendi yolundan gitmenin en 
çekici halini hissedin. Hem fikirleriniz sizi nereye götürürse götürsün – 
A6 allroad quattro sizi hedefinize ulaştırır.

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 97’de bulabilirsiniz.

Kendi yolundan gitmenin
en çekici şekli.
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Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 97’de bulabilirsiniz.

Diğer otomobillerle karıştırılamayacak bir A6 Avant ve diğerlerinden
tamamen ayırt edilen bir A6 allroad quattro. Kaslı hatlarından, geniş
çamurluklarına varıncaya kadar ilk bakışta ayırt edilebilir. Ayrıca, çarpıcı
yekpare aluüinyumdan, krom dikey çubuklarıyla kişiliği özdeşleşmiş,
özellikle de isteğe bağlı sunulan Audi matrix LED’li on farlarla bir araya

geldiğinde, nefes kesen bir ön görünüm. Bu görünümü pekiştiren, ön
tamponu boylu boyunca saran bir alt koruma sacı. Bombeleri yükseltilmiş
tavan rüzgarlığı ve tavan rayları, bağımsız görünüme vurgu yapmakta.
Ve eğer kendinize göre bir renk seçimi yapmak isterseniz, özel olarak
A6 allroad quattro icin Java kahverengi renk seçeneği sunulmaktadır. 

Kendi yolundan gitmenin,
en özel şekli.

Audi A6 allroad quattro
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Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 97’de bulabilirsiniz.

Audi A6 allroad quarttro size çok özel bir atmosfer sunuyor. Cömert ve kendine has 
özellikleriyle karakteristiktir. Büyüleyici ayrıntılar birleştirildiğinde örneğin; İsteğe 
bağlı olarak sunulan kontrast dikişli bej atlas deri spor koltuklar duruşunuzu des-
tekler. Veya, isteğe bağlı olarak alüminyumdan dekoratif aksesuarlar özellikle 
de Santos kahverengi ya da Sierra/mono.pur 350 kumaş gibi sadece A6 allroad 
quattro ile sunulan Alüminyum Delta malzemeleri ile etkileyicidir. 

Yolunuz hep gözünüzün önünde bulunsun. Standart donanım içindeki eğim açısı 
göstergesi aracın iniş ya da rampalardaki durumunu grafiksel olarak gösterir. 
Rampa iniş asistanı, istendiğinde yokuşun sonuna kadar seçilen hızı sabitler, ESC 
ise düz yollarda ya da rampa çıkışlarında aracın yol tutuş kabiliyetini artırır. 
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Ustalıkla kullanılan güç. Yüksek torklu TFSI ve TDI motorlar, karşı 
konulmaz hızlanma özellikleri ve olağanüstü verimlilikleri ile dikkat 
çekiyor. Örneğin, geri kazanım süreciyle. Frenleme veya boş vites mo-
dunda açığa çıkan enerji, elektrik enerjisine dönüştürülür. Bu elektrik 
enerjisi aküde depolanır ve hızlanma sırasında tekrar kullanılır. En az 
bir bu kadar verimlilik sağlayan diğer bir unsur da, yakıt tasarrufu 
sağlayan, egzoz gazı emisyonunu azaltan ve araca da daha da fazla 
serilik kazandıran alüminyum hybrid kasasıdır.

Spor sürüş deneyiminde dönüm noktası: motordan gelen gücü değiş-
ken oranlarda arka tekerleklere dağıtan, isteğe bağlı olarak sunulan, 
geliştirilmiş spor diferansiyel ile birlikte sürekli dört tekerden çekiş sis-
temi, quattro. Aklınıza gelen tüm yol şartlarında ve hatta olumsuz hava 
koşullarında, viraj alırken etkileyici hızlanmanın tadını çıkarmanız için.

Kendi yolundan gitmenin,
en güçlü şekli.

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 97’de bulabilirsiniz.

QR-Code

Audinizi daha yakından yaşayın:

Akıllı telefonuna (smartphone) bir Q uygla-

ması yükleyin ve ardından Q kodunu tarayın 

veya internet tarayınızda belirtilen linkten 

yararlanın: www.audi.com/a6allroadfilm

Audi A6 allroad quattro
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S6
Audi S6 Sedan | S6 Avant

Audi S6, sizi temsil eden bir iş 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 akıl-
lı kuvvet sağlar. Gerektiği kadar silindir (cylinder-on-demand) 

sistemi olan V8 TFSI Motoru, sürekli dört tekerden çekiş sis-
temi quattro, kişisel ayarlanabilen Audi drive select olmak 

üzere S6’nın sadece içindeki değerler kendini göstermez, aynı 
zamanda S6’nın alüminyum hibrid yapı şeklinde oluşmuş şık 

dış tasarımları olmak üzere dış görünümü le de kendini belli 
eder. Dolayısıyla Audi kaynakların bilinçli kullanılmasına da 

bir katkıda bulunur. Ayrıca dinamizmin ve verimliliğin bir ara-
ya getirilebileceğini bir kez daha göstermektedir. 

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 98’de 
bulabilirsiniz.

Geliştirilmiş 
Sportiflik.
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Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini 
sayfa 98’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. Dinamik kıvrımlara sahip arka 
ve tavan rüzgarlıkları.

Net bir çizgi için her
şeyden önce tek bir şey

gerekir: O da rahatlıktır.
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Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 98’de bulabilirsiniz.

Yeni bir ışıkta kendini gösteren ilerleme. LED’li farlar, yüksek aydınlatma gücüyle en 
modern şık tasarımı bir arada sunuyor. Gece sürüşünü daha güvenli ve daha konfor-

lu hale getiren yenilikçi özelliklere sahip, isteğe bağlı sunulan Audi matrix LED’li 
farlarla daha da karizmatik. Görün ve görülün. Aynı durum, Audi LED’li sinyal lam-

baları entegre edilmiş, alüminyum kaplamalarıyla çekici görünüme sahip yan dikiz 
aynaları için de geçerlidir. İkili yatay kromajları ve S6 amblemi ile farkını ortaya 

koyan yekpare ön panjur, ilk bakışta anlaşılan S tarzı. Şu apaçık ortada ki, S6’ya 
farklı kişiliğini kazandıran bir çok ayrıntı bulunmaktadır.

Yakından ve uzaktan 
atlanmayacak 

ilerici görünüm.
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Herşey emrinizin altında 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 ku-

manda edilebilen radyo ve sürücü bilgilendirme sistemi, 
telefon ya da navigasyon. Dokunmatik bilgisayar mouse-

nun üzerinde parmağınızı gezdirerek ister müzik koleksi-

yonunuzdaki parçalar arasında gezinin, isterseniz de doğ-
rudan kumanda paneline aracınızın varış noktasını “yazın”. 

Sırtınızı arzu ederseniz yüksek konfora ve güzel bir bel 
desteğine sahip yüksek kaliteli Alcantara deri spor koltu-

ğa, arzu ederseniz de isteğe bağlı olarak sunulan, daha da 
güçlü bel desteği ve yan desteklere sahip, S6 kabartmalı 

entegre baş dayama minderleri olan Valcona deri seçkin 
S serisi spor koltuğa yaslayın ve tadını çıkarın. 

Güçlü performans kontrol ve 
ayrıca sakinlik gerektirir.

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 98’de bulabilirsiniz.
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Şaşırtıcı Gerçekler: 331 kW’lik güç üreten TFSI 4.0 litre V8 motor. O’dan 
saatte 100 km hıza 4,4 saniyede ulaşma. 550 Nm’lik yüksek tork çıkışı-

nın sağladığı dinamik güç. Bir önceki modele kıyasla CO₂ egzoz gazı 
emisyon değerlerinde % 5 azalma. Audi cylinder on demand teknolojisi, 

daha da geliştirilmiş Start-Stop (dur-kalklarda otomatik motor durdur-
ma) sistemi ve enerji geri kazanımı gibi randıman arttırıcı 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 98’de bulabilirsiniz.

QR-Code

Audi S6’nızı daha yakından yaşayın:

Akıllı telefonunua (smartphone) bir Q 

uygalaması yükleyin ve ardından Q kodunu 

tarayın veya internet tarayınızda belirtilen 

linkten yararlanın: www.audi.com/a6film
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>>> Audi connect

Ağa bağlanmış araç kullanımının

geleceği.

>>> Audi tron

CO₂ emisyonu azaltılmış araç kullanımının 

geleceği.

>>> quattro

Dört tekerden çekişin geleceği.

Yenilikler

>>> Tasarım

Geleceğe yeni formlar verir.

>>> Audi ultra

Verimli teknolojilerin geleceği.

Dünya devamlı değişmektedir. Teknolojik gelişme devamlı olarak çok hızlı bir şekilde ilerlemekte ve bu sayede size 
özellikle araç kullanımında gittikçe daha fazla olanak sunulmaktadır. Hayatınıza renk katacak teknolojiyi size ver-
mek amacıyla teknoloji ile bir adım önde olma düşüncemizle sadece günümüzdeki ve gelecekteki araç kullanımı 
ile ilgili beklentilerinizi karşılamak değil, aynı zamanda onları daha da aşmamız için bu gelişmeyi önemli ölçüde 
birlikte şekillendiriyoruz.

… durch Technik.
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>>> Hafif yapı yetkinliği

Daha az ağırlık. Daha fazla tasarruf, kuvvet ve 

dayanıklılık. Audi yapı tarzı. Kaportanın hafif 

yapılmasından başlayarak günümüzde nere-

deyse her yerde kullanılıyor ve alüminyum ve 

magnezyum gibi yenilikçi malzemeleri, akıllı 

tasarım ilkelerini ve kaynakları üretim süreç-

lerini bir toplam konsept şeklinde birleştiriyor.

>>> Aerodinamik

Daha az seyir direnci, daha fazla verim. Aracın 

çizgilerinin tavizsiz şekilde aerodinamik biçim-

lendirilmesi suretiyle – aerodinamik verim için 

olabilecek en iyi biçimi oluşturmak amacıyla. 

Ama aynı zamanda yuvarlanma direnci azaltıl-

mış lastiklerle. Hepsi de Audi rüzgar tünelinde 

300 km/h’ye kadar hızlarda denenerek.

>>> Şanzıman yetkinliği

Daha iyi şanzıman tahvil oranları sayesinde daha 

iyi verim değerleri. Büyük bir tork, özellikle büyük 

viteslerde tahvil oranının daha uzun yapılabil-

mesini sağlamaktadır. Yakıt tüketimini azaltan, 

ama sürüş performansını ve sportiflik üzerine 

neredeyse hiç hissedilir etkisi olmayan düşük 

devirlerde güçlü bir çekiş için.

Audi ultra

Bir Audi üretmek çok karmaşıktır. Ancak buna rağmen tüm modeller için basit bir prensip olan emisyonları azaltan sinerjiler 
oluşturmak için aracın tüm yapı elemanları kesinlikle birbirleri için çalışırlar prensibi geçerlidir. Bu temel ilkeye uyarak sek-
senli yılların sonunda Audi hafif yapı tarzı ve devrim yaratan Audi Space Frame (ASF®) ile başlayan günümüzdeki içinden 
çıkılamayan ağırlık sarmalındaki şu geriye dönmedir: Her hafif yapı elemanı yine boyutları azaltılabilecek diğer yapı eleman-
larına etki etmesidir. Bu şekilde araçlarımızı daha verimli ve kaynakları koruyacak şekilde yapmak için mevcut formlar ve 
malzemeler fonksiyonelliği, mümkün olan en düşük ağırlığı ve üretim süreci ile ilgili olarak sürekli yeniden iyileştirilirler. 
Buna ilaveten sürüş dinamiğinin arttırılması, yüksek kompresyon, daha verimli yanma ve daha az CO₂ emisyonu olması için 
bir Audi’de örneğin enerji geri kazanım sistemi ve start-stop sistemi veya ilerici ve verimli ileri teknoloji motorları gibi verim-
lilik teknolojileri gittikçe daha fazla uygulanmaktadır. Günümüzde ve gelecekte CO₂’nin azaltıldığı araç kullanma yolunda 
olmak için.

Audi ultra

Mükemmel karma.
>>> Enerji geri kazanımı

Frenler, fren enerjisinin geri kazanılmasıyla da-

ha verimli bir sürüş sağlamaktadırlar. Frenleme 

ve gaz kesme safhaları esnasında oluşan hare-

ket enerjisinin bir kısmı araç şebekesi aküsünde 

geçici olarak toplanmakta ve hızlanma safların-

da kullanılmaktadır, bu sayede her kontak açıp 

kapamada % 3’e varan yakıt tasarrufu sağlan-

maktadır.

>>> Motor uzmanlığı

Motor sektöründe verimli teknolojiler ile Audi ultra’dan 

güçlü ve verimli tahrik sağlanmaktadır. Örneğin Audi 

cylinder on demand gerektiği kadar silindirin çalışması 

ve Audi valvelift sistemi motorun daha az enerji tüket-

mesini sağlamakta veya clean dizel teknolojisi ile emis-

yonlar düşürülebilmektedir.

Verimli teknolojilerin geleceği.
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E-Mail²

Audi MMI ye aktarılır ve konforlu bir şekilde sesli olarak okutulabilir.

