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Bekijk video’s via Audi QR-codes

Een Audi spreekt nog meer tot de ver-

beelding als u hem ziet rijden. Scan 

met een QR-app op uw smartphone of 

tablet de QR-codes in deze brochure 

of gebruik de vermelde weblinks in uw 

browser.

De uitrusting van de auto’s die voorin deze brochure zijn afgebeeld, staat op pagina 109.

Het brandstofverbruik en de CO₂-emissie staan op pagina 94 en verder.
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4 Audi A6 Limousine | Audi A6 Avant

Innovatieve technologieën, een progressief design en een veel-

omvattende uitrusting. Bovendien combineren de Audi A6 Limousine

en Audi A6 Avant sportiviteit met elegantie. Ze maken de weg vrij

voor toonaangevende mobiliteit. Ontdek uw favoriet.

Het brandstofverbruik en de CO₂-emissie staan op 

pagina 94 en verder.

Fascinatie uit zich 
op vele manieren

A6
Audi A6 Limousine | A6 Avant
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De Audi A6 Limousine maakt blijvend indruk. Zijn moderne design 

suggereert snelheid. 

Een goed voorbeeld van de kracht van dit ontwerp is de tornadolijn die

onder de zijramen loopt. Het is één ferme streep van de koplampen

naar de achterkant. De nadruk op horizontale lijnen maakt deze auto

voor het oog nog breder en sportiever.

Het brandstofverbruik en de CO₂-emissie staan op pagina 94 en verder.

Het dynamische design 
is zichtbaar in elke lijn



Sportief en elegant. Praktisch en comfortabel. De Audi 

A6 Avant bewijst dat je met uiteenlopende karaktereigen-

schappen evengoed in balans kunt zijn. U ziet elegante 

proporties en strakke lijnen. Het is een aangenaam design 

met naar verhouding hoog opgetrokken plaatwerk, relatief 

lage zijramen, dik aangezette dorpels en een coupé-achtige 

daklijn. Op slag herkenbaar. 

Het brandstofverbruik en de CO₂-emissie staan op pagina 94 

en verder.

8 Audi A6 Limousine | Audi A6 Avant
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¹ Kijk voor gebruikerstips over de velgen op pagina 99. Het brandstofverbruik en de CO₂-emissie staan op pagina 94 en verder.

Audi A6 Limousine | Audi A6 Avant

Ook de koplampen schitteren met een vernieuwend design en

innovatieve technologie. De lichtbundel benadert de helderheid

van daglicht. Naar wens heeft uw auto LED-koplampen, waar-

door het zelfs ’s nachts lijkt of het midden op de dag is.

De driedimensionale uitwerking van de Audi Singleframe is bij

elke lichtinval indrukwekkend om te zien. De grille is laag en

breed. Dat maakt indruk. De horizontale chroomspijlen passen

goed bij de dynamiek van de A6.

Ook de optionele 20-inch gesmede lichtmetalen velgen in

5-arm-ster-design, uitgevoerd in contrastgrijs en gedeeltelijk

gepolijst¹, zijn een sterk staaltje design. Al in stilstand is de

krachtige boodschap daarvan duidelijk.

QR-code

Scan de QR-code met uw smartphone 

of tablet om de Audi A6 in actie te zien. 

U kunt ook deze link gebruiken: 

www.audi.com/a6film
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U en uw medepassagiers nemen plaats in een ruim en comfortabel interieur. Buitengewone

details dragen bij aan het exclusieve karakter van de A6 Limousine en A6 Avant. Naar wens is

MMI navigatie plus met MMI touch aan boord. Deze topklasse infotainmentgeneratie toont 

alle informatie op een groot, 8-inch TFT-kleurendisplay. Dit scherm komt ook van pas voor de 

gebruiksvriendelijke functies en toepassingen van Audi connect.

Met de Bose Surround Sound geluidsinstallatie is op elke zitplaats sprake van een indrukwek-

kende, evenwichtige sound. Veertien luidsprekers en een vermogen van 472 watt garanderen

dat. Een subwoofer zorgt voor krachtige bastonen. 

Het brandstofverbruik en de CO₂-emissie staan op pagina 94 en verder.

In deze toonaangevende
auto draait alles
om de bestuurder
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Genereus, ook als het
om comfort gaat

In het uitermate ruime en comfortabele interieur is het ont-

spannen reizen; tijdens korte trips en lange tochten. De vele

opbergvakken en praktische opbergmogelijkheden dragen

daaraan bij. 

Wat uw plannen ook zijn, de Audi A6 Avant weet er raad

mee. Door vanuit de bagageruimte de achterbankleuning te

ontgrendelen, komt deze heel handig plat te liggen. Voor

extra gebruiksgemak is de leuning in twee helften 40 : 60

gedeeld. De bagageruimte-inhoud¹ bedraagt 565 liter en

met neergeklapte bank 1.680 liter.

De achterklep is elektrisch te openen en sluiten, waarbij de

openingshoek zelf is te bepalen en vast te leggen. Met de

optionele comfortsleutel inclusief achterklepontgrendeling 

met virtual paddel reageert die klep zelfs op een voetbewe-

ging. Verder is er een elektrische bagageruimteafdekking 

die bij het openen van de klep automatisch omhoog schuift, 

zodat u zonder extra handeling kunt beginnen met in- of uit-

laden. Bij het sluiten van de achterklep bedekt de rolhoes 

automatisch weer de bagage.

¹ De technische specificaties gelden voor een auto met standaarduitrusting. 

Het brandstofverbruik en de CO₂-emissie staan op pagina 94 en verder.

Audi A6 Limousine | Audi A6 Avant
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Het brandstofverbruik en de CO₂-emissie staan op pagina 94 

en verder.

Overtuigende
prestaties en
verbruik

De krachtige TFSI- en TDI-motoren presteren dynamisch en

hebben oog voor het milieu. Met deze krachtbronnen accele-

reert de auto schijnbaar moeiteloos en bij elk toerental 

is op afroep vermogen beschikbaar. 

Slimme efficiencytechnologieën verlagen het verbruik en

beperken de uitstoot. Zo schakelt het doorontwikkelde start-

stopsysteem automatisch de motor uit als de auto uitrolt of

stilstaat. Onder het rijden helpt het standaard Audi drive select 

om het verbruik zo gunstig mogelijk te houden. Met behulp 

van vijf standen is het autokarakter naar wens te bepalen, van 

comfortabel tot sportief of extra efficiënt. In combinatie met 

de S tronic versnellingsbak ontkoppelen motor en transmissie 

als in een rijdende auto het gaspedaal niet wordt ingetrapt.

Naar wens zijn de A6 Limousine en A6 Avant te bestellen 

met quattro permanente vierwielaandrijving. Daarmee ver-

beteren tractie en grip in bochten. In combinatie met het 

optionele sportdifferentieel zijn de rijdynamiek, levendigheid 

en koersvastheid van ongekend hoog niveau.

Audi A6 Limousine | Audi A6 Avant
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A6
Audi A6 allroad quattro

Waarom een geëffend pad kiezen? Met de Audi A6 allroad quattro 

heeft u een auto gevonden waarmee u uw eigen weg inslaat. De 

adaptive air suspension komt daarbij van pas. Deze elektronisch gere-

gelde luchtvering met traploos instelbare demping past het onderstel 

automatisch aan de rijsituatie aan. 

Kies een bestemming en de A6 allroad quattro brengt u er moeiteloos

heen. De TFSI- en TDI-motoren zijn sterk en zuinig. Geniet ook van alle

ruimte in het interieur en van de grote bagageruimte. Reizen in deze

auto voelt altijd goed.

Het brandstofverbruik en de CO₂-emissie staan op pagina 97 en verder.

De aantrekkelijkste manier
om eigen wegen in te slaan
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Het brandstofverbruik en de CO₂-emissie staan op pagina 97 en verder.

Het is onmiskenbaar een A6 Avant, maar overduidelijk ook een Audi

A6 allroad quattro. Deze auto oogt gespierd dankzij de strakke lijnen en

bredere spatborden. Ook charismatisch zijn de markante aluminium-

kleurige Audi Singleframe met verticale chroomspijlen en de bodem-

bescherming over de volle bumperbreedte. Al met al een indrukwekkend

gezicht, zeker in combinatie met de optionele Audi Matrix LED-koplampen. 

Een dakspoiler en de dakreling met hogere pootjes accentueren het

markante silhouet. De lakkleur Sohobruin metallic is bijzonder fraai en

exclusief beschikbaar voor de A6 allroad quattro.

De leukste manier van
eigen keuzes maken

Audi A6 allroad quattro
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Het brandstofverbruik en de CO₂-emissie staan op pagina 97 en verder.

Als u instapt in de Audi A6 allroad quattro ervaart u de bijzondere ambiance. De

ruimte is rustgevend. Naar wens zijn voorin met leder beklede sportstoelen ge-

monteerd, voorzien van contrasterende stiknaden. Deze stoelen ondersteunen het

lichaam zeer goed. De optionele decoratielijsten in bronskleurig aluminium Ellipse

bepalen mede de sfeer. Ze zijn exclusief aan de A6 allroad quattro voorbehouden.

Ook de interieurtint santosbruin en de stoffen bekleding Sierra/mono.pur 350 zijn

alleen in de A6 allroad quattro mogelijk. 

Dankzij de standaard hellingshoekweergave ziet u direct in welke positie uw 

Audi A6 allroad quattro zich bevindt, wat vooral van pas komt op onverharde 

ondergrond. De afdaalassistent houdt op weg naar het dal uw voorkeurssnel-

heid vast, terwijl ESC de koersvastheid van de auto verbetert, zowel op vlakke 

stukken als bergafwaarts.
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De koppelrijke en soepele TFSI- en TDI-krachtbronnen accelereren

snel en zijn toch efficiënt. Dankzij recuperatie wordt energie die vrij-

komt tijdens remmen en uitrollen omgezet in nuttige stroom. Deze

komt eerst in de accu terecht om vervolgens benut te worden tijdens

de eerstvolgende acceleratie. Ook de aluminium-hybride bouwwijze

draagt bij aan de efficiency: een lager verbruik, minder uitstoot en

een vlotter reagerende auto.

De permanente vierwielaandrijving is de kers op de taart, want

quattro draagt bij aan het sportieve rijgevoel. Naar wens is er het 

sportdifferentieel, dat de aandrijfkracht variabel over de achter-

wielen verdeelt en de auto op indrukwekkende wijze uit bochten laat 

versnellen. Dat geldt op vrijwel elk traject en ook bij slecht weer.

De krachtigste manier om
eigen wegen in te slaan

Het brandstofverbruik en de CO₂-emissie staan op pagina 97 en verder.

