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Audi A6 Avant Sport 35 TDI 120 kW (163 KM) S tronic

Kolor: czarny Myth metalik
Wnętrze: czarne-czarne/czarna/czarna/srebrna Moon

276 090 PLN
 Cena samochodu z VAT

Cena finalna z VAT

242 959 PLN

Teraz gwarancja Audi rozszerzona do 3 lat lub 90 000 km przebiegu (w tym pierwsze dwa lata bez limitu przebiegu)
Miesięczna rata leasingowa zostanie powiększona o opłatę za Pakiet "Usługi bez limitu" w wysokości 9,90 zł netto

Kolor nadwozia Cena Rata

0E0E czarny Myth metalik 5 130 PLN 67 PLN
Kolorystyka wnętrza Cena Rata

FZ Wnętrze: czarne-czarne/czarna/czarna/srebrna Moon 
Materiał: Tapicerka tkaninowa &quot;Rhythmus&quot; 
Deska rozdzielcza: czarna 
Podsufitka: srebrna Moon 
Wykładzina: czarna 
Siedzenia: czarne-czarne

0 PLN 0 PLN

Wyposażenie dodatkowe Cena Rata

WRP Pakiet promocyjny Business 
W cenie pakietu promocyjnego zawarte są następujące elementy wyposażenia dodatkowego: 

Kamera cofania
Audi parking system plus (przód i tył)
Ogrzewanie foteli z przodu

4 190 PLN 54 PLN

9X9 Audi parking system plus z wizualizacją otoczenia 370 PLN 5 PLN

Rok produkcji: 
Rok modelowy: 2023



WRV Pakiet promocyjny Technology 
W cenie pakietu promocyjnego zawarte są następujące elementy wyposażenia dodatkowego: 

Audi virtual cockpit Plus
Audi sound system
Audi smartphone interface
Wyświetlacz Head-Up
Audi parking system plus z wizualizacją otoczenia
Audi side assist - asystent zmiany pasa ruchu z Audi pre sense rear, ostrzeżeniem przy wysiadaniu i
asystentem ruchu poprzecznego z tyłu

10 700 PLN 139 PLN

PCH Audi side assist - asystent zmiany pasa ruchu z Audi pre sense rear, ostrzeżeniem przy wysiadaniu i
asystentem ruchu poprzecznego z tyłu

0 PLN 0 PLN

IU1 Audi smartphone interface 0 PLN 0 PLN

9VD Audi sound system 0 PLN 0 PLN

2Z0 Brak oznaczenia modelu i typu silnika 0 PLN 0 PLN
42R Obręcze kół ze stopu metali lekkich 8,5Jx19", 10 - ramienne równoległe, z oponami 245/45 R19. 3-

letnie ubezpieczenie opon w cenie.
6 660 PLN 87 PLN

5ZC Zagłówki z regulowanym kątem nachylenia i regulacją wysokości 780 PLN 10 PLN
6XL Lusterka zewnętrzne regulowane i składane elektrycznie, podgrzewane, przyciemniane automatycznie

po obu stronach, z funkcją pamięci i z funkcją automatycznego opuszczania prawego lusterka podczas
manewru cofania

530 PLN 7 PLN

GS5 Panel obsługi - dotykowy, z elementami aluminium 1 550 PLN 20 PLN
QL5 Przyciemnione szyby tylne (szyby privacy) 2 320 PLN 30 PLN
QQ1 Oświetlenie wnętrza ambiente 1 650 PLN 21 PLN

Wyposażenie dodatkowe Cena Rata

Wyposażenie standardowe

8RM 8 głośników
zastąpione przez: Audi sound system

9G9 Alternator 
5MU Aplikacje dekoracyjne Aluminium fragment 

1T3 Apteczka i trójkąt ostrzegawczy 
8G1 Asystent świateł drogowych 

IT3 Audi connect Navigation & Infotainment 

IW3 Audi connect telefon alarmowy i serwis (z możliwością kontroli samochodu) 