Mesajlar (SMS)⁴

Kısa mesajlar (SMS) konforlu bir şekilde sesli olarak okutula-

bilir veya söyleyerek yazdırma fonksiyonu ile yazdırılabilir.

Twitter’a erişim

Twitter haberler hizmetini Cockpit’e entegre eder. Sesli söyleme 

ve diğer konforlu metin fonksiyonları ile birliktedir.

WLAN-Hotspot

Taşınabilir son kullanım cihazlarınızı internete bağlar.

İletişim

Park yeri bilgileri

Park yerleri ve kapalı otoparkları aramada yardımcı olur. 

Mevcut olduğu takdirde fiyatlar ve güncel olarak henüz 

boş olan park yerleri gösterilir.

Yakıt fiyatları

Gideceğiniz yerdeki veya yakınınızdaki en uygun yakıt 

istasyonlarını görürsünüz.

Navigasyon resim kitapçığı

Resimlerinizin GPS verileri sizi gideceğiniz yere götürür.

İlgi duyulan yerleri (POI) sesli komut ile arama 

Google™¹ arama motorunda

Online trafik bilgileri

Dinamik rota yönlendirmesini ayrı ayrı yol bölümlerinin aynı 

anda alınan ve verilen trafik bilgileri ile tamamlar.

Google Earth™¹ ve 

Google Street View™¹ ile navigasyon

Yüksek çözünürlüklü hava fotoğrafları ve uydu resimleri, 

fotoğraflar ve adres bilgileri sayesinde sizi daha kolay 

gideceğiniz yere götürür.

myAudi özel hedefleri²

Navigasyon sistemi kişisel yol atlası olarak kişisel ilgi 

duyulan yerler (POI) listelerini myAudi portalı üzerinden 

araca alır.

Ülke bilgileri²

Örneğin sınırdan çıkıldığında geçerli hız sınırları, 

paralı yol ücretinin ödendiğine dair etiket yapıştırma 

yükümlülüğü, vs.

Harita güncelleme hizmeti²

Teslim edilen harita versiyonu altı ayda birolmak üzere 

birbirini takip eden 5 navigasyon güncellemesi ile 

güncellenebilir. Audi connect ile birlikte güncelleme 

online olarak araçta yapılabilir.

myAudi veya Google Maps™¹, ³ 

ile hedef girişi Navigasyon hedefleriniz istek üzerine rahatça 

ev bilgisayarından planlanabilir. myAudi veya Google Maps™¹ 

veya Audi MMI connect, kişisel navigasyon hedeflerinin araca 

gönderilmesini sağlar. Yolculuk başladığında bu rahatça he-

def olarak alınabilir.

¹ Google ve Google logosu Google Inc. kayıtlı markalarıdır. ² MMI touch olan opsiyonel MMI navigasyon plus öğesidir. ³ Google Maps ile hedef girişi bir Google Hesabı gerektirir. ⁴ Ön şart: Cep 

telefonu Bluetooth-protokol MAP’e sahip olmalı (Message Access Profile). Uyumlu cep telefonları hakkındaki bilgileri Audi yetkili satıcınızdan veya www.audi.com/bluetooth adresinden alabilirsiniz.

⁵ Sözlü iletişim sistemi dahi MMI touch olan opsiyonel MMI navigasyon plus ve ayrıca çok fonksiyonlu direksiyon gereklidir. ⁶ Kesin piyasaya sunuş tarihi hakkında Audi Yetkili Satıcınızdan bilgi ala-

bilirsiniz. Ülkeye özgü kullanılabilirliğe bağlıdır. Kullanım için genelde bir medya Streaming hizmetinde bir hesabınız olmalıdır. Bu, beraberinde ek masraflar oluşturabilir. Kullanılabilirlik, ekran gö-

rüntüsü ve hizmetlerin ücretleri ülkeye, modele, cihaza ve tarifeye göre değişir. Daha ayrıntılı yasal bilgileri ve kullanım önerilerini sayfa 108’de ve www.audi.com/connect adresinde bulabilirsiniz.

Akıllı telefonun sözlü komutuna erişim⁵

Örneğin Siri (iPhone 4s’den itibaren). Çok fonksiyonlu direk-

siyondaki sözlü iletişim tuşunu uzun süre basılı tuttuğunuzda 

seyir halinde de Bluetooth üzerinden bağlı olan akıllı telefo-

nunuzun sözlü komutuna direkt erişebilirsiniz. Komut verme 

Audi’nizin mikrofonu ve hoparlörü vasıtasıyla güvenli ve 

rahat bir şekilde gerçekleşir. 

İletişim & Navigasyon

Audi connect

Bilgi ve multimedya sistemi

Hava durumu

İstenilen yerin hava tahminleri ve haritaları.

Audi medya streaming⁶

Akıllı telefon eklentisi sayesinde tüm kişisel radyo hiz-

metlerine, dünyadaki radyo istasyonlarına ve milyonlarca 

müzik parçasına erişim imkanı sağlayan müzik streaming 

hizmetlerine erişilir. Ayrıca akıllı telefonda yüklü olan 

müzik parçalarına erişim sağlanır. 

Online haberler (kişisel)

Güncel dünya olayları ile ilgili metinler ve resimler, 

okuma fonksiyonlu, bireysel olarak konfigüre edilebilir.

Seyahat bilgileri

Görülmeye değer yerler hakkında bilgiler ve bunları navi-

gasyon hedefi olarak alma fonksiyonu ile birliktedir.

myAudi – Kişisel kumanda merkeziniz

Size www.audi.com/myaudi adresinden tek bir kez şifre korumalı kayıt-

tan sonra Audi connect tarafından desteklenen hizmetleri isteklerinize 

göre bir araya getirmeyi, yönetmeyi ve evden rahatça konfigürasyonunu 

yapmanızı sağlar. Bu hizmetlerin bir çoğunu Audi MMI connect- App 

üzerinden akıllı telefonunuz (4.0 veya iOS 6’dan itibaren Android) vası-

tasıyla seyir halinde de kullanabilirsiniz.

Dünya size sayısız olanaklar sunmaktadır. Opsiyonel Audi connect ile birlikte aracınızdaki myAudi ve Audi connect 

tarafından desteklenen hizmetler sayesinde bu çok sayıda olanağı dünyanın birçok yerinde sezerek, kolayca ve 

rahatça bir düğmeye basarak size özel uyarlanmış şekilde dijital olarak doğrudan Audi’nize alabilirsiniz.

Ağa bağlanmış araç kullanımının geleceği.Audi connect

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 94’ten itibaren bulabilirsiniz.
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quattro ile

quattroYolizleri.

quattro

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 kayma-
ya 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 kafanızda yer tutuşu konusunda hayran bırakmak içindir.



44

Her hareketin bir başlangıcı vardır. Onu harekete geçiren şey bir fikirdir. Yeni Audi A6’nızın 
motorları da tüketimin azaltılmasının yanı sıra gücün arttırıldığı bir başlangıç ateşlemesini 
temel almaktadır. Bu kaçınılmaz çelişkiyi devrim yaratan 2 tahrik teknolojisi olan TDI ve 
TFSI de birleştiriyoruz. Her ikisini tanıyın ve sizi en fazla harekete geçiren motoru seçin.

Azami kuvvet.
Azami kullanılır.

Performans

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 94’ten itibaren bulabilirsiniz.

Performans

Audi TFSI motorları çok yüksek bir sıkıştırma sağlar. Sonuç: En iyi 
güç kapasitesinin yanı sıra mükemmel verimlilik olmasıdır. Motor 
hacmi yerine turboşarjlı hava beslemesi kullanılması sayesinde 
aracın hareketsiz durumundan itibaren kendini belli eden bir kuvvet 
artışı sağlayan etkileyici dinamizm değişmeden aynı kalırken motor 
büyüklüğü ve ağırlığı belirgin şekilde azaltılmaktadır.

Audi TDI motorları direkt püskürtme ve turboşarj motorları kombi-
nasyonu ile sabit bir kuvvet artışı ile birlikte tüm devir sayısı aralığı 
boyunca yüksek tork sayesinde olağanüstü performans sağlarlar. 
Emisyonu azaltılmıştır ve yakıt tüketiminde alışılageldiği gibi tasar-
rufludur. Ancak her yolda azami performansı elde edebilmek için 
hayran bırakan bir dinamizmi vardır.

TDI TFSI

Audi cylinder
on demand

Silindir kapakları da akıllı olabilir. 
Audi cylinder on demand bunu kanıt-
lamaktadır. Yarım yük aralığında
8 silindir TFSI motorun 4 silindiri 
otomatik olarak devreden çıkmak-
tadır. Bu durum geçiş hissedilmeden 
ve sürüş dinamiği olumsuz yönde 
etkilenmeden yakıt tüketimini düşür-
meye ve emisyonları azaltmaya yar-
dımcı olmaktadır.



>>> Seramik fren

Önde ve arkada mevcut olan seramik

disk frenleri, her sürüş durumunda etkileyici 

bir fren hizmeti sunmaktadırlar.

>>> Spor diferansiyelli quattro

Elektronik olarak düzenlenen spor diferansiyelli 

sürekli dört tekerden çekiş sistemi quattro, 

daha yüksek ataklık ve heyecan verici sürüş 

dinamizmi sağlar.

>>> quattro

Sürekli dört tekerden çekiş sistemi 

daha fazla çekiş ve dinamizm için çekiş 

kuvvetlerini sürüş durumuna bağlı 

olarak her bir tekere dağıtır.

>>> Uyarlanabilir havalı süspansiyon

4 tekerleğin tümünde kademesiz uyarlanabilir 

sönümleme sistemi olan elektronik ayarlanır 

havalı süspansiyon, ağır yük olduğunda bile sü-

rüş özelliğinin neredeyse hiç etkilenmemesini 

sağlar. S modeli için spor seçenek olarak daha 

sert ayarlı olarak da alınır. 

>>> Dinamik direksiyon

Dinamik direksiyon hıza bağlı bir direksiyon düzenle-

mesiyle sürüş dinamizmini ve sürüş konforunu arttırır.
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>>> Audi drive select

Audi drive select ile Audi A6’nızın sürüş özelliklerini 

sportif, konforlu, dengeli veya tasarruflu olmak 

üzere düğmeye basarak kişisel ihtiyaçlarınıza göre 

uyarlayabilirsiniz.

>>> tiptronic

Dinamik vites değiştirme programı (DSP) 

olan 8 kademeli otomatik şanzıman, çekiş 

kuvvetini hissedilir bir şekilde kesmeden 

daha hızlı bir vites değiştirme sağlar. 

>>> S tronic

Sportif ve verimli çift kavramalı şanzıman 

size hissedilebilir çekiş kuvveti kesilmesi 

olmadan şimşek hızında vites değiştirme 

işlemleri sağlar.

Dinamizm

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 94’ten itibaren bulabilirsiniz. 
Modele özgü standart ve opsiyonel donanımları lütfen sayfa 102’den itibaren dizinden alın.

dinamizm.

Dinamizm

Sizi bir daha bırakmayan

Aracınıza binin. Emniyet kemerinizi takın. Motoru çalıştırın. Nereye giderseniz gidin heyecan verici dinamizmi yaşayın. 

Zira biliyorsunuz ki Audi A6’nızla size tüm yollar açıktır. Yönünüzü, vites türünü ve hızı belirleyin ve aracınızın her 

mesafeden en iyisini elde etmek için yeterli olan özelliklerini yaşama özgürlüğünün keyfini çıkarın.
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>>> Audi pre sense arka dahil Audi side assist

Şerit değiştirirken sizi destekler ve bir kaza tehlikesi 

oluştuğunda koruyucu önlemler uygular. 

>>> Audi Matrix LED farlar

Yolu kapsar ve yenilikçi bir şekilde tasarlanmış LED’ler 

sayesinde duruma göre daha fazla güvenlik sağlar.

>>> Audi pre sense ön dahil uyarlanabilir hız 

sabitleme sistemi

Önünüzdeki trafiği izler ve otomatik olarak aradaki 

mesafeyi muhafaza eder.

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 94’ten itibaren bulabilirsiniz. Modele özgü standart ve opsiyonel donanımları lütfen sayfa 102’den itibaren dizinden alın.

>>> Audi pre sense basic

Bir kaza tehlikesi oluştuğunda sizinle ve diğer yolcularla 

ilgili önleyici ve koruyucu önlemler uygular.

>>> Kameraya dayanan hız sınırı göstergesi

Hız sınırlamalarını kamera ile algılar ve sizi sürücü 

bilgilendirme ekranı ve Head-up gösterge ekranı 

vasıtasıyla bilgilendirir. 

>>> Audi active lane assist

Algılanan yol sınırlama çizgileri olduğunda şeritte 

kalınması için yumuşak direksiyon müdahaleleri 

ile sizi destekler.

Asistan sistemler

Nereye olursa olsun iyi
bir duygu yaşanarak gidilir.

Her yolculuk başkadır. Ancak biri tüm yolculuklarda aynıdır ve bu her Audi’nin yaşattığı korunma duygusudur. 
Audi A6’nızdaki tüm sürücü asistan sistemleri yolculuğunuzda sizi destekler ve yollarda daha fazla konfor sağlar. 
En önemli sürücü asistan sistemlerini tanıyın.

Audi A6’nızdaki asistan sistemler ile.