QR-code

Scan de QR-code met uw smartphone of 

tablet om de Audi A6 allroad quattro in 

actie te zien. U kunt ook deze link gebruiken: 

www.audi.com/a6allroadfilm

Audi A6 allroad quattro
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S6
Audi S6 Limousine | S6 Avant

De Audi S6 heeft veel gezichten. Het is een representatieve

zakenauto, een ruime gezinswagen en een snelle sportauto.

Kies voor de Limousine of Avant en ontdek welke krachten er

in de S6 schuilgaan. Deze Audi heeft een V8 TFSI-motor met

’cylinder on demand’, quattro permanente vierwielaandrij-

ving en het individueel instelbare Audi drive select. De ele-

gante lijnen zijn geboetseerd met staal en aluminium. 

Het brandstofverbruik en de CO₂-emissie staan op pagina 98.

Sportiviteit 
als kernwaarde
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Het brandstofverbruik en de CO₂-emissie staan op pagina 98.

Het elegante carrosserie-ontwerp is neergezet met sportieve lijnen. In

de achterlichtunits vallen de dynamische richtingaanwijzers op met se-

quentieel oplichtende LEDs. Ook andere details mogen er zijn, zoals het 

sportieve bumperdesign en de chroomkleurige strip op de achterklep. De 

kenmerkende S-uitstraling wordt verder benadrukt door de verchroomde 

dubbele uitlaatsierstukken links en rechts en de achterspoiler. 

Leiderschap tonen
betekent ook

één lijn trekken
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Het brandstofverbruik en de CO₂-emissie staan op pagina 98.

De LED-koplampen plaatsen vooruitgang letterlijk en figuurlijk in een nieuw licht.

De ultieme verlichtingsbron zijn echter de Audi Matrix LED-koplampen. Die werken

met slimme functies om ritten in het donker nog veiliger en prettiger te maken.

Over zien en gezien worden gesproken: ook de aluminiumkleurige buitenspiegels

met geïntegreerde LED-richtingaanwijzers mogen er zijn. En kijk eens naar de ken-

merkende Audi Singleframe met dubbele horizontale chroomlamellen en S6-logo.

Al deze details geven de S6 een unieke uitstraling.

Vooruitstrevend 
en dat is van dichtbij 

en veraf te zien
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U bepaalt wat er gebeurt. Vanaf het multifunctionele

lederen sportstuurwiel met aluminiumkleurige schakel-

paddels bedient u de radio, het bestuurdersinformatie-

systeem, de telefoon en navigatie. In plaats daarvan kunt

u ook het touchpad van MMI navigatie plus gebruiken, 

dat uw wensen bliksemsnel doorheeft. Blader bijvoor-

beeld in de jukebox met swipebewegingen door de 

albums in uw muziekverzameling of schrijf er met de

 vinger de navigatiebestemming op. 

De met alcantara en leder beklede sportstoelen onder-

steunen uw lichaam zeer goed, ook als u de uitdagingen 

van de S6 aanneemt. Naar wens zit u voorin op met leder 

Valcona beklede supersportstoelen. Deze hebben nog for-

sere zijwangen, S6-logo’s gepreegd in de rugleuningen 

en geïntegreerde hoofdsteunen.

Een pittig karakter vraagt om 
een sterke hand en innerlijke rust

Het brandstofverbruik en de CO₂-emissie staan op pagina 98.
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Wij vatten de Audi S6 even samen. Een 4.0 V8 TFSI. Een vermogen 

van maar liefst 331 kW (450 pk) en een flink koppel van 550 Nm. 

In 4,4 seconden naar de 100 sprinten. Audi cylinder on demand, een 

verbeterd start-stopsysteem en recuperatie voegen efficiency toe

 aan de kerncompetenties van deze topsporter op wielen. De Audi S6 

gebruikt zijn enorme krachten buitengewoon slim. Dit bewijst dat 

toonaangevende sportiviteit en een vanzelfsprekende dynamiek 

uitstekend in het huidige tijdsgewricht passen.

Efficiency betekent 
reduceren zonder 

iets in te leveren

Het brandstofverbruik en de CO₂-emissie staan op pagina 98.

QR-code

Scan de QR-code met uw smartphone 

of tablet om de Audi S6 in actie te zien. 

U kunt ook deze link gebruiken: 

www.audi.com/s6film
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>>> Audi connect

Moderne connectiviteit onderweg. 

>>> Audi tron

Moderne mobiliteit met minder CO₂.

>>> quattro

Moderne vierwielaandrijving. 

Innovaties

>>> Design

Moderne vormgeving.

>>> Audi ultra

Moderne efficiencytechnologieën.

De wereld verandert voortdurend. Technologische ontwikkelingen gaan steeds sneller. Daardoor is steeds meer

mogelijk, ook als het uw mobiliteit betreft. Dankzij onze voorsprong door techniek zijn wij medeverantwoordelijk

voor nieuwe ontwikkelingen. U gaat op weg met technologie die uw leven verrijkt, in de wetenschap dat we niet

alleen aan uw huidige en toekomstige mobiliteitswensen voldoen, maar deze zelfs proberen te overtreffen.

… durch Technik
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>>> Gewichtsbesparing

Minder kilo’s leiden tot extra besparingen,

meer power en een grotere actieradius. Audi

heeft veel ervaring met lichte constructies.

Het begon met de carrosserie, maar inmid-

dels is het effect uitgebreid tot vrijwel alle

andere delen van de auto. Innovatieve

materialen zoals aluminium, carbon en

magnesium zijn gecombineerd met slimme

bouwwijzes en fabricageprocessen met

minder materiaalgebruik.

>>> Aerodynamica

Een lagere luchtweerstand, hogere efficiency.

Door de carrosserielijnen, onderkant van de

auto en spoilers zo aerodynamisch mogelijk

te maken, is winst geboekt op het verbruiks-

vlak. Ook de banden met een lagere rolweer-

stand dragen bij aan de efficiency. Tests met

snelheden tot 300 km/h in de Audi windtun-

nel hebben dat bewezen.

>>> Excelleren in transmissies

Een hogere efficiency dankzij verbeterde

overbrengingsverhoudingen. Door het hogere

koppel dat over een breed toerenbereik

beschikbaar is, kunnen met name de hogere

versnellingen langer zijn. Dankzij het forse

koppel trekt de auto ook bij lagere toerentallen

goed door, zodat het verbruik gunstig blijft en

de sportieve rijprestaties behouden blijven.

Audi ultra

Audi volgt voor elk model hetzelfde principe: alle componenten zijn nauwkeurig op elkaar afgestemd om gezamenlijk bij

te dragen aan een lagere uitstoot. De eerste aanzet hiertoe is eind jaren tachtig gegeven, toen Audi begon met lichtere

constructies en het revolutionaire Audi Space Frame (ASF). Tegenwoordig draait het om het doorbreken van de gewichts-

spiraal: elk lichter onderdeel heeft een dominosteeneffect op andere componenten, omdat die dan ook lichter, compacter

of kleiner zijn te maken. Met dit in het achterhoofd verbeteren wij voortdurend constructies en materialen, waarbij we op

de functionaliteit, het gewicht en het productieproces letten. Daardoor worden onze auto’s steeds zuiniger en zijn minder

grondstoffen nodig. Ook verwerken we steeds meer efficiencytechnologieën in een Audi. Denk bijvoorbeeld aan de recupe-

ratie- en start-stopsystemen. Ook vooruitstrevende en zuinige hightechmotoren dragen bij aan onze doelstelling. Die

krachtbronnen werken met een hogere compressie en een betere verbranding; goed voor minder CO₂ uit de uitlaat en extra

rijdynamiek. Dit valt allemaal onder de vlag van Audi ultra. Voor mobiliteit die minder CO₂ oplevert, nu en in de toekomst.

Audi ultra

Een optimale combi

>>> Remenergierecuperatie

Remmen voor nog efficiënter rijden. Met het

terugwinnen van remenergie (recuperatie).

Een deel van de bewegingsenergie die vrijkomt

tijdens remmen en uitrollen, wordt opgeslagen

in de accu en vervolgens weer gebruikt tijdens

accelereren. Afhankelijk van de rijsituatie

scheelt dat tot drie procent brandstof.

>>> Motorencompetentie

Een krachtige en efficiënte aandrijving. De

efficiencytechnologieën van Audi ultra zijn ook

in de motoren terug te vinden. Voorbeelden zijn

Audi cylinder on demand en het Audi valvelift 

system, die voor een lager verbruik zorgen. De 

clean dieseltechnologie draagt bij aan geringere 

emissies. 

Toekomstgerichte efficiencytechnologieën
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E-mail²

Naar Audi MMI kopiëren en laten voorlezen.

Berichten (sms)⁴

Sms’jes weergeven of laten voorlezen en met de dicteer-

functie direct beantwoorden.

Toegang tot Twitter

Integreert Twitter in de auto. Met voorleesfunctie en andere

handige teksttoepassingen.

Wifi-hotspot

Draadloos 4G-internet in de auto.

Communicatie

Parkeerinformatie

Hulp bij het zoeken naar parkeerplaatsen en -garages

inclusief (indien beschikbaar) vermelding van tarieven

en weergave van het aantal vrije plekken.

Brandstofprijzen

De goedkoopste tankstations op de bestemming of in uw buurt.

Picturebook Navigation

Geotags van uw foto’s leiden u naar de bestemming.

Point-of-Interest-search (POI) met spraakbediening 

Via Google™¹.

Online verkeersinformatie

Dynamische routebegeleiding met realtime informatie

over de verkeersdoorstroming.

Navigeren met Google Earth™¹ 

en Google Street View™¹

Rij met hogeresolutie lucht- en satellietfoto’s,

situatiefoto’s en adresvermeldingen nog eenvoudiger

naar uw bestemming.

myAudi eigen POI’s²

Het navigatiesysteem als gepersonaliseerde wegenkaart: 

upload via myAudi individuele Point-of-Interest-lijsten.

Landeninformatie²

Bij het binnenrijden van een ander land weergave van

specifieke informatie, zoals regels over veiligheidshesjes

en vignetten en nationale snelheidslimieten.

Online kaartenupdate²

De oorspronkelijke kaartversie is met vijf halfjaarlijkse

navigatieupdates te actualiseren. In combinatie met

Audi connect zijn de updates online in de auto uit te voeren. 

Een bestemming invoeren via myAudi of Google Maps™¹, ³

Selecteer op uw computer of smartphone navigatiebestem-

mingen en verzend die via myAudi en Google Maps™¹ of met 

de Audi MMI connect-app naar de auto. Aan het begin van 

de rit zijn deze eenvoudig als reisdoel te kiezen.

