A6 40 TDI Sport quattro
Koda vozila D436DN

Cena
A6 40 TDI Sport quattro

Cena
skupaj
Prihranek
Posebna
cena

79.973,82 €
14.395,48 €
65.578,34 €

Vse navedene cene so neobvezujoče nekartelne priporočene cene z vključenim DMV in 22 % DDV, če ni drugače navedeno. V redkih izjemah je mogoče, da cene
niso dnevno osvežene. Kontaktirajte vašega trgovca za podroben izračun cene. Pridržujemo si pravico do spremembe izvedb modela, konstrukcije, serijske in
dodatne opreme, tehničnih podatkov, informacij o porabi in emisijah, cene in napak pri vnosu podatkov. Vozila na slikah so lahko opremljena z dodatno
opremo za doplačilo oz. prikazujejo delno plačljivo dodatno opremo in podrobnosti v opremi, ki niso na voljo za vse izvedbe modela.
Informacije za potrošnike o porabi goriva in emisijah CO2: od 1. septembra 2018 so nova vozila že homologirana v skladu z globalno usklajenim preizkusnim
postopkom za lahka vozila (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure, WLTP), realnejšim preizkusnim postopkom za merjenje porabe goriva in
emisij CO2. Postopek WLTP je v celoti nadomestil nov evropski vozni cikel (NEVC). Trenutno smo zavezani posredovati informacije o vrednostih, izmerjenih v
skladu z NEVC. Zaradi realnejših preizkusnih pogojev so vrednosti porabe goriva in emisij CO2, izmerjene v skladu z WLTP, v številnih primerih višje od
vrednosti, ki so izmerjene v skladu z NEVC. Pri novih vozilih, homologiranih v skladu z WLTP, so vrednosti NEVC za izračun DMV izpeljane iz vrednosti WLTP.
Podrobne okoljske informacije o novih osebnih avtomobilih najdete v priročniku o varčnosti porabe goriva, emisijah CO2 in emisijah onesnaževal zunanjega
zraka, ki ga lahko brezplačno pridobite na prodajnem mestu in na spletni strani dobavitelja osebnega avtomobila.
Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno
prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter
dušikovih oksidov.
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Motor
1968 ccm Štirikolesni pogon S tronic 7-stopenjski
Moč 150 kW / 204 KM
dizel:
Poraba goriva kombinirano: 5,60 l/100km
Emisije ogljikovega dioksida (CO2) kombinirano: 146 g/km
Skupno
Emisije ogljikovega dioksida (CO2) kombinirano: 146 g/km
Emisija dušikovega oksida: 0,0233 g/km

Zunanji lak
siva

Daytonsko siva biserna

Oblazinjenje
Barva notranjosti: črna/skalnato siv ši
Armaturne plošče: zgoraj: črna/ spodaj: črna
Talna obloga: črna
Oblazinjenje: črna/skalnato siv ši
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1.169,36 €