>>> Gece görüş asistanı

Yayalar ve büyük boy yabani hayvanları işaretleyen entegre 

ısıya duyarlı fotoğraf makinesi sayesinde gece sürüşlerinin 

konforunu arttırır. 

Lütfen şunları dikkate alın: Sistemler sadece sistem sınırları dahilinde çalışırlar. Sürüş esnasında sürücüyü desteklerler. Sürüşteki her şeyin üstesinden gelme sorumluluğu ve gösterilmesi gereken gerekli dikkat tamamen sürücüye aittir.

>>> Çevre kameraları

Park ederken ve manevra yaparken görsel gösterimleri 

ile tüm araç etrafının daha fazla görülmesini sağlar.

>>> Park asistanı

Parka giriş ve çıkış esnasında geçici olarak direksiyon 

görevini devralarak sürücüyü destekler.

Asistan sistemler
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>>> Navigasyon

MMI navigasyon plus üzerinden üç boyutlu 

harita görünümü ve üç boyutlu görmeye de-

ğer yerler ve özgün binalar gösterimi ile gide-

ceğiniz yerlere daha konforlu varabilirsiniz.

>>> Audi connect

MMI navigasyon plus ile Audi connect tara-

fından desteklenen tüm opsiyonel hizmetleri 

hızlı ve rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. 

Sezerek MMI kullanılması sayesinde birçok 

internete dayanan fonksiyona erişim etkile-

yici şekilde karmaşasızdır.

>>> Car

MMI’den çok az sayıda el müdahalesi ile 

sürüş asistanları sistemi, araç ayarları ile 

klima ve servis fonksiyonlarını kumanda 

edebilir ve değiştirebilirsiniz. 

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 94’ten itibaren bulabilirsiniz.

Modele özgü standart ve opsiyonel donanımları lütfen sayfa 102’den itibaren dizinden alın.

>>> Telefon

Eller serbest tertibatı üzerinden 

güvenli ve konforlu telefon görüş-

meleri yapabilirsiniz. MMI’de reh-

berinizdeki kişileri rahatça seçebilir 

veya telefon numarasını sezerek 

MMI toch üzerinden girebilirsiniz.

Kolaylık

>>> Medya

Müzik kutusu, takılmış SD kartları, Audi müzik arayü-

zü veya CD’ler gibi mevcut tüm medya kaynaklarında 

ve DVD’lerde müzik koleksiyonunuzun kapak resimleri 

ile tarama yapabilirsiniz.

Azaltılmıştır. Kolaydır. Mantıklıdır. Taşınabilir bilgi ve multimedya dünyası yeniden 

tanımlanan multimedya ara birimidir (MMI). Telefon edebilir, navigasyon veya istek 

üzerine ilaveten alınan Audi connect üzerinden internet kullanabilirsiniz. Çok sezgisel, 

çok fonksiyonlu ve konforludur. Tabii ki sözlü komutlu kumanda sayesindedir.

Audi A6’nızdaki MMI ile her şeyi elinizle çok kolay kullanabilirsiniz.

MMI akıllı,

kişiye özel ve sezgiseldir.

Kolaylık

>>> MMI touch

MMI touch Multimedya arayüzü parçalarının 

kullanımı artık daha kolay. Touchpad sadece 

bir parmakla kullanılabilir.



İyi görür.
Audi Matrix LED Farlar Karanlık görecelidir. Opsiyonel Audi Matrix farlar ile gece gündüze dönüşür. Yeni far 

teknolojisi gün ışığına benzer bir ışık rengine sahiptir. Virajlar önceden görülecek 
şekilde aydınlatılır. Araçlar algılanır ve Audi A6’nizin ışık dağılımı duruma uygun 
olarak size göre uyarlanır. Bunu sağlayan çok sayıda sensör ve bir kameradır. Ve 
kısılabilir, yenilikçi bir şekilde düzenlenmiş ve ayrıca görünüş olarak da oldukça şık 
olan LED’ler sayesinde. 

Audi Matrix LED Farlar

Audi Matrix LED farlar sadece geceleri kendine hayran bırakmıyor. 
Yeni ışık teknolojisi gündüzleri de vurguluyor. Bazen noktasal, 
bazen de dinamik ışık çizgisi olarak. Ayrı ayrı kumanda edilebilen 
LED’ler mevcut duruma mükemmel uyum sağlar. Yol gösterici 
bir şekilde ve her seferinde yeniden kendine hayran bırakarak. İyi görünür.
Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 
94’ten itibaren bulabilirsiniz.



54 Donanımlar

Sizin kadar eşsiz.
Donanım özellikleri olan.
Sportiflik, konfor, tasarım, fonksiyonellik dahil Audi’niz ile ilgili hangi beklentileriniz olursa olsun size 
bol miktarda kişiselleştirme olanakları sunar. Audi donanım seçenekleri çok çeşitli ve farklı kalitededir 
ve tamamen ihtiyaçlarınıza göre uyarlayabilirsiniz.
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Her ayrıntısında yüksek kalite. 
Seçeneklerinizin küçük bir görünümü
Audi A6, Bir bakışta insanın aklını çelen yüksek donanım çeşitliliği ve donanım kalitesiyle, sıradışı bir 
araçtır. Sayısız yenilikleri, konfor özellikleri ve asistan sistemleriyle her bir yolculuğu özel kılar. Diğer 
bir çok dikkat çeken özelliklerinden ilham almamanıza imkan yok.

1  Ambiyans aydınlatması
İç ve dış aydınlatma paketine ilaveten LED araç iç meka-
nında LED teknolojisinde yansımasız aydınlatmalar mev-
cuttur, MMI üzerinden konfigürasyonu yapılabilir.

2  Audi Matrix LED-Farlar
Yenilikçi teknoloji, çok yüksek bir yol şartlarına duyarlı 
aydınlatma dağılımı elde etmek üzere LED’ li ışık kaynak-
ları olan bir kamera sistemiyle, hassas optikleri birleştir-
miştir. Karşıdan gelen ve arkadan takip eden araçlar o 
denli saklı kalıyor ki, arada ve kenarlarda kalan tüm alan-
lar tamamen açığa çıkıyor.

3  Audi tablet, arka koltuk multimedya sistemi dahil¹ 
Yansımasız dokunmatik 10,1 inç HD ekran, 1.920 x 
1.200 piksel yayın, hafıza: 32 GB, Mikro SD desteği, 
bağlanabilirlik, arka koltuk multimedya sistemi için 
hazırlık dahildir, 1 veya 2 cihaz ile alınabilir.

4  Sensör kumandalı bagaj kilidini açma sistemi
dahil akıllı anahtar Arka tampondaki bir sensör ilgili 
ayak hareketinin (tekme hareketi) algılanmasından 
sonra arka bölgede bir akıllı anahtar aramayı harekete 
geçirir. Anahtar algılanırsa, bagaj kapağı açılır.

5  Seramik fren²
Önde ve arkada karbon elyafı ile güçlendirilmiş seramik 
disk frenleri, içten havalandırmalı ve delikli fren diskle-
rinde özel olarak geliştirilmiş soğutma kanalları olan 
19 inç yüksek performanslı fren sistemidir; fren kaliper-
leri cok parlaktır, antrasit renklidir, önde ”Audi ceramic” 
yazısı ile birliktedir.1

Modele özgü standart ve isteğe bağlı donanımları lütfen sayfa 102’den itibaren dizinden alın. Yakıt tüketimi ve CO₂ egzoz gazı emisyonu değerleri sayfa 94’te verilmiştir.

Dikkat çeken özellikler

2 3

4 5

¹ Yasal bilgiler ve kullanım talimatları ile bilgiler için sayfa 109’a bakınız. ² Lütfen ulusal Audi web sayfanızdaki seramik fren ile ilgili özellikleri dikkate alın veya Audi Yetkili Satıcınıza danışın.
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Modele özgü standart ve isteğe bağlı donanımları lütfen sayfa 102’den itibaren dizinden alın. Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 94’te bulabilirsiniz.

Dikkat çeken özellikler

1  Bang & Olufsen gelişmiş ses sistemi
Subwoofer ve her birinin kendi amplifikatör kanalı dahil 
15 hoparlörlü Surround ses çıkışına sahiptir. Alümin-
yumdan parlatılmış hoparlör muhafaza kapakları ve her 
oturma yerinde sesin mükemmel duyulması için otoma-
tik olarak dışarı çıkan ses göbekleri ve Özel telefon 
görüşmeleri için gizlilik fonksiyonu mevcuttur.

2  MMI touch fonksiyonlu MMI Navigasyon plus
Multimedya fonksiyonu ve sezgisel kullanım; Birçok gö-
rülmeye değer yer ve şehir modeli göstergesi ile Yüksek 
çözünürlüklü 8 inç renkli ekranı olan 3D- harita göste-
rimli navigasyon sistemi. MMI-Arama: Hızlı, sezgisel kul-
lanım, el yazısı algılamalı hedef girme ve haritada serbet 
hareket etme ile yakınlaştırma, Doğal ses ile bir cümlede 
adres girme sayesinde bilgi ve multimedya sisteminin 
kolay kullanılması

3  Head-up gösterge 
ekranı Opsiyonel olarak asistan sistemlerdeki sürücü ile il-
gili bilgileri, navigasyonu veya uyarıları ön camda doğru-
dan sürücünün görüş alanına verir.

4  Audi akıllı cep telefonu arayüzü¹, ²
Audi akıllı cep telefonu arayüzü akıllı cep telefonunuzu 
Audi’nize bağlar. Akıllı cep telefon içeriklerinizi kablosuz 
olarak USB üzerinden doğrudan MMI ekranına getirir. 
Navigasyon, telefon, müzik ve seçilen Third-Party uygu-
lamaları MMI düğmesi ve sesli komut üzerinden konfor-
lu bir şekilde kullanılabilir.³

5  Audi telefon kutusu⁴
Ön orta konsoldaki göze cep telefonunun yerleştirilme-
siyle iyi bir çekiş kalitesiyle araçta telefon görüşmesi ya-
pılmasını sağlar; Bluetooth üzerinden 2 cep telefonunun 
bağlantısı, Araç antenine bağlanma sayesinde iç mekan-
daki SAR radyasyonu azdır. USB bağlantısı; MMI navigas-
yon plus ile MMI touch Kablosuz Şarj üzerinden 
(Qi standardı) şarj olanağı mevcuttur.¹5

¹ Ülkenizde kullanılabilirliği ile bilgi almak için Audi yetkili satıcınıza başvurun. ² Audi Akıllı telefon arayüzünde görüntülenen içerik ve özelliklerden akıllı telefon üreticileri sorumludur. 
³ Akıllı telefonunuzun uyumluluğu hakkında, cep telefonu üreticisine başvurun. ⁴ Uyumlu cep telefonları hakkındaki bilgileri Audi yetkili satıcınızdan veya www.audi.com/bluetooth internet sayfasından öğrenebilirsiniz.
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Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerleri sayfa 94’ten itibaren verilmiştir

Bir çok karakter vardır.
Bunlardan ikisi şunlardır.
Bir Audi’yi sizin Audi’niz yapan nedir? Bunu ancak tamamen sizin ihtiyaçlarınıza 
uyarlanan bir donanım yapar. Daha fazla sportiflik mi yoksa daha fazla şıklık mı 
istiyorsunuz? Aracınıza hayalinizdeki görünümü vermek için size çok sayıda 
esinlenebileceğiniz olanak sunulmaktadır.

Audi A6 Sedan 
Metalik Mistik siyah

Audi Matrix LED-Farlar

10 kollu tasarımlı alüminyum döküm Audi spor jantlar, 
mat titan, parlatılmış¹, ²

Privacy-camlar (Karartılmış camlar)

Hafıza fonksiyonu ve koltuk havalandırması ile Atlasbeji 
Valcona perfore deri Özel hatları olan koltuklar

Ahşap Beaufort ceviz iç dekoratif aksesuarlar

Stil rehberi

¹ Jantlarla ilgili teknik bilgiler sayfa 99’da verilmiştir. ² Bir quattro GmbH sunumudur.

Audi S6 Sedan 
Sedefli Misano kırmızı

Audi exclusive Siyah Parlaklık paketi²

5 paralel kollu yıldız (S-tasarım) tasarımlı alüminyum 
döküm jantlar

Parlak siyah güneş siperliği ile spor egzoz çıkışı

Gövde renginde dış ayna kapakları

S-Spor ön koltuklar Ay ışığı gümüş Valcona deri, kontrast 
dikişli ve Koltuk arkalıklarında kabartmalı S logolu

Karbon Atlas iç dekoratif aksesuarlar
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Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerleri sayfa 94’te verilmiştir.

Audi A6 allroad quattro 
Metalik Tornado gri

Alüminyum renkli, cilalı dış görünüm

5 çift kol tasarımlı alüminyum döküm Audi Spor jantlar 
mat titan, parlatılmış¹, ²

Audi design selection flint gri

3 kollu çok fonksiyonlu tiptronic kumandalı spor deri 
direksiyon

Doğal kül grisi renginde ahşap iç dekoratif aksesuarlar

¹ Jantlarla ilgili teknik bilgiler sayfa 99’da verilmiştir. ² Bir quattro GmbH sunumudur.