¹ Google en het Google-logo zijn geregistreerde handelsmerken van Google Inc. ² Deze functie is onderdeel van de optionele MMI navigatie plus met MMI touch. ³ Om via Google Maps 

een bestemming in te voeren, is een Google-account nodig. ⁴ Hiervoor is een telefoon vereist die Bluetooth MAP (Message Access Profile) ondersteunt. Kijk voor toestelcompatibiliteit op 

www.audi.nl/bluetooth of raadpleeg uw Audi dealer. ⁵ Dit werkt via MMI navigatie plus met MMI touch inclusief spraakbediening (optie), Bluetooth en de bedieningsknoppen op het stuur-

wiel. ⁶ De beschikbaarheid verschilt per land. Voor het gebruik is in het algemeen een account nodig bij een streamingdienst, waaraan kosten verbonden kunnen zijn. De beschikbaarheid, 

schermweergave en kosten van de diensten variëren per land, auto, apparaat en tarief. Kijk voor meer details op pagina 108 en op www.audi.nl/connect.

Gebruik van smartphonespraakbediening⁵

Bijvoorbeeld Siri (vanaf iPhone 4s). Door de knop voor

spraakbediening op het multifunctionele lederen stuurwiel

lang ingedrukt te houden, activeert u onder het rijden de

spraakbediening van uw via Bluetooth gekoppelde smart-

phone. De bediening werkt dan veilig en prettig via de

microfoon en luidsprekers van uw Audi.

Mobiliteit en navigatie

Audi connect

Infotainment

Weer

Voorspellingen en kaarten van elke plaats.

Online mediastreaming⁶

Met een smartphone-app naar personal radio, online

radio en streaming muziek luisteren, waardoor het

muziekaanbod vrijwel onbeperkt is. Ook toegang tot

de muziek op de smartphone.

Online nieuws (gepersonaliseerd)

Actueel nieuws in woord en beeld. Met voorleesfunctie.

Individueel samen te stellen.

Reisinformatie

Informatie over bezienswaardigheden.

Inclusief overname als navigatiedoel.

myAudi is uw eigen mobiele knooppunt

Na eenmalige registratie op www.audi.nl/myaudi en beveiligd met een

wachtwoord de door Audi connect ondersteunde diensten comfortabel

vanuit huis selecteren, configureren en beheren. Veel diensten zijn via 

de Audi MMI connect-app op uw smartphone (Android 4.0 of nieuwer

en iOS 6 of nieuwer) ook onderweg te gebruiken.

De wereld heeft veel te bieden. Met Audi connect haalt u diverse van deze mogelijkheden digitaal en

rechtstreeks naar uw Audi. Het werkt met een druk op de knop, intuïtief, eenvoudig en comfortabel.

De toepassingen zijn te personaliseren via de website van myAudi.

Moderne connectiviteit onderwegAudi connect

Het brandstofverbruik en de CO₂-emissie staan op pagina 94 en verder.
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Met quattro

quattroVoelde weg

quattro

Grip houden op de weg, omdat de aandrijfkrachten permanent over alle vier de wielen richting asfalt

gaan. Via het middendifferentieel variabel geregeld, altijd afhankelijk van de situatie. Met quattro

en optioneel sportdifferentieel rijstabiliteit, dynamiek en agiliteit op een nieuwe manier beleven en

over- en onderstuur tegengaan. Voor meer tractie en betere voortstuwing. Elk traject de baas zijn. 

Het eigen doel steeds voor ogen hebben. In bochten. Op rechte stukken. Op elke ondergrond. Voor 

een beleving die blijvend indruk maakt. Op de weg en in de herinnering.
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Elke bewegingsvorm kent een startpunt. Aan dat eerste moment ligt vaak een idee

ten grondslag. Ook achter de motoren voor uw Audi schuilt een gedachte: meer

vermogen en een lager verbruik. Deze ogenschijnlijke tegenstellingen verenigen wij

in twee revolutionaire aandrijftechnologieën: TDI en TFSI. Maak kennis met beide.

En kies voor de aandrijving die u het meeste aanspreekt.

Maximale kracht,
maximaal benut

Performance

Het brandstofverbruik en de CO₂-emissie staan op pagina 94 en verder.

Performance

Audi TFSI-motoren hebben een bijzonder hoge compressieverhou-

ding. Het resultaat: uitmuntende efficiency en optimale prestaties.

Door cilinderinhoud te vervangen door druklading zijn de motoren

fors kleiner en lichter, terwijl de dynamiek als vanouds indrukwekkend 

is. De krachtopbouw zal u vanuit stilstand overtuigen.

Audi TDI-motoren zorgen met de combinatie van directe inspuiting

en turbodruk voor buitengewone prestaties, dankzij het hoge koppel 

en de gelijkmatige vermogensopbouw over het gehele toerengebied. 

Met lagere emissies en een vertrouwd gunstig verbruik. Tegelijkertijd 

fascinerend dynamisch, zodat u uit elke weg het maximale kunt halen.

TDI TFSI

Audi cylinder
on demand

Ook cilinderkoppen kunnen slim zijn.

Audi cylinder on demand bewijst het.

In het deellastgebied schakelen vier

van de acht cilinders van de TFSI-

motor automatisch uit. Dat helpt om

het brandstofverbruik te verlagen en

de emissie te verminderen. Het

omschakelen is niet merkbaar en

beïnvloedt ook de rijdynamiek niet.



>>> Keramische remmen

De keramische remmen vóór en achter leveren in

elke rijsituatie indrukwekkende remprestaties.

>>> quattro met sportdifferentieel

De quattro permanente vierwielaandrijving

met elektronisch geregeld sportdifferentieel

zorgt voor meer wendbaarheid en een enthou-

siasmerende rijdynamiek.

>>> quattro

De permanente vierwielaandrijving

verdeelt de aandrijfkracht afhankelijk

van de rijsituatie over elk wiel, voor een

betere tractie en meer dynamiek.

>>> adaptive air suspension

De elektronisch geregelde luchtvering werkt 

onafhankelijk voor elk van de vier wielen en 

zorgt ervoor dat ook met zware belading de 

rijeigenschappen amper veranderen. Ook lever-

baar als sportvariant voor het S-model, met 

een nog stevigere demping.

>>> Dynamic steering

De dynamische besturing verbetert de rijdynamiek

en verhoogt het rijcomfort door de stuurover-

brenging snelheidsafhankelijk aan te passen.
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>>> Audi drive select

Met Audi drive select past u de rijeigenschappen

van de Audi A6 aan uw persoonlijke wensen aan. 

Met een druk op de knop. Sportiever, comforta-

beler, evenwichtiger, zuiniger of individueel op 

u toegesneden. U beslist.

>>> tiptronic

De 8-traps automatische versnellingsbak

met dynamisch schakelprogramma (DSP) 

zorgt voor vlotter schakelen zonder

voelbare trekkrachtonderbreking. 

>>> S tronic

De sportief-efficiënte versnellingsbak

met dubbele koppeling maakt bliksem-

snelle schakelacties mogelijk zonder 

voelbare trekkrachtonderbreking.

Dynamiek

Het brandstofverbruik en de CO₂-emissie staan op pagina 94 en verder. 

De modelspecifieke standaarduitrusting en meeruitvoeringen staan in de index vanaf pagina 102.

die u niet meer loslaat

Dynamiek

Dynamiek
Instappen. Gordel om. Motor starten. Wat de bestemming ook is, laat u aansporen door de indrukwekkende dynamiek.

U weet immers dat u in uw Audi alle kanten op kunt. Bepaal de richting, de rijstijl, de snelheid. En geniet van de vrijheid

die de reserves u geven. Voldoende om het beste uit elke route te halen.
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>>> Audi side assist inclusief Audi pre sense rear 

Ondersteunt u bij het wisselen van rijstrook en neemt

preventieve beschermingsmaatregelen als een dreigende

aanrijding van achteren is herkend.

>>> Audi Matrix LED-koplampen

Weten wat er op de weg gebeurt en verlichten deze 

situatieafhankelijk met innovatief gerangschikte LEDs. 

Voor nog meer veiligheid.

>>> adaptive cruise control inclusief 

Audi pre sense front

Let op het verkeer voor u en houdt automatisch de 

onderlinge afstand verregaand constant.

Het brandstofverbruik en de CO₂-emissie staan op pagina 94 en verder. De modelspecifieke standaarduitrusting en meeruitvoeringen staan in de index vanaf pagina 102.

>>> Audi pre sense basic

Neemt bij een dreigend ongeval preventieve maatregelen 

om de inzittenden te beschermen.

>>> Snelheidslimietweergave met een camera

Herkent snelheidsbeperkingen en informeert 

u daarover via het bestuurdersinformatiesysteem 

en het head-up display.

>>> Audi active lane assist

Ondersteunt bij herkende wegbelijning met zachte

stuuringrepen om de eigen rijstrook te volgen.

Assistentiesystemen

Een geruststellend idee
tijdens elke reis

Elke rit is anders. Eén ding is echter telkens hetzelfde: het beschermende gevoel dat elke Audi geeft. Diverse

assistentiesystemen in uw Audi ondersteunen u onder het rijden en zorgen voor nog meer comfort onderweg.

Maak kennis met de belangrijkste assistentiesystemen.

De assistentiesystemen in de Audi A6

>>> Nachtzichtassistent

Verhoogt met behulp van een infraroodcamera het comfort 

tijdens nachtelijke ritten. Herkende voetgangers en grotere 

wilde dieren verschijnen met een markering in beeld.

Goed om te weten: de systemen werken alleen binnen de systeemgrenzen. Zij ondersteunen de bestuurder. Die blijft zelf verantwoordelijk, onder andere door goed op te letten in het verkeer.

>>> Top view-camera’s

Geven een beter overzicht tijdens parkeren en rangeren 

dankzij diverse cameraperspectieven rondom de auto.

>>> Parkeerassistent

Ondersteunt bij het in- en uitparkeren door tijdelijk

de besturing over te nemen.

Assistentiesystemen
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>>> Navigatie

Nog eenvoudiger navigeren met de 3D-kaar-

ten van MMI navigatie plus met MMI touch, 

inclusief 3D-weergave van bezienswaardig-

heden en bekende gebouwen.

>>> Audi connect

Maak via MMI navigatie plus met 

MMI touch snel en handig gebruik 

van alle door Audi connect onder-

steunde optionele diensten. Door 

de intuïtieve bediening van MMI 

werken de webbased functies 

indrukwekkend eenvoudig.

>>> Car

Voor het gemakkelijk en in korte stappen 

in MMI radio instellen van de assistentie-

systemen, auto-instellingen, klimaatfuncties 

en servicefuncties.

Het brandstofverbruik en de CO₂-emissie staan op pagina 94 en verder.

De modelspecifieke standaarduitrusting en meeruitvoeringen staan in de index vanaf pagina 102.

>>> Telefoon

Handsfree telefoneren. Scroll in 

MMI door de lijst met contactper-

sonen of voer intuïtief een nummer 

in via de MMI touch.

Simplexity

>>> Media

Toont de covers van uw muziekverzameling via

alle beschikbare mediabronnen, zoals de jukebox,

ingestoken sd-kaarten, Audi music interface, 

cd’s en dvd’s.