Oprema
progresivno krmiljenje
Predpražniki spredaj in zadaj
Navodila za uporabo v slovenskem jeziku
Podvozje, običajno
Dinamična nastavitev za udobno vožnjo.
Oznaka EU
Prepoznavanje zasedenosti sovoznikovega
sedeža
Kolutne zavore spredaj (17", ECE)
17" kolutne zavore za sprednjo premo z zavornimi oblogami ECE
Brez dodatne zaščite
Prva pomoč in varnostni trikotnik
- Varnostni trikotnik - Komplet za prvo pomoč - 2 odsevna telovnika
Volan, 3-kraki večfunkcijski usnjen s
prestavnima ročicama
Audi drive select
omogoča nastavitev želenih karakteristik vozila; razpoložljivi načini: -auto -comfort dynamic -oﬀroad -eﬃciency -individual Pri tem se med drugim prilagajajo
servokrmiljenje, karakteristike motorja oz. prestavljanja (pri menjalniku S tronic) in
druga opcijska oprema. Način "eﬃciency" vzpostavi varčnejšo osnovno nastavitev za
motor, menjalnik, klimatiziranje in opcijski sistem adaptive cruise control. Način
"individual" omogoča kombinacijo različnih nastavitev posameznih sistemov.
Audi drive select
omogoča nastavitev želenih karakteristik vozila; razpoložljivi načini: -auto -comfort dynamic -oﬀroad -eﬃciency -individual Pri tem se med drugim prilagajajo
servokrmiljenje, karakteristike motorja oz. prestavljanja (pri menjalniku S tronic) in
druga opcijska oprema. Način "eﬃciency" vzpostavi varčnejšo osnovno nastavitev za
motor, menjalnik, klimatiziranje in opcijski sistem adaptive cruise control. Način
"individual" omogoča kombinacijo različnih nastavitev posameznih sistemov.
Oznaka modela in zmogljivosti/
tehnologije
Zadnja sedežna klop/naslonjala poklopna
Vetrobransko steklo s termoizolacijsko
zasteklitvijo
Notranje vzvratno ogledalo z
avtomatskim zasenčenjem
stranski zračni blazini spredaj za
zaščito glave in prsnega koša integrirani v naslonjali sedežev
Paket elementov s sijajem
-strešni okvir in obrobe okenskih jaškov iz eloksiranega aluminija, zunanje obloge Bin C-stebričkov črne barve z visokim sijajem
Senčnika spredaj z osvetljenimi
kozmetičnimi ogledali
Ohišji zunanjih ogledal enake barve kot
vozilo
Opozorilo za zapuščanje voznega pasu
Znotraj sistemskih omejitev pomaga preprečiti, da ne bi nehote zapeljali z voznega
pasu. Če je sistem aktiviran in pripravljen za delovanje in voznik ne vključi smernikov,
opozorilo za zapuščanje voznega pasu s korekcijskimi posegi v krmiljenje volana
poskusi preprečiti, da bi vozilo zapeljalo čez zaznane omejitvene črte. Na željo
voznika je mogoče nastaviti tudi opozorilno tresenje volana, območje delovanja od
pribl. 60 do največ 250 km/h.
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Oprema
Audi pre sense front
Audi pre sense front znotraj sistemskih omejitev s pomočjo radarja v sprednjem delu
vozila nadzoruje območje pred vozilom ter voznika z optičnimi in zvočnimi signali
opozori na morebitno nevarno situacijo, ki jo lahko povzročijo spredaj vozeča ali
mirujoča vozila. Če se voznik ne odzove, sledi kratek zavorni sunek, da ponovno
pridobi voznikovo pozornost. Če se voznik kljub temu ne odzove, prične Audi pre
sense front znotraj sistemskih omejitev avtomatsko zavirati s polno močjo. Trčenje
je v določenih okoliščinah mogoče preprečiti ali pa zmanjšati njegovo silovitost.
Funkcija prepoznavanja pešcev in kolesarjev znotraj sistemskih omejitev zazna, ko se
pešec ali kolesar nahaja na cestišču ali ga prečka. Sistem voznika na to opozori z
optičnim in zvočnim signalom. Sistem se obenem pripravi na morebitno zaviranje s
polno močjo in, če je potrebno, sproži avtomatsko zaviranje v sili, da v največji možni
meri prepreči trčenje ali zmanjša njegovo silovitost.
Stropna obloga, lunino srebrna
zunanje desno ogledalo asferično
Brez paketa usnjenih elementov v
notranjosti
prikaz sistema za nadzor tlaka v
pnevmatikah
Ledvena opora, pnevmatsko nastavljiva za
sprednja sedeža -električno nastavljiva v vodoravni in navpični smeri
Navigacija MMI plus z MMI touch response
+TOP Infotainment Premium (ML 2022)
Audi pre sense basic
Aktivira preventivne zaščitne ukrepe za sopotnike. V nestabilni vozni situaciji se
sprednja varnostna pasova električno zategneta. Odvisno od situacije se zaprejo
okna in – če je na voljo – pomično strešno okno. Aktivirajo se varnostne utripalke, ki
opozarjajo promet za vami.
Parkirni sistem spredaj in zadaj
Akustični in optični parkirni sistem, ki vozniku pomaga pri parkiranju in
manevriranju, z virtualnim prikazom voznega pasu in selektivnim optičnim prikazom
oddaljenosti do zaznanih predmetov. Funkcija se aktivira z vklopom vzvratne
prestave.
Dnevne luči
Tempomat
Tempomat stalno vzdržuje individualno nastavljeno hitrost med 20 in 250 km/h, če
to dopušča moč motorja. Upravljanje poteka z ločeno obvolansko ročico. Nastavljena
hitrost je prikazana na zaslonu. Sistem se na spredaj vozeča vozila ne odziva z
uravnavanjem razdalje. Vključno z nastavljivim omejevalnikom hitrosti (gl. ločen
opis)
Klimatska naprava, komfortna avtomatska
2-conska
Izvedba za nekadilce
Brez pepelnika in vžigalnika za cigarete
interna koda Slovenija
Ad Blue rezervoar (24 litrov)
Funkcije na zahtevo niso na voljo
Audi connect
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Oprema
Klic v sili in servis Audi connect z
Audi connect Remote & Control Klic v sili in servis Audi connect Storitve paketa Klic v
sili in servis Audi connect poskrbijo za popoln občutek varnosti na vsaki poti – ne
glede na to, kaj se zgodi in kam vodi pot. Tako na primer v primeru hude nezgode
centrala za klic v sili Audi avtomatsko prejme klic v sili. S pomočjo avtomatsko
posredovanih informacij o vozilu lahko centrala omogoči takojšnje posredovanje
pomoči. Tudi v primeru okvare ali lažje nezgode je s spletnim klicem ob okvari in
prijavo škode Audi pomoč takoj na poti. Paket vključuje naslednje storitve: - klic v sili
Audi connect - spletni klic ob okvari - prijava škode Audi - spletni servisni termin Audi
connect Remote & Control Storitve Audi connect Remote & Control vozilo povezujejo
s pametnim telefonom. Z aplikacijo myAudi lahko do vozila dostopate tudi na
daljavo ter si ogledate zadnjo parkirno lokacijo in trenuten status vozila. K temu
med drugim spadajo trenutna količina goriva v rezervoarju in nivo olja, trenutno
število prevoženih kilometrov, naslednji servisni pregled ter podatek, ali so okna in
vrata zaprta. Vozilo lahko po potrebi zaklenete in odklenete na daljavo. Pri določeni
opcijski dodatni opremi je mogoče uporabljati tudi spletno povezavo. Tako je z
aplikacijo myAudi mogoče zagnati ali programirati ogrevanje mirujočega vozila oz.
ob sprožitvi alarmne naprave na pametni telefon poslati potisno obvestilo. Paket
vključuje naslednje storitve: - parkirna lokacija - status vozila - daljinsko upravljanje
zaklepanja in odklepanja daljinsko upravljanje ogrevanja mirujočega vozila obvestilo alarmne naprave.
Karoserija limuzina
Hladilno sredstvo
Sedeža spredaj, običajna
-z ročno nastavitvijo višine in vzdolžnega položaja sedeža, naklona naslonjala ter
višine vzglavnika in varnostnega pasu
Sedeža spredaj, športna
Prikaz servisnega intervala
Večfunkcijska kamera
Notranja ambientna osvetlitev, dodatne
lučke v notranjosti vozila- osvetlitev v beli barvi
Digitalni radijski sprejemnik
Poleg analogne ponudbe postaj je mogoče sprejemati tudi digitalne radijske postaje,
ki izpolnjujejo standard DAB, vklj. z DAB+ in DMB Audio; prikaz v program vključenih
informacij (npr. izvajalec, naslov) in dodatnih informacij v obliki slikovne
predstavitve (npr. naslovnica, vreme). V kombinaciji s pripravo za navigacijski sistem
ali MMI navigacijo plus dodatni sprejemnik DAB z anteno DAB stalno išče
alternativne frekvence za sprejem izbrane postaje. Obenem se posodablja seznam
postaj.
Audi music interface
Z vozilom poveže prenosne medijske naprave in pametne telefone preko USB
vmesnika. Vključuje 2 USB vmesnika v sredinski konzoli, upravljanje je možno preko
sistema MMI.
zaščita za pešce
Deželna oprema - Avstrija
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Dodatna oprema
rezervoar za gorivo s prostornino 73 l
19" lita platišča, 5-kraka dinamična
S design > velikost 8,5J x 19, pnevmatike 245/45 R19.