Audi A6 Avant 
Metalik Flöre gümüş

Dinamik sinyalli LED arka stop lambalar

10 kollu Y tasarımlı alüminyum döküm Audi spor jantlar²

Privacy-Camlar (Karartılmış camlar)

Spor ön koltuklar Valcona nougat kahverengi deri

3 kollu çok fonksiyonlu tiptronic kumandalı spor deri 
direksiyon

Elips gümüş renginde alüminyum iç dekoratif aksesuarlar

Stil rehberi
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Azami verimliliğin Audi’de bir adı vardır.
Audi A6 ultra modelleri– tip serisinin
en sürdürülebilir TDI ve TFSI modelleridir.

Yakıt tüketimini ve egzoz gazı emisyonlarını azaltmak için alınan onca önlem ve uygulanan onca teknoloji; ve hala çok eğlenceli: 
işte Audi ultra budur. Her Audi modelinde standarttır. Uzun vadeli hedef: tamamen egzoz gazı emisyonundan arınmış otomo-
biller. Ara vermeksizin geliştirmeye devam ediyoruz. Örneğin, daha verimli motor teknolojileri. Yakıt verimliliği olan dizel mo-
torlar gibi. Sizler en sürdürülebilir modellerimizi takdir edersiniz. Aracın arka kısmında yer alan ultra amblemi şunu ifade eder: 
İşte maksimum verimlilik tam gaz gidiyor. 1.8 TFSI ultra ve Audi A6 2.0 TDI ultra modellerinde birleşik ortalama CO₂ egzoz gazı 
emisyon seviyesi km başına 109-133 gr arasındadır. Ve Audi’ nin alışılageldik dinamiklerinden ödün vermek zorunda kalmadan, 
Verimli sürüşün kitabını yeniden yazan araçlar olan Audi A6 ultra modelleri deneyimini yaşayın.

Audi ultra

Modele özgü standart ve isteğe bağlı donanımları lütfen sayfa 102’den itibaren dizinden alın. Resimde Audi A6 Sedan 2.0 TDI ultra modeli gösterilmektedir. 
Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerleri sayfa 94’te verilmiştir.

110 kW’ lık 2.0 litre TDI ultra motorun birleşik ortalama 
CO₂ egzoz gazı emisyonu değerleri şu şekildedir: 
A6 Sedan km başına 109 gr (S tronic’ li model) veya km 
başına 112 gr (düz şanzımanlı model), 
A6 Avant: km başına 114 gr (S tronic’ li model) veya km 
başına 117 gr (düz şanzımanlı model)

140 kW’ lık 2.0 litre TDI ultra motorun birleşik ortalama 
CO₂ egzoz gazı emisyonu değerleri şu şekildedir: 
A6 Sedan km başına 113 gr (S tronic’ li model) veya km 
başına 115 gr (düz şanzımanlı model)
A6 Avant: km başına 114 gr. (S tronic’ li model) veya km 
başına 118 gr (düz şanzımanlı model)

140 KW’lık 1.8 litre TFSI ultra motorun birleşik ortalama 
CO₂ egzoz gazı emisyonu değerleri şu şekildedir: 
A6 Sedan km başına 133gr
A6 Avant km başına 137 gr’dır.

A6 2.0 TDI ultra modelleri ve A6 1.8 TFSI ultra modelleri 
kısıtlama olmaksızın tüm özellikleriyle kullanılabilir.
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Her kişilik için doğru motor.
Hangi Audi motoruna 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.

TDI TFSI

Motorlar

Audi TDI Motorlar: tüm motor devri aralıklarında, sabit bir güç dağılımyla yük-
sek tork çıkışı. Düşük egzoz gazı emisyon seviyeleri ve her zamanki yakıt ekono-
misi. Tıpkı 3.0 TDI quattro’ da olduğu gibi 235 kW motor gücü. En yüksek hız sı-
nırı saatte 250 km olan ve 0’ dan saatte 100 km hıza 5.0 saniyede ulaşan Audi 
A6 Sedan. Tüm TDI motorlar AB6 egzoz gazı emisyonu standardına uygundur.

▪   A6 2.0 TDI ultra (110 kW)
▪  A6 2.0 TDI ultra (140 kW)
▪  A6 2.0 TDI quattro (140 kW)
▪  A6 allroad quattro 3.0 TDI (140 kW)
▪  A6 3.0 TDI (160 kW)¹, ²
▪  A6 3.0 TDI quattro (200 kW)²
▪  A6 3.0 TDI quattro (235 kW)²
▪  A6 3.0 TDI competition quattro (240 kW)

Audi TFSI Motorlar: dinamik özellikleri aynı kalmak kaydıyla, yükseltilmiş 
kapasiteye sahip sıradışı verimlilik. Örneğin, 1.8 litre TFSI Audi A6’ nın motor 
gü-cü 140 kW iken, 0’ dan saatte 100 km hıza 4.4 saniyede çıkan, 4.0 litre 
TFSI motorlu Audi S6 quattro’ nun motor gücü 331 kW’ dır. Tüm TFSII motor-
lar AB6 egzoz gazı emisyonu standardına uygundur.

▪  A6 1.8 TFSI (140 kW)
▪ A6 1.8 TFSI ultra (140 kW)
▪  A6 2.0 TFSI (185 kW)¹
▪  A6 3.0 TFSI quattro (245 kW)²
▪  S6 4.0 TFSI quattro (331 kW)

4.0 TFSI3.0 TDI

¹ Sürekli dört tekerlekten çekiş quattro ile kullanılabilir. ² A6 allroad quattro ile mevcuttur. Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerleri sayfa 94’te verilmiştir.
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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.

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 97’den itibaren bulabilirsiniz.

Kişiliğinizin dışa vurumu yeni formuna kavuştu: 
Audi A6 allroad quattro paketi.

Audi A6 allroad quattro paketi

Audi A6 allroad quattro paketi

Audi A6 allroad quattro paketi
Aşağıdaki donanım özellikleri içerir:

10 V tasarımlı kollu tasarımlı Alüminyum dövme jantlar
8,5 J x 20 mit ebadında 255/40 R 20¹ lastiklerle birlikte

Spor diferansiyelli quattro

Renkler
Seçili boya rengi; A6 allroad quattro gelişmiş pakete özel 
Metalik Soho kahverengi

Kontrast renkler
Mat Kaya grisi

Ön spor koltuklar
elektrikli 4 yollu bel desteği dahil olmak üzere

Koltuk döşemeleri Santo kahverengi Valcona 
deri kontrast dikişli

Deri kaplı kapı kol dayamaları ve kapı panelleri kontrast 
dikişli santo kahverengi

Siyah deri orta konsol

Dekoratif aksesuarlar
Alüminyum Elips gümüş

İsteğe bağlı sunulan:

Özel hatları olan ön koltuklar

Koltuk döşemeleri Santo kahverengi
Valcona perfore deri
Kontrast dikişleri ile

Dekoratif aksesuarlar
Doğal huş akik gri ahşap 

Alüminyum dış donanımlar 

¹ Lastiklere ait teknik özellikler sayfa 101’de verilmiştir.
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Daha dururken görülen 
ve hissedilen sportiflik.
Geniş bir S, sportiflik anlamına gelir. Audi S6 veya Audi S6 Avant’ınız bunu dinamik görsellik, sportif 
konfor ve üstün performans ile ilgili geniş kapsamlı S’ye özgü donanımlarla etkileyici bir şekilde kanıtlar. 
Bunun için yine hissedilebilecek şekilde heyecan uyandıracak opsiyonel donanım ile sportiflik faktörünü 
daha da artırma olanağınız bulunmaktadır.

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerleri sayfa 98’de verilmiştir.

S-Serisi

S6’ya özgü standart donanımlar
(Özet)

5 paralel kollu 
(S-tasarım) tasarımlı alüminyum döküm jantlar
8,5 J x 19 ebadında 255/40 R 19¹ lastiklerle birlikte

Audi Singleframe
Yatay çiftli krom Audi kiriştleri ve S6 amblemi olan platin 
grisi radyatör panjurudur.

Ön tampon
Petekli yapıya sahip hava emiş ızgaraları ile ikili krom ki-
rişleri ve alüminyum ayırma plakaları bulunan çarpıcı ve 
sportif tasarıma sahip.

Dış ayna gövdesi 
Alüminyumdur.

Yan marşpiye çıtaları 
gövde rengindedir.

Arka difüzör
platin grisi renginde, kenarlarında alüminyum ayırma 
plakaları bulunur.

Egzoz çıkışları
İki çıkışlı, solda ve sağda iki oval çıkış; egzoz uçları 
kromdur.

3 kollu çok fonksiyonlu tiptronic kumandalı spor 
deri direksiyon, S’ye özgü kontrast dikişler ve S6 
amblemi ile

Ayarlanabilir havalı süspansiyon
S6’ya özgü

S6’ya özgü donanımlar
(Özet)

Özel sedefli Sepang mavisi renginde boyanmış

5 paralel kollu yıldız (S tasarım) 
tasarımlı alüminyum döküm jantlar
8,5 J x 20 ebadında 255/35 R 20¹ lastiklerle birlikte

Fren kaliperleri kırmızı renkli
Önde S6 logosu ile

Spor egzoz sistemi 
güçlü ses verir; İki çıkışlı, solda ve sağda iki oval çıkış; 
egzoz uçları parlak siyahtır.

3 kollu çok fonksiyonlu tiptronic kumandalı, alt tarafı 
düz spor deri direksiyon²
S6 Amblemi ve S’ye özgü kontrast dikişli

S-Spor ön koltuklar

Koltuk döşemeleri
Kontrast dikişli ve ön koltukların sırtlıklarının arkasında 
S6 baskılı siyah ya da ayışığı gümüş renginde Valcona 
deri S spor koltuklarda; koltuk sırtlıklarında S6 yazısı 
olmayan siyah veya flint gri Valcona deri özel hatları 
olan koltuklarda 

Dekoratif aksesuarlar
Atlas karbon

Audi design selection aras kırmızı
kırmızı karbon gövdeli dekoratif aksesuarlarla birliktedir.

Spor diferansiyelli quattro
S6’ya özel ayarlı

¹ Lastiklere ait teknik özellikler sayfa 101’de verilmiştir. ² Bir quattro GmbH sunumudur.
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Muazzam kuvvetin etkileyici görünümü.
Audi A6 3.0 TDI competition paketi.
Yüksek tork ve heyecan verici ileri atılma gücü. İşte Audi TDI teknolojisinin 25 yılı aşkın süredir ifade ettiği şey. Geliştirme 
çalışmaları aralıksız sürmekte. 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 motor, 0’ dan 100 km’ ye 5.0 saniyede çıkmaktadır. Bu özel modelde 
aradığınız her şeyi bulabilirsiniz. S serisi spor paketin yanı sıra, parlak siyah 20 inç’lik alüminyum dövme jantlar, parlak siyah 
egzoz çıkışları ve kırmızı renkli fren kaliperleri gibi donanımları içeren kapsamlı donanım paketi bu özel modelle birlikte sunul-
maktadır. Saf kuvvetin belirgin bir görünümle birleştiği ayrıcalıklı bir kombinasyon: Audi A6 3.0 TDI competition.

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerleri ile verimlilik sınıflarını sayfa 97’den itibaren bulabilirsiniz. ¹ Jantlarla ilgili teknik bilgiler sayfa 99’da verilmişti ² Lastiklere ait teknik özellikler sayfa 101’de verilmiştir. ³ Bir quattro GmbH sunumudur.

Audi A6 3.0 TDI competition  Serisine 
özgü donanımlar (Özet)

S line Dış Paket

5 kollu yıldız tasarımlı 20 inç alüminyum dövme 
jantlar, Parlak siyah, kısmen parlatılmış¹
8,5 J x 20 ebadında 255/35 R 20² lastiklerle birlikte

Fren kaliperleri 
parlak siyahtır.

Egzoz çıkışları
parlak siyah

Audi exclusive parlaklık paketi³
Audi Singleframe kiriştleri ve panjurları, Tampon ve ön 
yan camlardaki kaplama şeritleri Parlak siyahtır.

Dış ayna gövdesi
Gövde rengi Parlak siyah, ya da isteğe bağlı şeçilebilir.

V6 T Yazısı
Ön çamurluklarda bulunmaktadır.

Alüminyum eşik çıtaları 
Öde ve arkada quattro yazısı ile birliktedir.

S line Spor paketi

Koltuk döşemeleri 
Spor ön koltuklar: 
▪  Siyah Valcona deri ya da
▪  Ay ışığı gümüş Valcona deri

İsteğe bağlı:
S-Spor ön koltuklar: 
▪  Siyah Valcona deri kırmızı Kontrast dikişli
▪  Ay ışığı gümüş Valcona deri koyu gri 

Kontrast dikişli
ve ön koltukların sırtlıklarında S line kabartmalı yazısı ile 
birliktedir.

Dekoratif aksesuarlar
Aluminyum/Beaufort siyah ahşap³

Renkler
Seçili boya rengi; A6 3.0 TDI  com petition serisine özel 
Nardo gri ya da Sedefli sepang mavi

Audi A6 3.0 TDI competition
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Sportif tasarımı mükemmelleştiren: 
S line paketleri.
S serisi donanım ve aksesuar paketleri ile, Audi A6’nızın sportif kişiliğinin altını çizin. Örneğin, dinamik serisi donanım ve 
aksesuarlarla kendi kişiliğinizi iç mekana daha fazla yansıtın ya da ileri sürüş dinamikleri için daha sportif süspansiyonlara 
geçin. Ve Audi’nizi gerçek bir sporcuya dönüştürün.