Eenvoudig. Gemakkelijk. Logisch. De Multi Media Interface (MMI) is een ijkpunt 

in de wereld van mobiel infotainment. Telefoneren, navigeren of internetten 

via Audi connect: het werkt allemaal vanzelfsprekend, handig en praktisch. Spraak-

bediening maakt het u helemaal gemakkelijk. Dankzij MMI werken veelgebruikte 

functies in uw Audi uiterst eenvoudig.

MMI is doordacht,

persoonlijk en intuïtief

Simplexity

>>> MMI touch

Met de MMI touch is de bediening 

van de afzonderlijke componenten 

van de Multi Media Interface nog 

eenvoudiger. Het touchpad is met 

één vinger bedienen.



Goed zien

Audi Matrix LED-koplampen Duisternis is een relatief begrip. Met de optionele Audi Matrix LED-koplampen lijkt

het ’s nachts of het overdag is. Deze koplamptechnologie schijnt met een dag-

lichtachtige lichtkleur. Bochten worden vooraf uitgelicht. Voertuigen worden

herkend en de lichtverdeling van de Audi A6 past zich situatieafhankelijk aan. Dit is

allemaal mogelijk dankzij diverse sensoren, een camera en dimbare, innovatief

gerangschikte LEDs, die zich ook nog eens mogen laten zien.

Audi Matrix LED-koplampen

Audi Matrix LED-koplampen maken niet alleen ’s nachts indruk.

Deze verlichtingstechnologie is ook overdag toonaangevend. De 

ene keer als lichtpunt, de andere keer als dynamische verlichtings-

streep. Afzonderlijk aan te sturen LEDs. Goed aangepast aan de 

betreffende situatie. Richtinggevend. En altijd indrukwekkend. Goed eruitzien
Het brandstofverbruik en de CO₂-emissie staan op pagina 94 en verder.



54 Uitrusting

Voor een uniek karakter
De uitrusting van uw Audi

Sportiviteit, comfort, design, functionaliteit: welke eisen u ook aan uw Audi stelt, hij biedt veel

mogelijkheden tot personalisering. De uitrusting van een Audi is hoogwaardig en door u aan uw

wensen aan te passen.
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De kwaliteit van personaliseren
Een kleine greep uit de mogelijkheden

De Audi A6 is een klasse apart. Hij blinkt uit door de kwaliteit van zijn uitrusting en de vele 

keuzemogelijkheden. Met diverse innovaties, comfortfeatures en assistentiesystemen is het een 

waar genoegen om in deze auto te rijden. Laat u inspireren door de highlights op deze pagina’s.

1  Ambienteverlichting

Niet-verblindende LED-interieurverlichting, te configu-

reren in MMI, als aanvulling op het lichtpakket.

2  Audi Matrix LED-koplampen

Afzonderlijk regelbare en uiterst nauwkeurig werkende 

lichtdiodes die de weg met een helder en homogeen 

licht beschijnen, zonder ander verkeer te verblinden. In 

deze innovatieve technologie zijn een camerasysteem 

met LED-lichtbronnen en precieze optiek gecombineerd 

voor een adaptieve lichtverdeling.

3  Audi tablet inclusief Rear Seat Entertainment¹

Een volledig geïntegreerd infotainmentsysteem met één 

of twee uitneembare 32 GB Audi tablets, voorzien van 

een ontspiegeld 10,1-inch touch display voor HD-weergave 

(1.920 x 1.200 pixels). Kaartlezer voor micro-sd.

4  Comfortsleutel inclusief achterklepontgrendeling 

met virtual paddel

Ont- en vergrendelen van portieren en achterklep zonder 

gebruik van de meegenomen sleutel. Door met de voet 

onder de achterbumper te bewegen, zwaait de achterklep 

automatisch omhoog.

5  Keramische remmen²

High performance remsysteem. Met koolstofvezel ver-

sterkte 19-inch keramische remschijven, geperforeerd en 

inwendig geventileerd met speciale koelkanalen. Glanzend 

antraciete remklauwen met opschrift ’Audi ceramic’.1

De modelspecifieke standaarduitrusting en meeruitvoeringen staan in de index vanaf pagina 102. Het brandstofverbruik en de CO₂-emissie staan op pagina 94 en verder.

Highlights

2 3

4 5

¹ Meer informatie staat op pagina 109. ² De Audi dealer vertelt u graag meer over de bijzondere eigenschappen van keramische remmen.
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1 2
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De modelspecifieke standaarduitrusting en meeruitvoeringen staan in de index vanaf pagina 102. Het brandstofverbruik en de CO₂-emissie staan op pagina 94 en verder.

Highlights

1  Bang & Olufsen Advanced Sound System

Een indrukwekkende surround soundweergave via vijftien 

luidsprekers, waaronder een centerspeaker en subwoofer. 

Gepolijste aluminium luidsprekerroosters en automa-

tisch uitschuifbare akoestische lenzen. Privacy-isolatie 

voor discreet telefoneren.

2  MMI navigatie plus met MMI touch

Een multimediasysteem dat gemakkelijk is te bedienen. 

De informatie verschijnt op een hogeresolutie 8-inch 

kleurenscherm. Het navigatiesysteem werkt met 

3D-weergave van veel bezienswaardigheden en steden. 

De MMI touch is een touchpad voor een snelle, intuïtieve 

bediening, bijvoorbeeld om een bestemming in te voe-

ren met handschriftherkenning en vrij te bewegen door 

en te zoomen in de kaart. Het infotainment is eenvoudig 

met de stem te bedienen. Spreken kan op een natuurlij-

ke manier, waarbij adressen in één zin zijn in te voeren.

3  Head-up display

Toont de snelheid, meldingen van de assistentiesyste-

men, navigatieaanwijzingen en waarschuwingen op de 

voorruit, in het directe blikveld van de bestuurder.

4  Audi smartphone interface¹

Een volledige integratie van uw smartphone dankzij 

Apple CarPlay en Android Auto. Sluit via usb de telefoon 

aan en gebruik onder meer apps voor navigeren, bellen 

en muziek via het MMI-scherm, de MMI-controller en 

spraakbediening.²

5  Audi phone box³

Met een betere ontvangstkwaliteit in de auto telefoneren 

door het toestel in de universele telefoonhouder in de 

middenarmsteun te leggen. Via Bluetooth zijn twee toe-

stellen te koppelen. Een lagere SAR-waarde in het interieur 

dankzij de verbinding met de autoantenne. Telefoon op-

laden via usb of, in combinatie met MMI navigatie plus, 

draadloos via Qi Wireless Charging.

5

¹ Welke apps in uw auto werken, hangt af van de telefoonfabrikant. ² Raadpleeg voor informatie over compatibele mobiele telefoons de telefoonfabrikant. 

³ Kijk voor informatie over compatibele mobiele telefoons op www.audi.nl/bluetooth of raadpleeg de Audi dealer.
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Het brandstofverbruik en de CO₂-emissie staan op pagina 94 en verder.

Karakter is er in vele vormen
Hier zijn er twee

Wat maakt van een Audi uw Audi? Een volledig op uw wensen afgestemde

uitrusting. Er zijn veel mogelijkheden om uw auto precies zo samen te stellen

als u voor ogen heeft. Sportiever? Eleganter? Laat u inspireren.

Audi A6 Limousine 

in Mythoszwart metallic

Audi Matrix LED-koplampen

Audi Sport gegoten lichtmetalen velgen in 10-spaak-

design in titaanoptiek mat, glanzend gedraaid¹, ²

Privacy glass (extra donker getinte ramen)

Comfortstoelen met atlasbeige Leder Valcona, 

geheugenfunctie en stoelventilatie

Decoratielijsten Beaufortnotenhout

Styleguides

¹ Kijk voor gebruikerstips over de velgen op pagina 99. ² Aangeboden door quattro GmbH.

Audi S6 Limousine 

in Misanorood pareleffect

Audi exclusive zwarte sierlijsten²

Gegoten lichtmetalen velgen 

in 5-parallelspaak-ster-design (S-design)

Sportuitlaat met glanzend zwarte sierstukken

Buitenspiegelbehuizingen in carrosseriekleur

Supersportstoelen met maanzilver leder Valcona, 

contrasterende stiknaden en S6-preeg in de rugleuningen

Decoratielijsten carbon Atlas
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Het brandstofverbruik en de CO₂-emissie staan op pagina 94 en verder.

Audi A6 allroad quattro 

in Tornadogrijs metallic

Volledig in carrosseriekleur, aluminiumoptiek exterieur

Audi Sport gegoten lichtmetalen velgen in 5-dubbel-

spaak-design in titaanoptiek mat, glanzend gedraaid¹, ²

Audi design selection flintgrijs

Driespaaks lederen sportstuurwiel, multifunctioneel, 

met schakelpaddels

Decoratielijsten messinggrijs naturel gevlamd essenhout

¹ Kijk voor gebruikerstips over de velgen op pagina 99. ² Aangeboden door quattro GmbH.

Audi A6 Avant 

in Floretzilver metallic

LED-achterlichten met dynamische richtingaanwijzers

Audi Sport gegoten lichtmetalen velgen 

in 10-Y-spaak-design²

Privacy glass (extra donker getinte ramen)

Sportstoelen met nougatbruin leder Valcona

Driespaaks lederen sportstuurwiel, multifunctioneel, 

met schakelpaddels

Decoratielijsten zilver aluminium Ellipse

Styleguides
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Maximale efficiency heeft bij Audi een label
De Audi A6 ultra-modellen zijn de duurzaamste 
TDI- en TFSI-versies uit de reeks

Audi ultra staat voor verbruiksverlagende en emissiebeperkende technologieën en maatregelen die het rijplezier intact laten.

De langetermijndoelstelling is volledig emissievrije mobiliteit. Wij werken hier gestaag verder aan, bijvoorbeeld door steeds

efficiëntere aandrijvingen te presenteren. De zuinige benzine- en dieselmotoren zijn daar een goed voorbeeld van. De duur-

zaamste versies krijgen als eerbetoon een ultra-badge achterop. Dit label verraadt dat sprake is van maximale efficiency. Zo ligt 

de gunstigste gemiddelde CO₂-emissiewaarde van de Audi A6 2.0 TDI ultra op 109 g/km en komt deze voor de 1.8 TFSI ultra 

uit op 133 g/km. De typische Audi dynamiek blijft behouden. Ervaar zelf de Audi A6 TFSI ultra en TDI ultra. Die geven een nieuwe 

betekenis aan zuiniger en schoner rijden.

Audi ultra

De modelspecifieke standaarduitrusting en meeruitvoeringen staan in de index vanaf pagina 102. Afgebeeld is de Audi A6 Limousine 2.0 TDI ultra. 

Het brandstofverbruik en de CO₂-emissie staan op pagina 94 en verder.