2H9 Audi drive select 
EA6 Audi Extensive - Pakiet naprawczy 4 lata / 120 000 km 

UF7 Audi music interface 
7W1 Audi pre sense basic

zastąpione przez: Audi side assist - asystent zmiany pasa ruchu z Audi pre sense rear, ostrzeżeniem przy wysiadaniu i asystentem
ruchu poprzecznego z tyłu

6K8 Audi pre sense front 
7AL Autoalarm z zabezpieczeniem przed odholowaniem 
2V5 Brak pakietu Air Quality 
4I6 Centralny zamek sterowany falami radiowymi 
1I0 Czujnik kontroli zapięcia pasów bezpieczeństwa 
KK3 Czynnik chłodzący układu klimatyzacji R1234yf 
6RA Deska rozdzielcza i wyłożenie drzwi jednobarwne 
0TD Dywaniki z przodu i z tyłu 
QZ7 Elektromechaniczne wspomaganie układu kierowniczego 
6Y2 Elektroniczna blokada prędkości maksymalnej 
7E6 Elektryczna nagrzewnica powietrza 
3L4 Elektryczna regulacja foteli przednich z funkcją pamięci ustawień dla fotela kierowcy 
Q1D Fotele sportowe 
7F9 Gałka dźwigni skrzyni biegów 
6A2 Gaśnica 
1LC Hamulce tarczowe z przodu, 16'' (ECE) 
1KD Hamulce tarczowe z tyłu, 16'' (ECE) 

Rok produkcji: 
Rok modelowy: 2023
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I8Z Infotainment system (MIB3) 
3B3 ISOFIX - mocowanie fotelika dziecięcego dla skrajnych siedzeń z tyłu (z funkcją Top Tether) 
QK1 Kamera z czujnikiem odległości (w systemie wspomagającym kierowcę) 
3NT Kanapa tylna z dzielonym i składanym oparciem (homologacja 5-osobowa) 
1XW Kierownica 3 - ramienna, wielofunkcyjna, sportowa, obszyta skórą 

9AK Klimatyzacja automatyczna, 2-strefowa 
9S7 Komputer pokładowy 7" z kolorowym wyświetlaczem

zastąpione przez: Pakiet promocyjny Technology
4X3 Kurtyny powietrzne chroniące głowy pasażerów z przodu i z tyłu 
4ZB Listwy ozdobne wokół szyb w kolorze srebrnym 
7M1 Listwy progowe aluminiowe 
6XF Lusterka zewnętrzne regulowane i składane elektrycznie, podgrzewane, z funkcją pamięci i z funkcją automatycznego opuszczania

prawego lusterka podczas manewru cofania
zastąpione przez: Lusterka zewnętrzne regulowane i składane elektrycznie, podgrzewane, przyciemniane automatycznie po obu
stronach, z funkcją pamięci i z funkcją automatycznego opuszczania prawego lusterka podczas manewru cofania

6FA Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia 
4L6 Lusterko wewnętrzne z automatyczną funkcją przeciwoślepieniową 
5SL Lusterko zewnętrzne po lewej stronie, asferyczne 
5RU Lusterko zewnętrzne po prawej stronie (z większym polem obserwacji), konvex 
0K4 Mild hybrid 
FZ1 N.N.N. Type 1 
1X0 Napęd przedni 
40R Obręcze kół ze stopu metali lekkich 8Jx18", 5 - ramienne. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.

zastąpione przez: Obręcze kół ze stopu metali lekkich 8,5Jx19&quot;, 10 - ramienne równoległe, z oponami 245/45 R19. 3-letnie
ubezpieczenie opon w cenie.