S line Dış Görünüm Paketi

Ön ve arka tamponlar, yan radyatör ızgaraları, 
yan eşik çıtaları ve difüzör ile
Çarpıcı sportif tasarımlıdır. 

Yan eşik çıtaları gövde rengindedir.

Difüzör
Platin gri renklidir.

S line-Tavan spoyleri 
(A6 Avant)

Alüminyum Eşik çıtaları
Üzerinde S line yazısı bulunmaktadır. S line yazısı 
olmadan ambiyans aydınlatması ile birliktedir.

S line Logosu
Ön çamurluklardadır.

Tüm standart/ opsiyonel donanım renklerinde 
ve ayrıca sedefli Daytona gri ile sedefli Misano kırmızı 
özel renklerindedir.

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerleri sayfa 94’de verilmiştir.

Seri ve Paketler

S line Audi design selection 

¹ Bir quattro GmbH sunumudur. ² Lastiklerle ilgili teknik bilgiler sayfa 101’de verilmiştir.

S line Spor paket

S line spor paketinde aşağıda belirtilen donanım
özellikleri mevcuttur:

5 çift kollu tasarımlı alüminyum döküm 
Audi spor jantlar¹
8 J x 18 mit ebadında 245/45 R 18² lastiklerle birlikte 
veya 8,5 J x 19 ebadında 255/40 R 19² lastiklerle birlikte

S line spor süspansiyon
Daha fazla süspansiyon ayarı ile, dinamik ve standart 
dinamik süspansiyona göre spor süspansiyon ile karşılaş-
tırıldığında 10 mm ve 30 mm daha alçaltılmıştır.

Alüminyum aksesuarlı eşik çıtaları
S line amblemi olmayan eşik çıtaları ambiyans 
aydınlatması ile birliktedir.

S line Amblemi
Yan eşik çıtaları üzerindedir.

İç mekan, ön panel ve tavan döşemesi
Siyah koltuk döşemelerinde üstten çapraz dikişler, spor 
deri direksiyon ve vites kolu Sequenz kumaş/deri veya 
perfore Alcantara deri (sipariş olduğunda) koltuk döşe-
meleri,deri kaplı kapı panellerinde kol dayama üzerinde 
(sipariş olduğunda); deri alt orta konsol mevcuttur.

Ön paspaslar
siyah kumaş, Sequenz kumaş/deri, Alcantara perfore/deri 
veya Valcona deri Ay gümüş renkli kenarları şeritli kont-
rast dikişlidir. 

Ön Spor koltuklar 
Elektrikli 4 yönlü bel desteği dahildir.

S line Koltuk döşemeleri Sequenz 
kumaş/Siyah deri ve Ön koltukların sırtlıklarında 
kabartmalı S line yazısı ile birliktedir.

3 kollu çok fonksiyonlu spor deri direksiyon
siyah deri (Direksiyon tutma yerleri perfore deri), 
ve S line Amblemli

Vites topuzu 
Perfore siyah deri

Dekoratif aksesuarlar
Alüminyum mattır.

Paslanmaz çelik pedallar ve ayak desteği

İsteğe bağlı olarak sunulan:

18 inç veya daha büyük jantlar

uyarlanabiilir havalı süspansiyon

Ön S-Spor koltuklar

S line Koltuk döşemeleri Alcantara perfore/Siyah deri 
veya Valcona deri siyah ya da ay ışığı gümüş
Ön spor koltuklar: Alcantara perfore/Siyah deri, Valcona 
ay ışığı gümüş ya da siyah deri; S-Spor ön koltuklar: 
Valcona siyah ya da ay ışığı gümüş deri; Ön koltukların 
sırtlıklarında kabartmalı S line yazısı ile birliktedir.

S line 3 kollu çok fonksiyonlu tiptronic kumandalı ve 
alt tarafı düzleştirilmiş spor deri direksiyon, isteğe 
bağlı ısıtmalı 
Siyah deri (Perfore deri direksiyon tutma yerleri), 
ve S line Amblemli

Dekoratif aksesuarlar
Piyano siyahı¹, Doğal huş akik gri ahşap, Beaufort ceviz 
ahşap ya da Alüminyum/Beaufort siyah ahşap¹

Renkler 
Tüm standart/opsiyonel donanım renklerinde ve ayrıca 
sedefli Daytona gri renklerindedir.
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Sizin talep ettiğinizden daha fazla:
Audi design selection.
Audi tasarım seçimi özel iç malzemeleri ve renkleriyle estetik bir görünüm sunar. Çekici kontrast dikişli 
flint gri deri veya Arras kırmızısı tonlarında ince deri iç donanıma özel bir ambiyans vermektedir.

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerleri sayfa 94’te verilmiştir.

Audi design selection flint gri

Flint grisi Audi design selection aşağıdaki donanımları 
içermektedir:

İsteğe bağlı koltuk havalandırması ile 
özel hatları olan ön koltuklar

Merkezi Ön koltukların panelleri ve kontrast dikişlerle 
birlikte Valcona perfore deri flint grisi arka koltuklar

Kontrast dikişli flint grisi Valcona deri koltuk yan yüksel-
tileri, arka orta koltuk, baş desteği, (sipariş ile) ön orta 
kol dayama konsolu

Alcantara flint grisi kapı kaplama elemanları

Kontrast dikişl flint grisi deri kapılarda kapı kol dayama 
ve orta konsol alt bölümü

Doğal pirinç kül grisi renginde ahşap iç kaplamalar.

Flint grisi alt panel ve granit grisi üst panel

Granit grisi direksiyon

Pirinç rengi kontrast dikişleri ile flint gri kadife paspaslar

Seri ve Paketler

S line Audi design selection 

Audi design selection arras kırmızı

Audi design selection Arras kırmızısı donanım serisi 
şunları içermektedir:

S6 yazılı S-Spor ön koltuklar

Kontrast dikişli granit grisi Valcona deri koltuk yan yük-
seltileri, arka orta koltuk, baş desteği, kapı kaplama 
elemanları ve arras kırmızı ön orta kol dayama konsolu 
ile orta koltuk panelleri

Siyah Alacantra renkte kapı panelleri ve alt orta konsol

Opsiyonel olarak siyah kumaş tavan döşemesi

Dekoratif aksesuarlar Karbon köper kırmızı

Siyah velur paspaslar

Siyah paneller

Siyah kontrast dikişli koyu gümüş direksiyon
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Audi exclusive line bir quattro GmbH sunumudur.

Sizin kişiliğiniz, sizin Audi’niz. 
Audi exclusive line.
Her bir Audi, size özel ısmarlama üretilir. Audi exclusive line ile, sizlere, kendi Audi’nizi kendiniz yaratın diyoruz. 
Seçlilen iç donanım döşemeleri, kaplamaları ve malzemeler, iç mekanda uyumlu bir birliktelik oluşturur. Bu da 
sizlere, kişisel yaşam tarzınızı zarif bir şekilde otomobilinize yansıtmanıza imkan tanır.

Audi exclusive

Audi exclusive line Audi exclusive

Audi exclusive line

Özel hatları olan ön koltuklar
Koltuk havalandırması ile alınabilir.

Koltuk döşemeleri
Koltuğun yan kısımları ve baş dayama minderleri, pudra 
beji renginde üstten çapraz dikişli Alabastar beyazı 
Valcona deri; Pudra beji ek parçaları olan koltuk orta 
döşemesi Alabastar beyazı renginde üzeri delikli deri 
(Audi exclusive line-özel perfore şablonu); Alabastar 
beyazı renginde arka koltuk döşemesi ve renk uyumlu 
koltuk bağlantı elemanları

Siyah iç mekan
Siyah kumaş tavan

Ön orta kol dayama konsolu
Pudra Beji kontrast dikişleri ile Alabaster beyaz deri

Kapı panelleri
Alcantara Alabastar beyazı kapı kaplama donanımları; 
Pudra Bej kontrast dikişleri ile Alabastar Beyazı kapılar-
daki deri kaplı kol dayama

İç donanımlar
Doğal okaliptüs ahşap

Paspaslar
Alabaster beyazı deri kenarlı ve dikişli Siyah paspaslar

Eşik çıtaları
Üzerinde Audi exclusive line yazısı ile birlikte
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Siz özel bir karaktere sahipsiniz.
Audi’niz neden olmasın?
Özel olma talebiniz Audi exclusive sunumunun adında dahi bulunmaktadır. Renkli deriyi tam sizin 
istediğiniz gibi büyük Audi exclusive renk sunumundan kişiye özel bir renk ile bir araya getirir. 
Böylece aracınızın olağandışı karakterini daha da öne çıkarırsınız.

Audi exclusive bir quattro GmbH sunumudur.

Audi exclusive donanım çeşitliliği ve niteliği 

ile ilgili iddiasını öğrenmek isterseniz bu QR 

kodunu akıllı telefonunuz tarayın veya internet 

tarayıcınızda www.audi. com/exclusivefilm 

linkinden yararlanın.

QR-Code

Audi exclusive

Audi exclusive line Audi exclusive

Audi A6 Sedan Audi exclusive özel 
renklerden Metalik Suzuka grisi ve 
Audi exclusive parlak siyah paketi

5 çift kollu tasarımlı alüminyum döküm Audi spor 
jantlar, mat titanyum görünümlü, parlatılmış¹

Kontrast dikişli ve kızıl şeritli Audi exclusive siyah 
Valcona deri koltuk döşemesi (paket 1)

Audi exclusive kızıl renkli kontrast dikişli siyah deri 
Audi exclusive genişletilmiş pakete dahil hava yastığı 

Audi exclusive kızıl renkli kontrast dikişli siyah deri 
kumandalar

Kızıl renkli emniyet kemerleri

Beaufort siyahı alüminyum/ahşap dekoratif aksesuarlar

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerleri sayfa 94’de verilmiştir. ¹ Jantlarla ilgili teknik bilgiler sayfa 99’da verilmiştir.
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Audi’niz tek kat boyanmaz. 
Aksine dört kat boyanır.
Kişiliğinizi en iyi yansıtan boya rengini seçin. Hangi renge karar verirseniz verin boyama sürecinde 
mükemmel kaliteyi uygulayacağımızdan emin olabilirsiniz. Bir Audi’deki boya bir insan saçından 
daha kalın olmamasına rağmen dört tabakadan oluşur. Aracınızda sadece sizin mükemmel görün-
meniz için değil, aynı zamanda Audi’nizin çevre etkilerine aşınmaya karşı en mükemmel şekilde 
korunması içindir ve bu otomobilin tüm ömrü boyunca sağlanmaktadır. 

Modeline özgü standart ve isteğe bağlı donanımları lütfen sayfa 102’den itibaren dizinden alın. Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerleri sayfa 94’te verilmiştir.

2 3 4

1

Dış donanımlar

Renkler Jantlar

1  Metalik buzul beyaz

2  Metalik Matador kırmızı

3  Metalik Gotland yeşil

4  Metalik java kahverengi

5  Sedefli Daytano gri

6  Metalik Mistik siyah

7  Opsiyonel olarak sunulan diğer
birçok rengin yanı sıra
Audi exclusive Sedefli Sprint mavi.
Bir quattro GmbH sunumudur.

Renklerle ilgili çok daha fazlası www.audi.com’da.
5 6 7
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Kaliteyi tasarıma dönüştüren ve mükemmelliği 
tamamlayan Audi jantları.
Yolculuğunuzun her metresinde güzel bir duygu yaşamanız için Audi jantları özellikle test standına çıkarlar ve özel test yöntemlerinden 
geçerler. Böylece örneğin sertlik testleri en yüksek dayanıklılığı sağlarlar. Bunun dışında kısaca CASS denilen bakır ile hızlandırılmış 
asetik asit – tuz serpintisi testi mümkün olan en yüksek korozyondan korumayı sağlar. Bu ve diğer birçok önlem ile her Audi jantında 
epeyce kilometre yapılmasından sonra dahi çok sayıda tasarımdan hangisine karar verirseniz verin hiç fark etmeksizin en yüksek kaliteyi 
sağlamaktayız.

Modele özgü standart ve opsiyonel donanımları lütfen sayfa 102’dek dizinden alın. Lastiklerin teknik özellikleri ile ilgili bilgileri sayfa 101’de bulabilirsiniz.

1

2

3

4

5

Dış donanımlar

Renkler Jantlar

¹ Bir quattro GmbH sunumudur. ² Jantlarla ilgili teknik bilgiler sayfa 99’da verilmiş. ³ Sadece sürekli dört tekerlekten çekiş quattro ile birlikte alınabilir.

6

7

8

Jantlar ile ilgili daha fazla bilgi www.audi.com’da.