De 2,0-liter TDI-ultra-motor met 110 kW (150 pk) heeft 

in de officiële meetcyclus een gemiddelde CO₂-emissie van: 

A6 Limousine: vanaf 109 g/km (S tronic) 

resp. vanaf 112 g/km (handgeschakeld) 

A6 Avant: vanaf 114 g/km (S tronic) 

resp. vanaf 117 g/km (handgeschakeld)

De 2,0-liter TDI-ultra-motor met 140 kW (190 pk) heeft 

in de officiële meetcyclus een gemiddelde CO₂-emissie van: 

A6 Limousine: vanaf 109 g/km (S tronic) 

resp. vanaf 113 g/km (handgeschakeld) 

A6 Avant: vanaf 114 g/km (S tronic) 

resp. vanaf 118 g/km (handgeschakeld)

De 1,8-liter-TFSI-ultra-motor met 140 kW (190 pk) heeft 

in de officiële meetcyclus een gemiddelde CO₂-emissie van: 

A6 Limousine: vanaf 133 g/km 

A6 Avant: vanaf 137 g/km

De A6 2.0 TDI ultra en de A6 1.8 TFSI ultra zijn leverbaar 

met alle gewenste opties.
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Voor elke persoonlijkheid de juiste kracht

Welke Audi motor u ook kiest, alle krachtbronnen werken met een hoge compressie, een zeer efficiënte verbranding

en een hoge efficiency. Samengevat: meer power, een lager verbruik en een geringere emissie.

TDI TFSI

Motoren

De Audi TDI-motoren: veel trekkracht bij elk toerental. Er is altijd soepel ver-

mogen voorhanden. Met een lagere uitstoot en zoals bekend een gunstig ver-

bruik. Neem de 3.0 TDI BiT quattro 235 kW (320 pk) in de Audi A6 Limousine: 

een topsnelheid van 250 km/h en een acceleratie van 0 naar 100 km/h in 

5,0 seconden. Alle TDI-motoren voldoen aan de Euro 6-emissienorm.

▪   A6 2.0 TDI ultra 110 kW (150 pk)

▪  A6 2.0 TDI ultra 140 kW (190 pk)

▪  A6 2.0 TDI quattro 140 kW (190 pk)

▪  A6 allroad quattro 3.0 TDI 140 kW (190 pk)

▪  A6 3.0 TDI 160 kW (218 pk)¹, ²

▪  A6 3.0 TDI quattro 200 kW (272 pk)²

▪  A6 3.0 TDI BiT quattro 235 kW (320 pk)²

▪  A6 3.0 TDI BiT quattro competition 240 kW (326 pk)

De Audi TFSI-motoren: indrukwekkende efficiency, goede prestaties en ver-

trouwde dynamiek. Bijvoorbeeld de 1.8 TFSI 140 kW (190 pk) in de Audi A6. Of 

de 4.0 TFSI quattro met 331 kW (450 pk) in de Audi S6 – van 0 naar 100 km/h 

in 4,4 seconden. Alle TFSI-motoren voldoen aan de Euro 6-emissienorm.

▪  A6 1.8 TFSI 140 kW (190 pk)

▪ A6 1.8 TFSI ultra 140 kW (190 pk)

▪  A6 2.0 TFSI 185 kW (252 pk)¹

▪  A6 3.0 TFSI quattro 245 kW (333 pk)²

▪  S6 4.0 TFSI quattro 331 kW (450 pk)

4.0 TFSI3.0 TDI

¹ Ook leverbaar met quattro permanente vierwielaandrijving. ² Ook leverbaar in de A6 allroad quattro. Het brandstofverbruik en de CO₂-emissie staan op pagina 94 en verder.
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Smaakvol personaliseren is een kunst en de Audi A6 allroad quattro advanced verheft die tot een nieuw niveau. Inbegrepen 

zijn de fraaie lakkleur Sohobruin metallic, mooie decoratielijsten en imposante 20-inch velgen. De met leder Valcona beklede 

sportstoelen en een aandrijflijn met sportdifferentieel maken het plaatje compleet.

Het brandstofverbruik en de CO₂-emissie staan op pagina 97 en verder.

De juiste uitstraling en veel cachet 
De Audi A6 allroad quattro advanced

Audi A6 allroad quattro advanced

Audi A6 allroad quattro advanced

In de Audi A6 allroad quattro advanced

is de volgende uitrusting inbegrepen:

Gesmede lichtmetalen velgen in 10-spaak-V-design

Maat 8,5 J x 20 met bandenmaat 255/40 R 20¹.

quattro met sportdifferentieel

Lakkleuren

Diverse fraaie tinten, waarvan Sohobruin metallic 

exclusief voor de A6 allroad quattro advanced is.

Contrastkleur

Mat structuurgrijs.

Sportstoelen vóór

Met elektrisch 4-voudig instelbare lendensteunen.

Stoelbekleding santosbruin leder Valcona

Met contrasterende stiknaden.

Met leder beklede portierarmsteunen

In het santosbruin met contrasterende stiknaden.

Zwart leder op het onderste deel van de middenconsole

Decoratielijsten

Zilver aluminium Ellipse.

Aluminiumoptiek exterieur

Optioneel leverbaar:

Comfortstoelen vóór

Stoelbekleding santosbruin leder Valcona 

met ventilatiegaatjes

Met contrasterende stiknaden.

Decoratielijsten

Achatgrijs naturel gevlamd berkenhout.

¹ Op het EU-bandenlabel staan de rolweerstand, geluidsproductie en grip op een natte weg.
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Sportiviteit zien en voelen 
Ook in stilstand

S staat voor sportiviteit. De Audi S6 Limousine en S6 Avant bewijzen dat op indrukwekkende wijze 

met een uitgebreide S-specifieke uitrusting, voor een dynamische uitstraling, sportief comfort 

en soevereine prestaties. Bovendien kunt u de S-factor nog vergroten met optionele uitrusting, 

die eveneens enthousiast maakt.

Het brandstofverbruik en de CO₂-emissie staan op pagina 98.

S-modellen

Highlights van de S6-standaarduitrusting

Gegoten lichtmetalen velgen 

in 5-parallelspaak-design (S-design)

Maat 8,5 J x 19, banden 255/40 R 19¹.

Audi Singleframe

Platinagrijze grille met horizontale dubbele 

chroomspijlen en S6-logo.

Voorbumper

In een sportief design met honingraat luchtinlaten met 

dubbele chroomspijlen. Inclusief blade in aluminiumoptiek.

Buitenspiegelbehuizingen

In aluminiumoptiek.

Side skirts

In carrosseriekleur.

Diffusorgedeelte achter

Platinagrijs, met blade in aluminiumoptiek.

Uitlaatsierstukken

Dubbel, met links en rechts twee verchroomde ovale 

eindstukken.

Driespaaks lederen sportstuurwiel, multifunctioneel, 

met schakelpaddels in aluminiumoptiek

Met S6-logo en S-specifieke contrasterende stiknaden.

adaptive air suspension sport

Met S6-specifieke afstemming.

Highlights van de S6-meeruitvoeringen

De speciale lakkleur Sepangblauw pareleffect

Gegoten lichtmetalen velgen 

in 5-parallelspaak-ster-design (S-design)

Maat 8,5 J x 20, banden 255/35 R 20¹.

Rood gespoten remzadels

Vóór met S6-logo’s.

Sportuitlaat

Voor een intensere geluidsbeleving. Dubbel uitlaatsys-

teem met links en rechts twee glanzend zwarte ovale 

eindstukken.

Driespaaks lederen sportstuurwiel, multifunctioneel, 

afgevlakt aan de onderzijde, met schakelpaddels in 

aluminiumoptiek²

Met S6-logo en S-specifieke contrasterende stiknaden.

Supersportstoelen vóór

Stoelbekledingen

Supersportstoelen met zwart of maanzilver leder 

Valcona, voorzien van contrasterende stiknaden en 

S6-preeg in de voorstoelrugleuningen. Comfortstoelen 

met zwart of flintgrijs leder Valcona zonder S6-preeg 

in de rugleuningen.

Decoratielijsten

Carbon Atlas

Audi design selection arrasrood

Met decoratielijsten rood carbon keper.

quattro met sportdifferentieel

Met S6-specifieke afstemming.

¹ Op het EU-bandenlabel staan de rolweerstand, geluidsproductie en grip op een natte weg. ² Aangeboden door quattro GmbH.
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Een bijzonder eerbetoon aan TDI-power 
Audi A6 3.0 TDI BiT quattro competition

De Audi TDI-technologie garandeert al meer dan 25 jaar veel trekkracht en zorgt ervoor dat u vlot met het verkeer kunt 

meebewegen. Om deze mijlpaal van een kwart eeuw TDI te vieren, is er een extra sterke topper: de Audi A6 3.0 TDI BiT 

quattro competition. Die doet met 240 kW (326 pk) onder de kap niet onder voor menig sportauto. Met overboost wordt 

tijdelijk zelfs 255 kW (346 pk) geleverd. Het koppel bedraagt 650 Nm. Al deze kracht is goed voor een acceleratie van 

0 naar 100 km/h in 5,0 seconden. Ook de uitrusting mag er zijn, met onder meer S line en exclusieve kenmerken in de 

vorm van 20-inch gesmede lichtmetalen velgen met glanzend zwarte spaken, glanzend zwarte uitlaatsierstukken en rode 

remzadels. Kortom, de Audi A6 3.0 TDI BiT quattro competition heeft extra TDI-power, scherpere looks en een sportieve 

uitrusting. Dat is nog eens een dynamisch cadeau.

Het brandstofverbruik en de CO₂-emissie staan op pagina 97. ¹ Kijk voor gebruikerstips over de velgen op pagina 99. ² Op het EU-bandenlabel staan de rolweerstand, geluidsproductie en grip op een natte weg. 

³ Aangeboden door quattro GmbH.

Audi 3.0 TDI BiT quattro competition 

 Highlights van de standaarduitrusting

S line exterieur

Gesmede lichtmetalen velgen in 5-arm-ster-design, 

glanzend zwart, gedeeltelijk gepolijst¹

Maat 8,5 J x 20, banden 255/35 R 20².

Remzadels 

Glanzend rood.

Uitlaatsierstukken 

Glanzend zwart.

Audi exclusive zwarte sierlijsten³

Zwarte exterieuraccenten op de Audi Singleframe, 

de voorbumper en de sierlijsten om de zijramen.

Buitenspiegelbehuizingen 

Glanzend zwart of als alternatief in carrosseriekleur.

V6 T-logo’s

Op de voorspatborden.

Instaplijsten met aluminium segmenten 

Met quattro-logo’s vóór en achter.

S line

Stoelbekledingen 

Sportstoelen: 

▪  zwart leder Valcona

▪  maanzilver leder Valcona 

Optie:

Supersportstoelen: 

▪  zwart leder Valcona met rode contrasterende stiknaden

▪  maanzilver leder Valcona met donkergrijze contraste-

rende stiknaden 

en S line-logo’s gepreegd in de voorstoelrugleuningen.