1.264,81 €

Sedeža ogrevana spredaj
-za običajne sedeže s tekstilnim oblazinjenjem: ogrevanje
sredinskega dela sedišč in naslonjal ali sredinskega dela
sedišč, naslonjal in stranic sedežev; -za voznikovo in
sovoznikovo stran: individualno 3-stopenjsko nastavljanje s
tipko za neposredno izbiro na upravljalni enoti klimatske
naprave

436,94 €

Električno odpiranje/zapiranje pokrova
prtljažnika S pritiskom na tipko na ključu vozila, v voznikovih
vratih ali v pokrovu prtljažnika se pokrov prtljažnika
električno odpre. Enako enostavno in preprosto, kot je
odpiranje pokrova prtljažnika, je tudi njegovo zapiranje:
zadošča pritisk na tipko na notranji strani pokrova
prtljažnika, v voznikovih vratih ali na ključu vozila. Zapiralna
avtomatika po potrebi olajša ročno zapiranje. Odpiranje
pokrova prtljažnika pri nizkih stropih olajša nastavitev višine
odpiranja pokrova prtljažnika, ki jo je mogoče programirati.
V kombinaciji z opcijskim komfortnim ključem za odklepanje,
odpiranje in zapiranje pokrova prtljažnika zadošča kretnja
noge pod zadnjim delom vozila.