1  5 kollu türbin tasarımlı 19˝ alüminyum döküm 
Audi spor jantlar, Magnezyum görünümlü 
parlatılmış¹, ², ³

2  5 kollu yıldız tasarımlı 20˝ Alüminyum dövme jant-
lar, kontrast gri, parlatılmış²

3  7 kollu tasarımlı 18˝ Alüminyum döküm 
Audi Spor jantlar¹

4  5 çift tasarımlı 20˝ Alüminyum döküm 
Audi Spor Jantlar¹

5  5 kollu yıldız tasarımlı 18˝ Alüminyum 
döküm jantlar

6  5 kollu bıçak tasarımlı 21˝ Alüminyum döküm 
Audi Spor jantlar, Parlak siyah, kısmen parlatılmış¹, ², ³

7  5 çift kollu tasarımlı 19˝ Alüminyum döküm 
Audi Spor jantlar

8  10 kollu tasarımlı 19˝ Alüminyum döküm 
Audi Spor Jantlar, Mat titan görünümlü, parlatılmış¹, ²
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Oturabileceğiniz premium kalite.
Audi’nizde özel bir yer alın. Ön ve arka koltuklarda yüksek kaliteli malzemeler ve birinci sınıf işçilik ile hissedilebilen ayrıcalıklı 
bir konforunuz olur. İster kumaş veya deri döşemeli standart koltuklara karar verin ister spor koltukları veya dinamik sürüş 
esnasında yanlardan sıkı şekilde tutan S spor koltukları tercih edin her ikisinde de doğru şekilde oturursunuz.

Modele özgü standart ve opsiyonel donanımları lütfen sayfa 102’deki dizinden alın.

Sierra/mono.pur 350 kumaşı 
siyah-kahverengi

Alcantara/Siyah deri Alcantara/Flint gri deri Valcona nougat kahverengi deri

Özel hatları olan ön koltuklar
Atlas beji Valcona perfore deri

İç Donanımlar

Koltuklar Dekoratif aksesuarlar

Audi exclusive deri donanımlar¹Ay ışığı gümüş Valcona deri
Kontrast dikişli

Santo kahverengi Valcona deri
Kontrast dikişli

Atlas beji Milano perfore deri

Koltuk döşemeleri ile ilgili daha fazla bilgi için www.audi.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

S-Spor ön koltuklar Valcona siyah deri
Kontrast dikişli

¹ Bir quattro GmbH sunumudur.
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Büyüleyici bir deneyim yaşayın.
En ince ayrıntısına kadar.
Sıradışı ortam yaratma bir tarz işidir. Sizin tarzınız. En ince ayrıntıya kadar inebilirsiniz. En üst kalite Audi iç donanım malzemelerinin ayrıntılarını doku-
narak hissedin. Kendinizi, doğal bir sıcaklık yayan pürüzsüz ahşabın verdiği ilhama bırakın. Sıradışılığı resmi olarak hissedebileceğiniz gözenekleri açık 
ahşabın büyüleyiciliğini deneyimleyin. Ya da, isterseniz saf ahşap ile alüminyumun birleştiği tasarımlarla kişisel bir ifadede bulunun: kişisel beğenileriniz 
kişiliğinizi belirler.

Modele özgü standart ve isteğe bağlı donanımları lütfen sayfa 102’den itibaren dizinden alın.

Elips gümüş Alüminyum Doğal pirinç akik gri Beaufort ceviz ahşap

Kırmızı Köper Carbon dekoratif aksesuarlar

İç Donanımlar

Koltuklar Dekoratif aksesuarlar

Aluminyum/Beaufort siyah ahşap¹ Audi exclusive  dekoratif aksesuarlar¹

Dekoratif aksesuarlarla ilgili daha fazla bilgi için www.audi.com adresini ziyaret edebilirsiniz.¹Bir quattro GmbH sunumudur.
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Audi orjinal aksesuarları. 
Yaşamınız kadar size özel.

Audi A6’nız ile A noktasından B noktasına dinamik olarak ulaşmanız, sadece bir yerden kalkıp başka bir yere varmanız değil, 
aynı zamanda yolda olmanız anlamına gelir. Diğer başka bir çoklarının yanı sıra, Audi Orijinal Aksesuarları, otomobilinize 
kişisel bir dokunuş kazandırır. Kişilik yapınızı vurgulayan ve her gün kendimize vermiş olduğumuz kalite sözümüzü tuttuğu-
muz ürünlerle. tasarım ve işlevsellik ile kişilik kazandırılmış, amaca kusursuz şekilde uygun çözümler. Geliştirme sürecindeki 
yaratıcılık ve yüksek üretim standartlarının yanı sıra üzerlerinde uygulanan çok sayıda test yöntemi, Audi Orijinal Aksesuar-
ları’nı, kullanmakta olduğunuz Audi’niz kadar hayati öneme sahip kılmakta. Size özel fikirleri yine sizler için hazırda bekleten 
Audi Orijinal aksesuarlarını keşfedin. Bu kitapçıkta belli başlı bir kaç ürün tanıtımına yer verilmiştir. Tüm ürün yelpazesi için 
lütfen yetkili Audi satıcınızla temasa geçin. 

Daha detaylı bilgileri Audi A6 orijinal aksesuarlar 
kataloğundan, www. audi.com.tr sitesinden ve 
Audi Yetkili Satıcısı’ndan edinebilirsiniz.

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerleri sayfa 94’te verilmiştir.

5 Tri Kollu tasarımlı Alüminyum döküm jantlar, 
antrasit, parlatılmış¹

8,5 J x 20 ebadındaki alüminyum döküm jantlar şık tasa-
rımı ve parlak kolları ile etkilerler. 255/35 R 20 ebadında 
lastiklerle uyumludur². 255/35 R 20 ebadındaki yaz las-
tikleri ile de uyumludur. Daha fazla bilgi için, Audi Yetkili 
satıcınıza danışın.

Audi Orijinal aksesuarlarA6

Audi Orijinal Aksesuarlar

¹ Lütfen sayfa 99’ daki jantlar ile ilgili teknik özellikleri dikkate alınız. ² Jantlarla ilgili teknik özellikleri ile ilgili bilgileri sayfa 101’te bulabilirsiniz. ³ Azami dikey yük bilgileri ve aracın izin verilen brüt ağırlığı ile bilgiler için teknik 
verilere bakınız. ⁴ Kurulumu ile ilgili bilgiler için Audi yetkili satıcınızla temasa geçin. ⁵ Audi mobil Eğlence paketi, 2015/2016 Yılı Ürün kategorisinde Plus X Ödülü’ nü kazanmıştır. ⁶ Opsiyonel olarak sunulan aksesuar ve donanımları 
Audi Orijinal Aksesuarlardan seçebilirsiniz.

Bisiklet tutucusu
Maksimum taşıma kapasitesi 60 kg olan, 2 adet bisiklet konulabilen (aynı zamanda e-bisikletler için de uygundur) 
bisiklet askısı³. Bisikletler taşıyıcıya ve bisiklet askısına aynı anahtarla ayrı ayrı bağlanıp sabitlenebilir. Sökülebilir te-
kerlek pedleri bisikletleri sağlam şekilde tutar. Pratik katlama mekanizması sayesinde bagaj bölmesine kolay erişim 
özelliği. Bisiklet askısı portatiftir ve beraberindeki saklama torbasına konarak yer kazanılacak şekilde muhafaza edi-
lebilir. İsteğe bağlı olarak, üçüncü bir bisiklet için ek parça mevcuttur. 

Bagaj koruyucusu
Özel yapım, bagaj bölmesi koruması. Yıkanabilir ve uzun ömürlü. Taban döşemesi, bagaj bölmesi zeminini dökülebi-
lecek her türlü sıvıya karşı korur. 

Audi taşınabilir multimedya ⁵

Audi taşınabilir multimedya sistemi 10,1 inç dokunmatik 
ekran ile mükemmel görüntü kalitesi ve ilerici Audi tasa-
rımında en iyi eğlenceyi yaşatacağına söz vermektedir. 
Videolar, fotoğraflar, oyunlar ve müzik ile muhteşem bir 
platform sunmaktadır. İçgüdüsel olarak kullanılacak 
yazılım, çok sayıda bağlanma olanakları (SD, USB 2.0, 
HDMI-IN vs.) ve yüksek fonksiyonellik dahildir. Bir Wi-Fi 
Hotspot ile bağlanma (örneğin Audi kablosuz internet 
bağlantısı üzerinden⁴) internete erişimi sağlamaktadır. 
Cihaz araçta ön koltukların arkasına yerleştirilebilir veya 
araç dışında da kulla-nılabilir. Ön şartı arka koltuk multi-
medya sistemi hazırlığının olmasıdır.

Motor ses sistemi⁴ (resmi yok.)
TDI motorlar için özel olarak geliştirilmiş ve entegre 
edilmiş bir teknoloji. Egzoz sistemine entegre edilmiş 
ve hoparlörle aynı çalışma prensibine sahip olup, dışarı 
güçlü bir motor sesi veren 2 adet hareketli kumanda 
elemanından ibarettir. Beraberinde siyah renkli krom 
egzoz çıkışları da araca ilaveten sportif bir görünüm 
kazandırmaktadır.
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Audi A6 ’nın büyüleyiciliği.
Ve daha fazlası internet sitemizde.
Audi A6 Dünyasını keşfedin. Daha fazla bilgi, daha fazla donanım, 
daha fazla seçkin özellikler. Şimdi www.audi.com adresinde.

Akıllı telefon veya tableti-
nizden QR-Code’unu tara-
yın ve Audi A6 Dünyasını 
Keşfedin.

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu ile ilgili bilgileri sayfa 94’den itibaren bulabilirsiniz.

Audi’nin Büyüleyiciliği
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[ ] S tronic için bilgiler ¹ ile ¹² arasındaki açıklamalar sayfa 99’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 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

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 233 226 233 225 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

Dizin

Teknik Veriler Ebatlar Standart-/Opsiyonel Donanımlar

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

4,9–4,7

4,3–4,1

4,5–4,3

4,9–4,8

4,5–4,3

4,6–4,5 

5,7–5,5

4,7–4,5

5,1–4,9

5,8–5,7

5,0–4,8

5,3–5,1

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 119–113 122–116 134–128 139–133 138–133 144–138 164–159 169–164

Egzoz normu EU6 EU6 EU6 EU6 EU6 EU6 EU6 EU6

¹ ile ¹² arasındaki notlar sayfa 99’da verilmiştir.

Dizin

Teknik Veriler Ebatlar Standart-/Opsiyonel Donanımlar

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 5,0 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

6,0

5,2

5,5

6,0

5,2

5,5

CO₂-Emisyonu g/km⁷,  ⁸

Ortalama 164–159 169–164 185 145 145

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 S tronic 7 ileri 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

Dizin

Teknik Veriler Ebatlar Standart-/Opsiyonel Donanımlar

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 yüksekliği-
nin 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 çıkarılma-lıdır. 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 jantlar kış mevsimindeki 
yol koşullarında kullanılmamalıdır. Jant yüzeyinin üretim nedeniyle korozyona karşı yeterli bir koruması yoktur.
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¹ Ülkeye özgü farklar olması olasıdır. Ülkenizde hangi donanımların standart veya opsiyonel olarak alındığını bulunduğunuz yerdeki Audi yetkili satıcınızdan öğrenebilirsiniz.

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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Dizin

Teknik Veriler Ebatlar Standart-/Opsiyonel Donanımlar

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.

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.
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Lastik ebadı Yakıt verimliliği

sınıfı

Islak yol tutuş

sınıfı

Dışardan gelen lastik 

sesi sınıfı

Yaz lastikleri 225/60 R 16 C B 71

225/55 R 17 E–B C–A 72–67 –

235/55 R 18 E B 71

245/45 R 18 E–C D–A 72–68 –

255/40 R 19 E–C C–A 73–69 –

255/45 R 19 E B 72

255/35 R 20 E C–B 73–72

255/40 R 20 E–C B 73–70 –

265/30 R 21 E B–A 72

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

225/55 R 17 E E–C 70–68 –

225/50 R 18 E E–B 72–69 –

235/55 R 18 E E 71

255/35 R 20 E E–C 73–70 –

255/40 R 20 C B 73

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

Audi A6 allroad quattro gelişmiş paketi

S line Dış paket ¹ ¹

S line Spor paket ¹ ¹

Audi design selection flint gri

Audi design selection arras kırmızı

Audi exclusive

Audi exclusive line²

Opak renkler

İbis beyazı

Parlak siyah

Nardo gri ³ ³

Metalik renkler

Metalik buzul beyaz ¹ ¹

Metalik flöre gümüş ¹ ¹

Metalik tornado gri

Metalik Oolong gri

Metalik Gotland yeşil

Metalik Havanna siyah

Metalik mistik siyah ¹ ¹

Metalik ayışığı mavi

Metalik Karat beji

Metalik Java kahverengi

Metalik soho kahverengi ⁴

Metalik matador kırmızı
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Sedefli renkler

Sedefli Misano kırmızı ⁵ ⁵

Sedefli Daytona gri ⁶ ⁶

Sedefli Sepang mavi ³ ³

Özel renkler

Audi exclusive özel renkler²

Kontrast-/Full renkler

Kontrast renkler

Full renkler

Jantlar

7 kol tasarımlı 16˝ 
alüminyum döküm jantlar

6 kol tasarımlı 17˝ 
alüminyum dövme jantlar

10 kol tasarımlı 17˝ 
alüminyum döküm jantlar

5 kol tasarımlı 18˝
alüminyum döküm jantlar

10 V kol tasarımlı 18˝ 
alüminyum döküm jantlar

5 çift kollu yıldız tasarımlı 18˝ 
alüminyum döküm jantlar

5 çift kollu tasarımlı 18˝ 
Alüminyum döküm Audi Spor jantlar², ⁷

7 çift kollu tasarımlı 18˝ 
Alüminyum döküm Audi Spor Jantlar²

5 Kollu Türbin tasarımlı 19˝ 
Alüminyum döküm Audi Spor Jantlar 
Magnezyum, parlatılmış², ⁸, ⁹
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10 kollu tasarımlı 19˝
Alüminyum döküm jantlar