Decoratielijsten 

Aluminium/zwart Beauforthout³.

Lakkleuren 

Diverse fraaie tinten, waarvan Sepangblauw pareleffect 

exclusief voor de A6 3.0 TDI BiT quattro competition is.

Audi A6 3.0 TDI BiT quattro competition
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Trouw de sportieve lijn volgen 
De S line-pakketten

Met de S line-pakketten versterkt u de sportieve eigenschappen van uw Audi A6. Benadruk bijvoorbeeld het dynamische design, 

geef het interieur nog meer karakter of maak het onderstel nog sportiever voor nog meer rijdynamiek. Zo wordt uw Audi een 

echte topsporter.

S line exterieur

Voor- en achterbumper, luchtinlaten in de voorbumper, 

dorpellijsten en diffusorgedeelte

In een sportief design.

Side skirts

In carrosseriekleur.

Diffusorgedeelte

Platinagrijs gespoten.

S line-dakspoiler 

Alleen op de A6 Avant.

Instaplijsten met aluminium segmenten

Met S line-logo’s. In combinatie met ambienteverlichting 

verlichte instaplijsten zonder S line-logo’s.

S line-logo’s

Op de voorspatborden.

Keuze uit alle standaard en optionele lakkleuren en de 

speciale kleuren Daytonagrijs pareleffect en Misanorood 

pareleffect

Het brandstofverbruik en de CO₂-emissie staan op pagina 94 en verder.

Uitvoeringen en pakketten

S line Audi design selection 

¹ Aangeboden door quattro GmbH. ² Op het EU-bandenlabel staan de rolweerstand, geluidsproductie en grip op een natte weg.

S line

S line bestaat uit de volgende uitrusting:

Audi Sport gegoten lichtmetalen velgen 

in 5-dubbelspaak-design¹

Maat 8 J x 18, banden 245/45 R 18² of 

maat 8,5 J x 19, banden 255/40 R 19².

S line-sportonderstel

Dynamischere afstemming en met 10 mm verlaagd ten 

opzichte van het sportonderstel en met 30 millimeter 

ten opzichte van het standaard onderstel.

Instaplijsten met aluminium segmenten

Met S line-logo’s. In combinatie met ambienteverlichting 

verlichte instaplijsten zonder S line-logo’s.

S line-logo’s

Op de voorspatborden.

Interieur, dashboard en hemelbekleding

In het zwart. Met contrasterende stiknaden op het lederen 

sportstuurwiel en de versnellingspook-/transmissiehen-

delmanchet. In combinatie met geperforeerd alcantara/

leder bovendien contrasterende stiknaden op de bekleding, 

met leder beklede portierarmsteunen (indien meebesteld) 

en middenarmsteun vóór. Onderste deel middenconsole 

bekleed met leder.

Voetmatten vóór

Zwart. In combinatie met stof Sequenz/leder, geperfo-

reerd alcantara/leder of maanzilver leder Valcona met 

contrasterende biezen.

Sportstoelen vóór

Met elektrisch 4-voudig instelbare lendensteunen.

S line-stoelbekleding van zwarte stof Sequenz/leder

Met S line-logo’s gepreegd in de voorstoelrugleuningen.

S line driespaaks lederen sportstuurwiel, 

multifunctioneel

Bekleed met zwart leder, gedeeltelijk geperforeerd 

en voorzien van S line-logo.

Versnellingspook- resp. transmissiehendelknop

Met geperforeerd zwart leder.

Decoratielijsten 

Geborsteld mat aluminium.

Pedalen en voetsteun van roestvrijstaal

Optioneel leverbaar:

Andere velgen in 18 inch of groter

adaptive air suspension

Supersportstoelen vóór

S line-stoelbekleding van geperforeerd zwart alcantara/

leder of zwart of maanzilver leder Valcona

Sportstoelen: geperforeerd zwart alcantara/leder of 

zwart resp. maanzilver leder Valcona. Supersportstoe-

len: zwart of maanzilver leder Valcona. Met S line-logo’s 

gepreegd in de leuningen van de voorstoelen.

S line driespaaks lederen sportstuurwiel, multifunc-

tioneel, naar keuze verwarmd, met schakelpaddels of 

S line driespaaks lederen sportstuurwiel, multifunc-

tioneel, afgevlakt aan de onderzijde, naar keuze met 

schakelpaddels 

Voorzien van zwart leder, gedeeltelijk geperforeerd, 

en S line-logo.

Decoratielijsten

Zwarte pianolak¹, achatgrijs naturel gevlamd berkenhout, 

Beaufortnotenhout of aluminium/zwart Beauforthout¹.

Keuze uit alle standaard en optionele lakkleuren 

en de speciale kleur Daytonagrijs pareleffect
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Passend bij persoonlijke wensen
De Audi design selection

De Audi design selection bestaat uit een selectie van bijzondere interieurmaterialen en -kleuren. 

De topklasse lederen bekleding in het flintgrijs of arrasrood met contrasterende stiknaden zorgt 

voor een exclusieve ambiance in het interieur.

Het brandstofverbruik en de CO₂-emissie staan op pagina 94 en verder.

Audi design selection flintgrijs

In de Audi design selection flintgrijs is de volgende 

uitrusting inbegrepen:

comfortstoelen vóór, naar keuze met stoelventilatie

stoelmiddenbanen van de voorstoelen en de buitenste 

achterzitplaatsen bekleed met flintgrijs leder Valcona met 

ventilatiegaatjes en messing contrasterende stiknaden

stoelzijwangen, middelste achterzitplaats, hoofdsteunen 

en middenarmsteun vóór bekleed met flintgrijs leder 

Valcona en messing contrasterende stiknaden

deel van portierpanelen bekleed met flintgrijs alcantara

flintgrijs leder met messing contrasterende stiknaden 

op de portierarmsteunen en het onderste deel van de 

middenconsole

decoratielijsten messinggrijs naturel gevlamd essenhout

bovenzijde dashboard granietgrijs, onderzijde flintgrijs

granietgrijs stuurwiel

flintgrijze velours voetmatten met messing contrasterende 

stiknaden

Uitvoeringen en pakketten

S line Audi design selection 

Audi design selection arrasrood

In de Audi design selection arrasrood is de volgende 

uitrusting inbegrepen:

supersportstoelen vóór met S6-logo’s gepreegd 

in de leuningen

stoelmiddenbanen met stiksels in ruitpatroon. Zijwangen, 

hoofdsteunen, portierarmsteunen en middenarmsteun 

vóór bekleed met arrasrood leder Valcona met granietgrijze 

contrasterende stiknaden

zwart alcantara op de portierpanelen en het onderste 

deel van de middenconsole

hemelbekleding van zwarte stof (optie)

decoratielijsten rood carbon keper

zwarte velours voetmatten

zwart dashboard

zwart stuurwiel met donkerzilveren contrasterende 

stiknaden
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Audi exclusive line wordt aangeboden door quattro GmbH.

Uw persoonlijkheid, uw Audi 
Audi exclusive line

Een Audi die speciaal voor u is gebouwd. Audi exclusive line is een chique manier om uw auto te personaliseren.

Fraaie interieurpanelen en materialen dragen bij aan de prettige interieurambiance. Daarmee benadrukt u op

elegante wijze uw eigen stijl.

Audi exclusive

Audi exclusive line Audi exclusive

Audi exclusive line

Comfortstoelen vóór

Naar keuze met stoelventilatie.

Stoelbekleding

Zijwangen en hoofdsteunen bekleed met alabasterwit 

leder Valcona met poederbeige contrasterende stikna-

den. Middenbanen voorzien van specifieke Audi exclusive 

line-ventilatiegaatjes in het alabasterwitte leder met 

poederbeige brede bies in het midden. Leuningafwerking 

en stoelaanbouwdelen bijpassend in alabasterwit.

Zwart interieur

Hemelbekleding van zwarte stof.

Middenarmsteun vóór

Bekleed met alabasterwit leder met poederbeige 

contrasterende stiknaden.

Portierpanelen

Gedeeltelijk bekleed met alabasterwit alcantara. Met 

alabasterwit leder beklede portierarmsteunen met 

poederbeige contrasterende stiknaden.

Decoratielijsten

Naturel eucalyptushout.

Voetmatten

Zwart, met alabasterwitte lederen biezen en stiksels.

Instaplijsten

Met Audi exclusive line-aanduidingen.
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Het summum van personaliseren
Kleuren en materialen van Audi exclusive

Nomen est omen: Audi exclusive staat garant voor exclusiviteit. Fraaie decoratielijsten, mooie ledertinten en een individuele lakkleur uit 

het rijke palet aan kleuren naar klantenwens: precies volgens uw wensen. Zo krijgt uw auto beslist een uiterst exclusieve uitstraling.

Audi exclusive wordt aangeboden door quattro GmbH.

Bekijk de video over Audi exclusive en krijg 

een goede indruk van wat er allemaal moge-

lijk is. Scan de QR-code met uw smartphone 

of tablet of gebruik deze weblink: 

www.audi.com/exclusivefilm

QR-code

Audi exclusive

Audi exclusive line Audi exclusive

Audi A6 Limousine in de Audi exclusive 

lakkleur Suzukagrijs metallic met 

Audi exclusive zwarte sierlijsten

Audi Sport gegoten lichtmetalen velgen in 5-arm-dub-

belspaak-design in titaanoptiek mat, glanzend gedraaid¹

Audi exclusive lederpakket 1 met zwart leder Valcona en 

karmijnrode accenten en contrasterende stiknaden

Audi exclusive uitgebreid lederpakket en het Audi exclusive 

lederpakket inclusief airbagcover in het zwart met 

karmijnrode contrasterende stiknaden

Audi exclusive lederen bedieningselementen in het 

zwart met karmijnrode contrasterende stiknaden

Karmijnrode veiligheidsgordels

Decoratielijsten aluminium/zwart Beauforthout

Het brandstofverbruik en de CO₂-emissie staan op pagina 94 en verder. ¹ Kijk voor gebruikerstips over de velgen op pagina 99.
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Een Audi spuiten is niet eenvoudig
Het gebeurt viervoudig

Kies de lakkleur die uw persoonlijkheid het beste reflecteert. Welke tint het ook wordt, 

u kunt erop vertrouwen dat in het spuitprocedé absolute topkwaliteit vooropstaat. De lak 

op een Audi is niet dikker dan een mensenhaar, maar bestaat toch uit vier lagen. Daarin 

weerspiegelt niet alleen een eigen karakter, maar uw Audi is er ook zo goed mogelijk mee 

beschermd tegen milieuinvloeden en slijtage. Een autoleven lang.

De modelspecifieke standaarduitrusting en meeruitvoeringen staan in de index vanaf pagina 102. Het brandstofverbruik en de CO₂-emissie staan op pagina 94 en verder.