608,91 €

Dekorativni elementi matiran krtačen
aluminij

0,- €

Zunanji ogledali ogrevani/ poklopni/
pomnilniška funkcija

0,- €

Virtualni prikazovalnik Audi Plus

863,14 €

Zvočni sistem Audi
-10 zvočnikov, vklj. z osrednjim in globokotonskim
zvočnikom, 6-kanalni ojačevalnik s skupno močjo 180 W

436,94 €

Podpora za Audi phone box

0,- €

Audi smartphone interface

315,80 €

Kamera za vzvratno vožnjo
Prikaz območja za vozilom in dinamičnih pomožnih
elementov na MMI zaslonu.

540,42 €

Paket asistenc Tour + Asistenca za
ohranjanje voznega pasu vključno z asistenco za zaustavitev
v sili in asistenca za zastoje
Opozorilo za menjavo voznega pasu, Audi
pre sense zadaj, opozorilo ob izstopu ter asistenca za
stranski promet zadaj
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121,46 €

1.386,26 €

689,90 €

Paket S line zunanji paket

2.128,01 €

Sedeža spredaj, električno nastavljiva,
pomnilna funkcija za voznikov sedež

1.115,82 €

LED žarometa, matrična - TRENUTNO DOBAVA
VOZILA ZAMAKNJENA

1.782,24 €

Zasteklitev Privacy (zatemnjena stekla)
-zatemnjena zadnje steklo, stekli v zadnjih vratih in zadnji
stranski stekli

517,43 €

Prepoznavanje prometnih znakov s pomočjo
kamere Enostavno odčitavanje aktualnih hitrostnih
predpisov, ki se izpišejo v voznikovem informacijskem
sistemu.

229,97 €

Dodatna oprema
Paket Business
Vključuje: - predal za telefon Audi (Audi phone box) (9ZE) kamera za vzvratno vožnjo (KA2) - ledveni opori, nastavljivi
(7P1) - paket asistenc Tour (PCC) - zvočni sistem Audi (9VD)

-257,51 €

Paket Komfort
Vključuje: - klimatska naprava, avtomatska, 4- conska (9AQ)
- prtljažni paket (QE1) - Komfortni ključ s senzorskim
krmiljenjem odklepa prtljažnika (PGC) Opcijsko potrebno
izbrati /nadgraditi: - ogrevana sedeža, spredaj (4A3) - paket
notranje ambientne osvetlitve (QQ1) - komfortni naslon za
roke spredaj(6E3)

1.625,96 €

S line športni paket, mikrovlakna
Dinamika - športno podvozje - vstopne letve z aluminijastim
vstavkom osvetljene spredaj in zadaj - opora za nogo in
stopalke za plin in zavoro iz legiranega jekla - stropna obloga
črne barve - športna sedeža spredaj in prevleke mikrovlakna
Dinamika/ usnje.

2.127,96 €

Tehnični podatki
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Motor - vrsta

2.0 dizel

Moč

150 kW 204 KM

Gibna prostornina

1968 ccm

Menjalnik

S tronic 7-stopenjski

Pogon

Štirikolesni pogon

Število vrat

4

Število sedežev

5

Dovoljena skupna masa

2325 kg

Masa vozila, pripravljenega za vožnjo

1780 kg

Dejanska masa vozila

1868 kg

Poraba goriva kombinirano (dizel)

5,60 l/100km

Emisije ogljikovega dioksida (CO2) kombinirano:

146 g/km

Emisija dušikovega oksida

0,0233 g/km

Številka šasije

WAUZZZF2XNN059865

Trgovec
AH Vrtač
Šuceva ulica 28
4000 Kranj
+386 4 27 00 234, +386 4 27 00 240
p.peternel@vrtac.si
https://www.avtohisavrtac.si
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