5 ikiz kollu tasarımlı 19˝
Alüminyum döküm Jantlar

5 paralel kollu tasarımlı (S tasarım) 19˝ 
Alüminyum döküm Jantlar

10 Y kollu tasarımlı 19˝
Alüminyum döküm Audi Spor Jantlar²

10 kollu tasarımlı 19˝
Alüminyum döküm Jantlar²

10 kollu tasarımlı 19˝ 
Alüminyum döküm Audi Spor Jantlar
Mat titan, parlatılmış², ⁹

5 çift kollu tasarımlı 19˝ 
Alüminyum döküm Audi Spor Jantlar²

⁷ ⁷

5 kollu yıldız tasarımlı 20˝ 
Alüminyum dövme jantlar 
kontrast gri, kısmen parlatılmış⁹

5 Çift kollu tasarımlı 20˝ 
Alüminyum döküm jantlar

5 Çift kollu tasarımlı (S Tasarım) 20˝
Alüminyum döküm Jantlar 

10 V kollu tasarımlı 20˝
Alüminyum dövme jantlar

⁴

5 ikiz kollu tasarımlı 20˝
Alüminyum döküm Audi Spor Jantlar²

5 çift kollu tasarımlı 20˝ 
Alüminyum döküm Audi Spor Jantlar
Mat titan, parlatılmış², ⁹

5 kollu yıldız tasarımlı 20˝ 
Alüminyum dövme Jantlar 
Parlak siyah, kısmen parlatılmış⁹

¹ ¹

102

¹ ile ³⁷ arası açıklamalar sayfa 108’dedir.
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5 kollu bıçak tasarımlı 21˝ 
Alüminyum döküm 
Audi Spor Jantlar², ⁸, ¹⁰

5 kollu bıçak tasarımlı 21˝ 
Alüminyum döküm Audi Spor Jantlar, 
Parlak siyah, parlatılmış², ⁸, ⁹, ¹⁰

7 kollu tasarımlı 16˝
Alüminyum döküm Kış jantları¹¹

6 kollu tasarımlı 17˝
Alüminyum döküm Kış jantları¹¹

5 kollu tasarımlı 18˝
Alüminyum döküm Kış jantları¹¹

5 kollu tasarımlı 18˝
Alüminyum döküm Kış jantları¹¹

5 Paralel kollu tasarımlı 20˝
Alüminyum döküm kış jantları¹²

5 Paralel yıldız kollu tasarımlı 
(S tasarım) 20˝
Alüminyum döküm Kış Jantları¹³

5 ikiz kollu tasarımlı 20˝ 
Alüminyum döküm 
Audi Spor Kış Jantları², ¹³

Lastik tamir kiti

Yer tasarruflu stepne

Katlanır yedek lastik

Lastik basıncı kontrol göstergesi

Hırsızlığa karşı Kilitli bijonlar

Avadanlık

Kriko

Koltuklar

Standart ön koltuklar

Özel hatları olan ön koltuklar
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Spor ön koltuklar ¹⁴ ¹⁴ ¹⁵

S-Spor Ön koltuklar ¹⁶ ¹⁶

Standart ön koltuklar için koltuk döşemeleri

Siyah efektli kumaş

Sierra/mono.pur 350 kumaş 
siyah-kahverengi

Deri/suni deri siyah¹⁷

Deri/suni deri flint gri¹⁷

Deri/Suni deri atlas beji¹⁷

Deri/Suni deri nougat kahverengi¹⁷

Milano deri siyah¹⁷

Milano deri flint gri¹⁷

Milano deri atlas beji¹⁷

Milano deri nougat kahverengi¹⁷

Milano deri santo kahverengi¹⁷

Audi exclusive Deri döşemeler², ¹⁷

Özel hatları olan ön koltuklar için koltuk döşemeleri

Valcona deri siyah¹⁷

Valcona deri flint gri¹⁷

Valcona deri atlas beji¹⁷

Valcona deri nougat kahverengi¹⁷

Valcona deri santos kahverengi, perfore
Kontrast dikişli

⁴

Valcona deri siyah 
Kontrast dikişli¹⁷

Valcona deri flint gri 
Kontrast dikişli¹⁸

Valcona deri atlas beji 
Kontrast dikişli¹⁷
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Valcona deri alabaster beyazı 
Kontrast dikişli², ¹⁹

Audi exclusive Deri Döşemeler², ¹⁷

Spor ön koltuklar için deri döşemeler

Siyah Kontur kumaş

Sequenz kumaş/Siyah deri 
Kontrast dikişli¹⁶

Milano deri siyah

Milano deri siyah 
Kontrast dikişli

Alcantara/Siyah deri

Alcantara/flint gri deri

Alcantara perfore/Siyah deri 
Kontrast dikişli¹⁶

Valcona deri siyah ¹ ¹

Valcona deri ayışığı gümüş¹⁶ ¹ ¹

Valcona deri flint gri

Valcona deri nougat kahverengi

Valcona siyah deri 
Kontrast dikişli

Valcona deri atlas beji 
Kontrast dikişli

Valcona deri santo kahverengi 
Kontrast dikişli

¹⁵

Audi exclusive deri döşemeler²

S-Spor ön koltuklar için koltuk döşemeleri

Alcantara/Siyah deri

Alcantara/Ay ışığı gümüş deri

Valcona siyah deri¹⁶

Dizin

Teknik Veriler Ebatlar Standart-/Opsiyonel Donanımlar
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Ön koltuklar için 
4 yönlü bel desteği

Isıtmalı ön koltuklar

Isıtmalı ön ve arka koltuklar

Havalandırmalı ön koltuklar

Masaj fonksiyonlu ön koltuklar

Ön orta kol dayama

Arka koltuklar 

Arka koltuk sistemi

Katlanabilir arka koltuk sırtlığı

Tavan döşemesi

Kumaş tavan döşemesi

Siyah kumaş tavan döşemesi ¹⁴ ¹⁴

Siyah Alacantara tavan döşemesi²

Audi exclusive renkli süs dikişleri olan 
siyah Alcantara tavan döşemesi²

Dekoratif aksesuarlar

İpek parlak gümüş gri²⁰

İpek parlak gümüş bej²¹

Alüminyum mat kaplama ¹⁶ ¹⁶

Alüminyum Elips gümüş ¹⁵

Aluminyum Elips bronz²²

Piyano siyahı²

Ahşap Koyu kahverengi ceviz 

Doğal Ahşap okaliptus², ¹⁹

Doğal pirinç huş ahşap akik gri 

Ahşap Beaufort ceviz
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Aluminyum/Ahşap Beaufort siyah² ¹ ¹

Doğal ahşap pirinç 
kül grisi ¹⁸

Atlas Karbon

Kırmızı Köper Karbon¹⁸

Audi exclusive Dekoratif Aksesuarlar²

Ahşap nougat Kül grisi 

Ahşap Sepya meşe 

Ahşap Pirinç Muskat kahverengi 

Ahşap Vavona bronz

Ahşap Modrone altın

Doğal ahşap koyu Tamo kahverengi

Farlar

Xenon plus

LED Farlar

Audi Matrix LED Farlar

Far temizleme sistemi

Uzun far asistanı

LED Arka farlar

LED Dinamik sinyal lambalı 
arka farlar

Far/Yağmur sensörü

Uyarlanabilir fren lambası

iç aydınlatma

İç aydınlatma

İç ve dış aydınlatma paketi

Ambiyans aydınlatması

104

A
6

 S
ed

an

A
6

 A
va

n
t

A
6

 a
ll

ro
ad

 q
u

at
tr

o

S
6

 S
ed

an

S
6

 A
va

n
t

S Spor ön koltuklar için koltuk döşemeleri (Devamı)

Valcona deri ayışığı gümüş¹⁶

Valcona siyah deri 
Kontrast dikişli

³ ³

Valcona deri ay ışığı gümüş 
Kontrast dikişli

³ ³

Valcona deri arras kırmızı 
Kontrast dikişli¹⁸

Audi exclusive Deri Donanımlar²

Deri paket

Kapı döşemesinde 
deri kol dayama 

¹⁵

Deri paket

Deri donanım (Paket 1) 
Audi exclusive Valcona deri²

Deri donanım (Paket 1) 
Audi exclusive Alcantara/Valcona deri²

Deri Donanım (Paket 2) 
Audi exclusive Valcona deri ²

Hava yastığı dahil deri paket²

Audi exclusive Hava yastığı 
dahil deri paket²

Audi exclusive Genişletilmiş deri paketi²

Audi exclusive özel hatları olan 
ön koltuklar²

Audi exclusive deri döşemeli koltuklar²

Konfor koltuklar

Hafıza fonksiyonlu 
elektrikli ayarlanabilir 
ön koltuklar

¹ ile ³⁷ arası açıklamalar sayfa 108’dedir.
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Dış tasarım

Model tanımı/Yazısı

Tavan portbagaj barları

Tavan spoyleri

Arka spoyler

Egzos çıkışları

Spor egzoz sistemi

Araç dışı alüminyum aksesuarları

Parlaklık paketi

Audi exclusive siyah parlaklık paketi² ¹ ¹

İç tasarım

Ön velur paspaslar

Ön ve Arka velur paspaslar ²³ ²³ ²³

Ön ve Arka Vimentum paspaslar

Audi exclusive paspaslar²

Audi exclusive halı taban ve paspaslar²

Paslanmaz çelik pedal takımı 
ve ayak desteği

¹⁶ ¹⁶

Alüminyum eşik çıtaları

Kızıl renkli emniyet kemerleri²

Audi exclusive emniyet kemerleri²

Direksiyonlar/Kullanım elemanları

4 kollu çok fonksiyonlu deri direksiyon

Vites değiştirme kumandalı 4 kollu çok 
fonksiyonlu deri direksiyon²⁴

Isıtmalı, 4 kollu çok fonksiyonlu 
deri direksiyon
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3 kollu çok fonksiyonlu spor deri
direksiyon

¹⁴ ¹⁴

Vites değiştirme kumandalı 3 kollu çok 
fonksiyonlu spor deri direksiyon

²⁴

Alt tarafı düzleştirilmiş 3 kollu çok
fonksiyonlu deri direksiyon

¹⁶ ¹⁶

Vites değiştirme kumandalı, alt tarafı 
düzleştirilmiş 3 kollu çok fonksiyonlu 
spor deri direksiyon

¹⁶ ¹⁶ ² ²

Vites değiştirme kumandalı, Isıtılabilir, 
3 kollu çok fonksiyonlu spor deri 
direksiyon

Elektrikli direksiyon ayarı

Ahşap segmentli direksiyon²

Audi exclusive 
Ahşap segmentli direksiyon²

Audi exclusive deri kullanım elemanları²

Deri vites topuzu ²⁵

Audi exclusive 
Alüminyum vites topuzu²

Alüminyum görünümlü vites 
kolu topuzu

Aynalar

Entegre LED sinyal lambalı elektrikli 
ayarlanabilir ve ısıtılabilir aynalar

Elektrikli katlanabilir ilave dış aynalar

Her iki tarafı otomatik kararan
dış aynalar

Her iki tarafı otomatik kararan ve
Elektrikli katlanabilir dış aynalar
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Dış ayna gövdeleri
Parlak siyah

¹ ¹

Dış ayna gövdeleri 
Alüminyum görünümlü

Manuel kararan dikiz aynası

Otomatik kararan dikiz aynası

Tavan sistemleri

Cam sürgülü/açılır tavan

Panoramik sunroof

Camlar

Isı yalıtımlı camlar

Privacy Camlar 
(Karartılmış camlar)

Isı yalıtımlı/Akustik camlar

Isı yalıtımlı/Akustik camlar 
ve Privacy-Camlar 
(Karartılmış camlar)

Katlanır ve sağa sola döndürülebilir
güneşlikler

Güneşlikler

Klimalar

Konfor otomatik klima

4 bölgeli konfor otomatik klima

Park kaloriferi/havalandırması

Kilitleme sistemleri

Merkezi kilit

Motor çalıştırma/durdurma düğmesi

Akıllı anahtar

Dizin

Teknik Veriler Ebatlar Standart-/Opsiyonel Donanımlar
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Asistan sistemleri

Yokuş destek asistanı²⁹

Rampa iniş asistanı²⁹

Eğim açısı göstergesi²⁹

Park yardımı plus²⁹

Park asistanı²⁹

Geri görüş kamerası²⁹

Çevre kameraları²⁹

Hız ayar sistemi²⁹

Audi pre sense basic²⁹

Audi ön pre sense dahil Stop&Go fonksi-
yonlu Audi Uyarlanabilir hız sabitleme 
sistemi²⁹