2 3 4

1

Exterieur

Kijk voor meer lakkleuren op www.audi.nl

5 6 7

1  Gletsjerwit metallic

2  Matadorrood metallic

3  Gotlandgroen metallic

4  Javabruin metallic

5  Daytonagrijs pareleffect

6  Mythoszwart metallic

7  Audi exclusive Sprintblauw pareleffect

Er is een rijk palet aan kleuren naar klantenwens.

Aangeboden door quattro GmbH.

Lakkleuren Velgen
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Topkwaliteit in glansvorm
Audi lichtmetalen velgen

Lichtmetalen velgen kleden een auto af. Originele Audi velgen moeten tijdens strenge tests hun kwaliteit bewijzen. Zo zijn er bijvoorbeeld 

hardheidstests om de materiaalstabiliteit te garanderen. De Copper Accelerated Salt Spray test, kortweg CASS, draagt bij aan een zo 

goed mogelijke bescherming tegen corrosie. Dit is slechts één manier waarop wij aan de kwaliteit van Audi velgen werken. We willen 

dat die van topniveau is, ook na vele kilometers. U kunt dus lang genieten van het velgdesign van uw voorkeur.

De modelspecifieke standaarduitrusting en meeruitvoeringen staan in de index vanaf pagina 102. Op het EU-bandenlabel staan de rolweerstand, geluidsproductie en grip op een natte weg.

1

2

3

4

5

1  19˝ Audi Sport gegoten lichtmetalen velgen 

in 5-arm-turbine-design in magnesiumoptiek, 

glanzend gedraaid¹, ², ³

2  20˝ gesmede lichtmetalen velgen in 5-arm-ster-

design, contrastgrijs, gedeeltelijk gepolijst²

3  18˝ Audi Sport gegoten lichtmetalen velgen 

in 7-dubbelspaak-design¹

4  20˝ Audi Sport gegoten lichtmetalen velgen 

in 5-dubbelspaak-design¹

5  18˝ gegoten lichtmetalen velgen 

in 5-dubbelspaak-ster-design

6  21˝ Audi Sport gegoten lichtmetalen velgen 

in 5-spaak-blade-design, glanzend zwart, 

glanzend gedraaid¹, ², ³

7  19˝ gegoten lichtmetalen velgen 

in 5-dubbelarm-design

8  19˝ Audi Sport gegoten lichtmetalen velgen 

in 10-spaak-design in titaanoptiek mat, 

glanzend gedraaid¹, ²

Exterieur

Lakkleuren Velgen

¹ Aangeboden door quattro GmbH. ² Kijk voor gebruikerstips over de velgen op pagina 99. ³ Alleen leverbaar in combinatie met quattro-aandrijving.

6

7

8

Kijk voor meer velgen op www.audi.nl
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Gestoeld op premium kwaliteit

In uw Audi neemt u een bijzondere plaats in. Op de voorstoelen en achterin is het exclusieve comfort voelbaar aan de

topklasse materialen en zeer goede afwerking. Kies uw favoriete bekleding en het stoeltype, bijvoorbeeld comfort-

stoelen. De sportstoelen en supersportstoelen geven veel houvast tijdens een dynamische rit. Eén ding weet u zeker:

u zit altijd goed.

De modelspecifieke standaarduitrusting en meeruitvoeringen staan in de index vanaf pagina 102. 

Stof Sierra/mono.pur 350 

zwart-bruin

Alcantara/leder zwart Alcantara/leder flintgrijs Leder Valcona nougatbruin

Comfortstoelen met atlasbeige leder Valcona 

met ventilatiegaatjes

Interieur

Stoelen Decoratielijsten

Audi exclusive lederen bekledingen¹Leder Valcona maanzilver

met contrasterende stiknaden

Leder Valcona santosbruin

met contrasterende stiknaden

Leder Milano atlasbeige 

met ventilatiegaatjes

Kijk voor meer stoelbekledingen op www.audi.nl

Supersportstoelen met zwart leder Valcona

en contrasterende stiknaden

¹ Aangeboden door quattro GmbH.
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Interieuraccenten
Voor extra cachet

Een exclusieve ambiance is een kwestie van stijl. Uw stijl. Die u tot in detail kunt verfijnen. Zorg voor voelbare accenten met de hoogwaardige 

Audi decoratielijsten. Raak onder de indruk van glad hout met een natuurlijke, warme uitstraling. Bewonder hout met open poriën, waar de exclusiviteit

vanaf straalt. Of maak een persoonlijk statement met een combinatie van verfijnd hout en aluminium. Uw eigen smaak bepaalt het karakter.

De modelspecifieke standaarduitrusting en meeruitvoeringen staan in de index vanaf pagina 102.

Zilver aluminium Ellipse Achatgrijs naturel gevlamd berkenhout Beaufortnotenhout

Decoratielijsten rood carbon keper

Interieur

Stoelen Decoratielijsten

Aluminium/zwart Beauforthout¹ Dekoreinlagen Audi exclusive¹

Kijk voor meer decoratielijsten op www.audi.nl¹ Aangeboden door quattro GmbH.
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Audi Originele Accessoires 
Passend bij uw leefstijl

Dynamisch van A naar B. In uw Audi A6 is het aangenaam reizen. Met behulp van Audi Originele Accessoires geeft u uw

auto een persoonlijk accent. De producten benadrukken uw stijl en bovendien maken ze elke dag opnieuw hun kwaliteit

waar. Geniet van oplossingen op maat, die uitblinken door hun design en functionaliteit. Voor Audi Originele Accessoires

geldt hetzelfde als voor elke Audi: creativiteit tijdens de ontwikkeling, hoge productiestandaards en uitvoerige tests. Ontdek 

welk maatwerk van Audi Originele Accessoires bij u past. Hier vindt u alvast enkele hoogtepunten uit het assortiment. 

Uw Audi dealer geeft u graag meer informatie over de volledige collectie.

Kijk voor meer informatie in de Audi A6-accessoire-

brochure, op www.audi.nl en bij de Audi dealer.

Het brandstofverbruik en de CO₂-emissie staan op pagina 94 en verder.

Gegoten lichtmetalen velgen in 5-tri-spaak-design, 

antraciet, glanzend gedraaid¹

Deze gegoten lichtmetalen velgen in de maat 8,5 J x 20 

hebben een elegant design met glanzend gedraaide 

spaken. Set voorzien van 255/35 R 20² Continental 

zomerbanden.

Audi Originele AccessoiresA6

Audi Originele Accessoires

¹ Kijk voor gebruikerstips over de velgen op pagina 99. ² Op het EU-bandenlabel staan de rolweerstand, geluidsproductie en grip op een natte weg. ³ In het instructieboekje staan de maximale kogeldruk en het maximale totaalgewicht van 

uw auto. ⁴ Voor het engine sound system worden complete delen vervangen door nieuwe, zonder dat daar verdere ingrepen voor nodig zijn. ⁵ Audi Entertainment mobile heeft de Plus X Award 2015/2016 gewonnen in de productcategorie. 

⁶ Ook dit is een origineel Audi accessoire.

Fietsendrager voor op de trekhaak

Afsluitbare drager voor maximaal twee fietsen. Geschikt voor elektrische fietsen. De maximale draaglast is 60 kg³. 

Eén sleutel om de fietsen op de drager en de drager aan de auto te vergrendelen. Verschuifbare wielgoten zorgen

voor een veilige plaatsing. Goede toegang tot de bagageruimte dankzij het handige klapmechanisme. De fietsen-

drager is eenvoudig in te klappen en in de bijgeleverde hoes ruimtebesparend op te bergen. Optioneel is een 

uitbreidingsset voor een derde fiets leverbaar.

Kofferbakmat

De op maat gemaakte bagageruimtebescherming is stevig en afwasbaar. De opstaande randen beschermen de 

bagagevloer tegen gemorste vloeistoffen.

Audi Entertainment mobile⁵  

De derde generatie van Audi Entertainment mobile be-

staat uit 10-inch Audi design touch-schermen met een 

zeer goede beeldkwaliteit. Geschikt voor video’s, foto’s, 

games en muziek. Gemakkelijk te gebruiken software en 

diverse externe aansluitingen (SD, USB, HDMI-IN etc.). 

Voor toegang tot internet (bijvoorbeeld via Audi wireless 

internet access⁶) kunnen de schermen gebruikmaken 

van wifi. De set is aan de rugleuningen van de voorstoe-

len te bevestigen of buiten de auto te gebruiken. Alleen 

geschikt voor auto’s met bijbehorende apparaathouders 

en voorbereiding voor Rear Seat Entertainment.

Engine sound system⁴ (niet afgebeeld)

Speciaal ontwikkeld voor TDI-motoren. Uw Audi produ-

ceert een voller, intenser uitlaatgeluid. De twee belang-

rijkste voordelen: het is een origineel Audi product en uw

auto klinkt sportiever. Twee actuatoren zorgen ervoor

dat het uitlaatgeluid van uw Audi aan de rijomstandig-

heden wordt aangepast. Dit geluid is niet alleen fraai,

maar bovenal authentiek. De geluidsintensiteit past zich

zelfs aan de instelling van Audi drive select aan.
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De beleving van de Audi A6
Ook online

Op www.audi.nl staat nog veel meer over de Audi A6. 

Bekijken, kiezen, samenstellen. Veel plezier op onze website.

Scan de QR-code met een

tablet of smartphone en

ontdek de Audi A6.

Het brandstofverbruik en de CO₂-emissie staan op pagina 94 en verder.

Audi online
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[ ] Waarden met S tronic. Toelichting ¹ tot en met ¹² op pagina 99.