QV3 Odbiór stacji radiowych, cyfrowy 
5XC Osłony przeciwsłoneczne 
6I3 Ostrzeżenie o zjechaniu z pasa ruchu 
2Z8 Oznaczenie modelu i typu silnika

zastąpione przez: Brak oznaczenia modelu i typu silnika
GS0 Panel obsługi z przyciskami w matowej czerni

zastąpione przez: Panel obsługi - dotykowy, z elementami aluminium
6E3 Podłokietnik komfortowy z przodu 
6NJ Podsufitka tkaninowa 
4UF Poduszki powietrzne z dezaktywacją poduszki powietrznej pasażera 
0N1 Progresywny układ kierowniczy 
8IT Reflektory przednie w technice LED 

2C5 Regulacja kolumny kierowniczej w układzie poziomym i pionowym 
7P1 Regulacja podparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa dla foteli przednich, elektryczna 
3S1 Relingi dachowe 
VL1 Rozszerzony zakres ochrony pieszych 
9PA Standardowe wycieraczki 
7L8 Start/stop system 
7UG System MMI® Navigation 

QR9 System rozpoznawania znaków drogowych 
4GF Szyba przednia termoizolacyjna, laminowana 
QL1 Szyby przezroczyste

zastąpione przez: Przyciemnione szyby tylne (szyby privacy)
4KC Szyby termoizolacyjne 
8K4 Światła do jazdy dziennej w technice LED 
8SK Światła tylne w technice LED 

N5F Tapicerka tkaninowa "Rhythmus" 
8T6 Tempomat z regulacją prędkości i limiterem prędkości 
5J1 Tylny spojler 
K8D Wagon/Avant 
9JA Wariant dla niepalących 
7K1 Wskaźnik kontroli ciśnienia w oponach 
4E7 Wspomaganie otwarcia i zamknięcia bagażnika, elektryczne 
3GD Wykładzina bagażnika 
7HA Wyposażenie standardowe, bez pakietu skórzanego 
2K6 Wzmocnione zderzaki 

Wyposażenie standardowe

Rok produkcji: 
Rok modelowy: 2023



1BA Zawieszenie dynamiczne 
FK1 Zbiornik adBlue (12 litrów) 
0M0 Zbiornik paliwa 63l 
1G8 Zestaw naprawczy - tire mobility set 
1S2 Zestaw narzędzi 
9ZX Złącze Bluetooth 

Wyposażenie standardowe

Dane techniczne

Zawieszenie 
Kola: Obręcze kół ze stopu metali lekkich 8,5Jx19", 10 - ramienne równoległe, z oponami
245/45 R19. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie. 
Opony: 245/45 R 19 tires 

Pojemność 
Bagażnik: 565/1680 l 
Zbiornik paliwa, ok.: 63 l 

Osiągi 
Maksymalny moment obrotowy: 370 Nm przy obr. 1750 - 3000 1/min Nm przy obr. 
Moc maksymalna,: 120 kW przy obr. 3.250 - 4.400 1/min kW (KM) przy obr. 
Pojemność silnika,: 1968 cm3 

Osiągi 
Prędkość maksymalna: 219 km/h 
Przyspieszenie 0-100 km/h: 9,4 s 

Masa 
bez własnych hamulców: 750 kg 
Dopuszczalna masa całkowita: 2.330 kg 
Dopuszczalna masa ładunku na dachu/dopuszczalny nacisk przyczepy na hak holowniczy:
100/95 kg 
Masa własna: 1780 kg 
przy 12% wzniesieniu: 2000 kg 
Dane WLTP 
Zużycie paliwa - cykl niski (l/100km): - 
Zużycie paliwa - cykl średni (l/100km): - 
Zużycie paliwa - cykl wysoki (l/100km): - 
Zużycie paliwa - cykl bardzo wysoki (l/100km): - 
Zużycie paliwa - cykl mieszany (l/100km): 5.6 
Emisja CO2 – cykl mieszany (g/km): 145 
Zasięg - cykl mieszany (-): - 
Dane NEDC 
Klasa paliwa : - 

Od dnia 1 września 2018 r. WLTP w pełni zastąpił nowy europejski cykl jezdny (NEDC), który stanowił dotychczasową procedurę badania zużycia paliwa i emisji CO2. Ze względu na
bardziej realistyczne warunki badania wartości zużycia paliwa i emisji CO2 mierzone na podstawie WLTP są w wielu przypadkach w liczbach bezwzględnych wyższe od wartości 

mierzonych na podstawie NEDC.

Dane na podstawie świadectw homologacji typu
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