Arka Audi pre sense 
ve Audi side assist²⁹

Audi active lane assist²⁹

Audi pre sense plus dahil 
asistan paketi²⁹

Gece görüş asistanı²⁹

Kameraya dayanan hız sınırı 
göstergesi²⁹, ³⁰

Sürüş dinamizmi /Frenler

Audi drive select

Spor süspansiyon

Uyarlanabilir havalı süspansiyon

Uyarlanabilir spor havalı süspansiyon

Önden çekişli³¹

quattro ³¹ ³¹

Spor diferansiyelli quattro ¹⁵

6 ileri vitesli manuel şanzıman³¹
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Sürücü bilgilendirme sistemi

Renkli ekranı olan sürücü 
bilgilendirme sistemi

Head-up gösterge ekranı

Mola önerme sistemi

MMI Navigasyon

MMI Navigasyon plus ile MMI touch

Audi akıllı telefon arayüzü²⁶

Bilgi-Eğlence

MMI Radyo

MMI Radyo plus

Dijital radyo alıcısı

Audi müzik arayüzü

DVD-/CD oynatıcı

Audi ses sistemi

Bose Surround Ses

Bang & Olufsen Gelişmiş ses sistemi

Arka Koltuk Eğlence 
Paketi Hazırlığı

1 Audi tablet 
Arka koltuk eğlence paketi dahil²⁷

2 Audi tabletler 
Arka koltuk eğlence paketi dahil²⁷

Telefon ve iletişim

Audi connect²⁷

Bluetooth arayüzü

Audi telefon kutusu²⁸

106

A
6

 S
ed

an

A
6

 A
va

n
t

A
6

 a
ll

ro
ad

 q
u

at
tr

o

S
6

 S
ed

an

S
6

 A
va

n
t

Kilitleme sistemleri (Devamı)

Otomatik açılan bagaj kapağı kilidi

Elektrikli açılan ve 
kapanan bagaj kapağı

Sensör kumandalı bagaj kilidini açma 
sistemi dahil akıllı anahtar

Vakumlu kapılar ve bagaj kapağı

Garaj kilidini açma sistemi (HomeLink)

Hırsızlık alarm sistemi

Yer belirleme asistanı için hazırlık

Depolama/Taşıma

Eşya gözleri

Eşya paketi

Bagaj

Çıkarılabilir Kayak-/Snowboard çantası 
ile boylamasına yükleme düzeni

Kızak sistemi

Sabitleme seti

Ayırma filesi

Çiftli yükleme tabanı

Ters çevrilebilir paspas

Sigara içilmeyen modeli

Sigara yasağı uygulaması

Çakmak ve küllük

Römork tertibatı hazırlığı

MMI/Navigasyon/ Göstergeler

Göstergeler

¹ ile ³⁷ arası açıklamalar sayfa 108’dedir.
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S tronic ³¹ ³¹ ³¹

tiptronic³¹

Elektro mekanik servo direksiyon

Dinamik direksiyon

Fren sistemi

Siyah renkli fren kaliperleri

Kırmızı renkli fren kaliperleri ³ ³

Seramik fren³² ³³ ³³

Elektro mekanik park freni

Teknoloji/Güvenlik

Hybrid yapı tarzlı alüminyum 
galvaniz kaplamalı karoser 

Audi cylinder on demand

Active Noise Cancellation

Elektronik fren kuvveti dağılımı (EBV) ile 
birlikte Anti Blokaj sistemi (ABS) 

Anti patinaj sistemi (ASR)

Elektronik difransiyel kilidi (EDS)

Elektronik denge kontrolü (ESC)

Yakıt deposu 65 l³⁴

Yakıt deposu 73 l³⁵

Yakıt deposu 75 l ³⁴ ³⁴ ³⁴ 

Enerji Geri kazanım

Start-Stop Sistemi

Audi TDI clean diesel³⁵

Hava yastıkları
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Ön yan hava yastığı ve 
baş hava yastığı sistemi

Arka yan hava yastıklar

Kapılarda yandan çarpma koruması

Komple kafalık sistemi

Güvenlikli direksiyon kolonu

Emniyet kemerleri

Emniyet kemeri takma kontrolü

Arka kapılarda çocuk emniyeti

Arka kenar koltuklar için ISOFIX 
çocuk koltuğu bağlantısı

Ön yolcu koltuğu için ISOFIX 
çocuk koltuğu bağlantısı

İlk yardım çantası ve reflektör

Reflektör

Audi ilave Garanti

Audi ilave Garanti

Dizin

Teknik Veriler Ebatlar Standart-/Opsiyonel Donanımlar

Standart donanım
Opsiyonel donanım
Modele göre standart/opsiyonel donanım
sunulmuyor

Ülkeye özgü farklar olması olasıdır. Ülkenizde hangi donanımların standart 
veya opsiyonel olarak alındığını bulunduğunuz yerdeki Audi yetkili satıcınız-
dan öğrenebilirsiniz.
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¹ A6 3.0 TDI competition ile birlikte standarttır.
² Bir quattro GmbH sunumudur.
³ Sadece A6 3.0 TDI competition ile birlikte alınabilir.
⁴ Sadece Audi A6 allroad quattro gelişmiş paket ile alınabilir.
⁵ S line Dış paket ile birlikte alınabilir.
⁶  S line dış paket ve S line spor paketi ile birlikte alınabilir.
⁷  Motor türüne bağlı olarak veya S line spor paketi ile birlikte 

sunulmaktadır.
⁸  Sadece sürekli dört tekerlekten çekiş quattro ile birlikte sunulmaktadır.
⁹  Jantlarla ilgili teknik bilgileri sayfa 99’da bulabilirsiniz.
¹⁰  A6 3.0 TDI quattro (235 kW) 4.0 TFSI quattro ve S6 (331 kW) modelle-

rinde havalandırma ısıtıcısı/ile birlikte mevcut değildir.
¹¹  Kar zincirleri ile izin verilen hız 210 km / h.
¹²  İzin verilen hız 240 km/h kar zincirleri için uygun değildir. 
¹³ Kar zinciri için uygun değildir, izin verilenmaksimum hızla uyumludur.
¹⁴  S line spor paketi ile birlikte standarttır.
¹⁵  Audi A6 allroad quattro gelişmiş paketi ile birlikte standarttır.
¹⁶  Sadece S line Spor paketi ile sunulmaktadır.
¹⁷  Koltuk havalandırmasıyla birlikte ön ve arka koltuklar perfore deridir.
¹⁸  Sadece Audi design selection ile birlikte sunulmaktadır.
¹⁹  Sadece Audi exclusive line ile birlikte sunulmaktadır.
²⁰  İç mekan donanımları Flint gri ve Siyahtır.
²¹  İç mekan donanımları Atlas beji, Nougat kahverengi ve Santo 

kahverengidir.
²² İç mekan donanımları Atlas beji ve Santo kahverengidir.
²³  Audi design selection ile birlikte standarttır.
²⁴  A6 3.0 TDI quattro (235 kW).
²⁵  Sadece deri vites kolu topuzu sunulmaktadır.
²⁶  Audi Akıllı telefon arayüzünde görüntülenen içerik ve özelliklerden akıllı 

telefon üreticileri sorumludur. 
²⁷  Yasal bilgiler ve kullanım talimatlarını bu sayfada bulabilirsiniz.
²⁸  Uyumlu cep telefonları hakkındaki bilgileri Audi yetkili satıcınızdan veya 

www.audi.com/bluetooth internet sayfasından öğrenebilirsiniz.

²⁹  Lütfen şunları dikkate alın: Sistemler sadece sistem sınırları dahilinde 
çalışırlar ve sürücüyü desteklerler. Trafi kteki sorumluluk ve gerekli dikkat 
sürücüye aittir.

³⁰  Sadece Batı Avrupa için sunulmaktadır.
³¹  İstediğiniz motorun kullanılabilirliği için teknik verilere bakınız.
³²  Lütfen dikkate alın: Özel seramik frenler ile ilgili özellikler hakkındaki 

bilgiler için Audi web sayfasını ziyaret ediniz ya da Audi Yetkili satıcınıza 
danışın.

³³  Sadece A6 3.0 TFSI quattro (245 kW) ve A6 3.0 TDI quattro (235 kW) için.
³⁴  Sadece TFSI modellerde sunulmaktadır.
³⁵  Sadece TDI modellerde sunulmaktadır.
³⁶  LTE veri kullanımı ve kullanılabilirliği hakkında bilgiler için Audi Yetkili 

satıcınızla irtibata geçin. 
³⁷  Google ve Google logosu, Google Inc.’in tescilli markalarıdır

Audi connect tarafından desteklenen hizmetlerin kullanımı, sadece MMI na-
vigasyon plus, Audi connect ve araç telefonu opsiyonel donanımları ile müm-
kündür. Size ilaveten LTE Option³⁶ veri opsiyonlu ve LTE veri kullanımlı bir 
SIM kart gereklidir. Hizmetler sadece mevcut veya ayrıca yapılacak bir cep 
telefon sözleşmesi ve sadece cep telefonu ağı kapsamı dahilinde kullanıma 
sunulur. Veri paketlerinin internetten 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
Kundenbetreuung Deutschland
85045 Ingolstadt
E-Mail: kundenbetreuung@audi.de
Tel.: +49 800 28347378423

Bunun ardından gelecek Audi connect hizmetlerini uzatma olanakları hak-
kında Audi yetkili satıcınızdan bilgi alabilirsiniz.

Audi connect üzerinden Google ve Twitter hizmetlerine erişim sağlayabilirsi-
niz. Ancak Google ve Twitter hizmetlerinin sürekliliği garanti edilemez.

Audi connect ve ilgili ayrıntılı bilgileri www.audi.com/connect adresinden ve 
Audi Yetkili Satıcınızdan, tarife şartları ile ilgili bilgileri cep telefonu operatö-
rünüzden alabilirsiniz.

Dizin

Teknik veriler Ebatlar Standart/Opsiyonel Donanımlar

Audi tablet hakkında yasal bilgi
Audi tabletin kullanım özellikleri ülkeden ülkeye değişiklik göstermektedir. 
Cep telefonu operatörünüz ilave kullanım ücretleri talep edebilir. Araca dair 
verilen bilgiler, araç modeline ve aracın içerdiği donanım paketlerine göre 
değişiklik gösterir. Navigasyon sisteminin, özellikle de Takip modunun işlev-
sel hale gelebilmesi için, kullanım şartları ülkeden ülkeye değişiklik gösteren 
Audi connect, WLAN (Kablosuz İnternet Ağı), Hotspot (Ortak Yayın Yapan 
Kablosuz İnternet Ağı) üzerinden internet erişimi gerekmektedir. Google 
Play Store™³⁷ hizmeti, internet erişimi gerektirir.

Resimdeki Audi A6 Sedan donanımı (sayfa 4–17 arası):
Renk: Metalik Karat beji
Jantlar: 5 kollu yıldız tasarımlı Alüminyum dövme jantlar 
kontrast gri, parlatılmış⁹
Koltuk/Koltuk döşemeleri: Özel hatları olan Valcona flint gri 
ve Kontrast dikişli koltuklar 
Dekoratif aksesuarlar: Doğal pirinç kül grisi ahşap kaplamalar

Resimdeki Audi A6 Avant donanımı (Sayfa 4–17 arası):
Renk: Metalik buzul beyaz
Jantlar: 5 ikiz kollu tasarımlı Alüminyum döküm jantlar
Koltuk/Koltuk döşemeleri: Özel hatları olan Valcona nougat kahverengi
Dekoratif aksesuarlar: Beaufort ceviz ahşap

Resimdeki Audi A6 allroad quattro donanımı (Sayfa 18–25 arası):
Renk: Metalik Java Kahverengi
Jantlar: 5 paralel kollu tasarımlı Alüminyum döküm jantlar
Koltuk/Koltuk döşemeleri: Spor koltuklar Valcona atlas beji deri ve Kontrast dikişli
Dekoratif aksesuarlar: Alüminyum Elips bronz

Resimdeki Audi S6 Sedan donanımı(Sayfa 26–35 arası):
Renkler: Sedefli Daytona gri
Jantlar: 5 paralel kollu tasarımlı (S Tasarım) Alüminyum döküm jantlar
Koltuk/Koltuk döşemeleri: S Spor Koltuklar Valcona arras kırmızı deri ve Kontrast dikişli 
Dekoratif aksesuarlar: Köper kırmızı Karbon

Resimdeki Audi S6 Avant donanımı (Sayfa 26–35 arası):
Renkler: Sedefli Sepang mavi
Jantlar: 5 paralel kollu yıldız tasarımlı (S Tasarım) Alüminyum döküm jantlar
Kolyuk/Koltuk döşemeleri: S Spor Koltuklar Valcona siyah deri ve Kontrast dikişli
Dekoratif aksesuarlar: Aluminyum/Beaufort siyah ahşap
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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 değiş-
tirme hakkını saklı tutar. Bu döküman basım tarihinden (Nisan 2016) sonra güncellenmiş olabilir. Doğuş 
Otomotiv ve/veya Audi AG tarafından ürünü tanımlamak için kullanılan işaret veya numaralarla ilgili ola-
rak 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 ürünlerin 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 gereklilikler de göz önünde bulundurulmalıdır. Bu bağlamda bilgi almak için lütfen Audi 
yetkili satıcıları ile iletişime geçiniz.

Bu katalogdaki kağıt klorsuz beyazlatılmış selülozdan üretilmiştir.

Teknoloji ile bir adım önde