Model A6 1.8 TFSI

140 kW (190 pk)

A6 1.8 TFSI ultra 

140 kW (190 pk)

A6 2.0 TFSI 

185 kW (252 pk)

A6 2.0 TFSI quattro 

185 kW (252 pk)

Motorbouwwijze 4-cilinder-in-lijn benzinemotor

met directe inspuiting,

turbo en Audi valvelift system

4-cilinder-in-lijn benzinemotor

met directe inspuiting,

turbo en Audi valvelift system

4-cilinder-in-lijn benzinemotor

met directe inspuiting,

turbo en Audi valvelift system

4-cilinder-in-lijn benzinemotor

met directe inspuiting,

turbo en Audi valvelift system

Cilinderinhoud in cm³ (kleppen/cilinder) 1.798 (4) 1.798 (4) 1.984 (4) 1.984 (4)

Max. vermogen¹ in kW (pk) bij min¯¹ 140 (190)/4.200–6.200 140 (190)/4.200–6.200 185 (252)/5.000–6.000 185 (252)/5.000–6.000

Max. koppel in Nm bij min¯¹ 320/1.400–4.100 320/1.400–4.100 370/1.600–4.500 370/1.600–4.500

Krachtoverbrenging

Aandrijving Voorwielen Voorwielen Voorwielen quattro

Transmissie 6 versnellingen, handgeschakeld 7-traps S tronic 7-traps S tronic 7-traps S tronic

Gewichten/inhouden Limousine Avant Limousine Avant Limousine Avant Limousine Avant

Leeggewicht² in kg 1.610 1.675 1.645 1.710 1.670 1.735 1.735 1.800 

Max. totaalgewicht in kg 2.115 2.230 2.150 2.265 2.175 2.290 2.270 2.355 

Max. daklast/kogeldruk in kg 100/85 100/85 100/85 100/85 100/85 100/85 100/85 100/85 

Max. aanhangerlast³ in kg

ongeremd

geremd

750 

1.600 

750

1.600

750

1.700

750

1.700

750 

1.700

750 

1.700 

750 

1.700

750 

1.700 

Tankinhoud ca. in l 65 65 65 65 65 65 65 65 

Prestaties/verbruik⁴

Topsnelheid in km/h 233 226 233 225 250⁵ 250⁵ 250⁵ 250⁵ 

Acceleratie 0–100 km/h in s 7,9 8,2 7,9 8,2 6,7 6,9 6,5 6,7

Brandstof Euro 95⁶ Euro 95⁶ Euro 95⁶ Euro 95⁶

Brandstofverbruik⁷, ⁸ in l/100 km

bebouwde kom

buitenweg

gemiddeld

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-emissie⁷, ⁸ in g/km

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

Emissienorm EU6 EU6 EU6 EU6 EU6 EU6 EU6 EU6
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Model A6 3.0 TFSI quattro

245 kW (333 pk)

A6 2.0 TDI ultra

110 kW (150 pk)⁹

A6 2.0 TDI ultra

140 kW (190 pk)⁹

A6 2.0 TDI quattro

140 kW (190 pk)⁹

Motorbouwwijze V6-benzinemotor

met directe inspuiting

en mechanische compressor

4-cilinder-in-lijn dieselmotor

met common-railinspuiting

en turbo

4-cilinder-in-lijn dieselmotor

met common-railinspuiting

en turbo

4-cilinder-in-lijn dieselmotor

met common-railinspuiting

en turbo

Cilinderinhoud in cm³ (kleppen/cilinder) 2.995 (4) 1.968 (4) 1.968 (4) 1.968 (4)

Max. vermogen¹ in kW (pk) bij min¯¹ 245 (333)/5.500–6.500 110 (150)/3.000–4.200 140 (190)/3.800–4.200 140 (190)/3.800–4.200

Max. koppel in Nm bij min¯¹ 440/2.900–5.300 350/1.500–3.000 400/1.750–3.000 400/1.750–3.000

Krachtoverbrenging

Aandrijving quattro Voorwielen Voorwielen quattro

Transmissie 7-traps S tronic 6 versnellingen, handgeschakeld

[7-traps S tronic]

6 versnellingen, handgeschakeld

[7-traps S tronic]

7-traps S tronic

Gewichten/inhouden Limousine Avant Limousine Avant Limousine Avant Limousine Avant

Leeggewicht² in 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

Max. totaalgewicht in 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

Max. daklast/kogeldruk in 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

Max. aanhangerlast³ in kg

ongeremd

geremd

750 

2.100

750 

2.100

750 [750]

1.800 [1.900]

750 [750]

1.800 [1.900]

750 [750]

1.900 [1.900]

750 [750]

1.900 [1.900]

750

1.900

750

1.900

Tankinhoud ca. in l 75 75 73 [73] 73 [73] 73 [73] 73 [73] 73 73

Prestaties/verbruik⁴

Topsnelheid in km/h 250⁵ 250⁵ 214 [214] 209 [209] 232 [232] 226 [226] 230 224

Acceleratie 0–100 km/h in 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

Brandstof Euro 95⁶ Diesel¹⁰ Diesel¹⁰ Diesel¹⁰

Brandstofverbruik⁷, ⁸ in l/100 km

bebouwde kom

buitenweg

gemiddeld

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-emissie⁷, ⁸ in g/km

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

Emissienorm EU6 EU6 EU6 [EU6] EU6 [EU6] EU6 [EU6] EU6 [EU6] EU6 EU6
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Model A6 3.0 TDI 

160 kW (218 pk)⁹

A6 3.0 TDI quattro 

160 kW (218 pk)⁹

A6 3.0 TDI quattro 

200 kW (272 pk)⁹

A6 3.0 TDI BiT quattro 

235 kW (320 pk)⁹

Motorbouwwijze V6-dieselmotor

met common-railinspuiting

en turbo

V6-dieselmotor

met common-railinspuiting

en turbo

V6-dieselmotor

met common-railinspuiting

en turbo

V6-dieselmotor

met common-railinspuiting

en biturbo

Cilinderinhoud in cm³ (kleppen/cilinder) 2.967 (4) 2.967 (4) 2.967 (4) 2.967 (4)

Max. vermogen¹ in kW (pk) bij min¯¹ 160 (218)/4.000–5.000 160 (218)/3.250–5.000 200 (272)/3.500–4.250 235 (320)/3.900–4.600

Max. koppel in Nm bij min¯¹ 400/1.250–3.750 500/1.250–3.000 580/1.250–3.250 650/1.400–2.800

Krachtoverbrenging

Aandrijving Voorwielen quattro quattro quattro

Transmissie 7-traps S tronic 7-traps S tronic 7-traps S tronic 8-traps tiptronic

Gewichten/inhouden Limousine Avant Limousine Avant Limousine Avant Limousine Avant

Leeggewicht² in kg 1.770 1.835 1.840 1.905 1.845 1.910 1.910 1.975 

Max. totaalgewicht in kg 2.275 2.390 2.375 2.460 2.380 2.465 2.445 2.530 

Max. daklast/kogeldruk in kg 100/85 100/85 100/85 100/85 100/85 100/85 100/85 100/85 

Max. aanhangerlast³ in kg

ongeremd

geremd

750 

2.000

750 

2.000

750

2.000

750

2.000

750 

2.000

750 

2.000

750 

2.100

750 

2.100

Tankinhoud ca. in l 73 73 73 73 73 73 73 73 

Prestaties/verbruik⁴

Topsnelheid in km/h 245 237 245 237 250⁵ 250⁵ 250⁵ 250⁵

Acceleratie 0–100 km/h in s 7,1 7,3 6,6 6,8 5,5 5,7 5,0 5,2 

Brandstof Diesel¹⁰ Diesel¹⁰ Diesel¹⁰ Diesel¹⁰

Brandstofverbruik⁷, ⁸ in l/100 km

bebouwde kom

buitenweg

gemiddeld

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-emissie⁷, ⁸ in g/km

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

Emissienorm EU6 EU6 EU6 EU6 EU6 EU6 EU6 EU6

Toelichting ¹ tot en met ¹² op pagina 99.
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Model A6 3.0 TDI BiT quattro competition 

240 kW (326 pk)⁹

A6 allroad quattro 3.0 TFSI

245 kW (333 pk)

A6 allroad quattro 3.0 TDI 

140 kW (190 pk)⁹

A6 allroad quattro 3.0 TDI 

160 kW (218 pk)⁹

Motorbouwwijze V6-dieselmotor

met common-railinspuiting

en biturbo met overboost

V6-benzinemotor

met directe inspuiting

en mechanische compressor

V6-dieselmotor

met common-railinspuiting

en turbo

V6-dieselmotor

met common-railinspuiting

en turbo

Cilinderinhoud in cm³ (kleppen/cilinder) 2.967 (4) 2.995 (4) 2.967 (4) 2.967 (4)

Max. vermogen¹ in kW (pk) bij min¯¹ 240 (326)/4.000–4.500 245 (333)/5.500–6.500 140 (190)/2.750–5.000 160 (218)/3.250–5.000

Max. koppel in Nm bij min¯¹ 650/1.400–2.800 440/2.900–5.300 500/1.250–2.500 500/1.250–3.000

Krachtoverbrenging

Aandrijving quattro quattro quattro quattro

Transmissie 8-traps tiptronic 7-traps S tronic 7-traps S tronic 7-traps S tronic

Gewichten/inhouden Limousine Avant

Leeggewicht² in kg 1.940 2.005 1.945 1.965 1.965

Max. totaalgewicht in kg 2.475 2.560 2.505 2.520 2.520

Max. daklast/kogeldruk in kg 100/85 100/85 100/100 100/100 100/100

Max. aanhangerlast³ in kg

ongeremd

geremd

750 

2.100

750 

2.100

750

2.500

750

2.500

750

2.500

Tankinhoud ca. in l 73 73 75 73 73

Prestaties/verbruik⁴

Topsnelheid in km/h 250⁵ 250⁵ 250⁵ 221 231

Acceleratie 0–100 km/h in s 5,0 5,2 5,8 7,9 7,1

Brandstof Diesel¹⁰ Euro 95⁶ Diesel¹⁰ Diesel¹⁰

Brandstofverbruik⁷, ⁸ in l/100 km

bebouwde kom

buitenweg

gemiddeld

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-emissie⁷, ⁸ in g/km

gemiddeld 164–159 169–164 185 145 145

Emissienorm EU6 EU6 EU6 EU6 EU6
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Model A6 allroad quattro 3.0 TDI 

200 kW (272 pk)⁹

A6 allroad quattro 3.0 TDI BiT

235 kW (320 pk)⁹

S6 Limousine 4.0 TFSI quattro 

331 kW (450 pk)

S6 Avant 4.0 TFSI quattro

(331 kW)

Motorbouwwijze V6-dieselmotor

met common-railinspuiting

en turbo

V6-dieselmotor

met common-railinspuiting

en biturbo

V8-benzinemotor

met directe inspuiting, Audi valvelift

system en Audi cylinder on demand

V8-benzinemotor

met directe inspuiting, Audi valvelift

system en Audi cylinder on demand

Cilinderinhoud in cm³ (kleppen/cilinder) 2.967 (4) 2.967 (4) 3.993 (4) 3.993 (4)

Max. vermogen¹ in kW (pk) bij min¯¹ 200 (272)/3.500–4.250 235 (320)/3.900–4.600 331 (450)/5.800–6.400 331/5.800–6.400

Max. koppel in Nm bij min¯¹ 580/1.250–3.250 650/1.400–2.800 550/1.400–5.700 550/1.400–5.700

Krachtoverbrenging

Aandrijving quattro quattro quattro quattro

Transmissie 7-traps S tronic 8-traps tiptronic 7-traps S tronic 7-traps S tronic

Gewichten/inhouden

Leeggewicht² in kg 1.970 2.030 1.970 2.035

Max. totaalgewicht in kg 2.525 2.585 2.505 2.590

Max. daklast/kogeldruk in kg 100/100 100/100 100/85 100/85

Max. aanhangerlast³ in kg

ongeremd

geremd

750

2.500

750

2.500

750

2.100

750

2.100

Tankinhoud ca. in l 73 73 75 75

Prestaties/verbruik⁴

Topsnelheid in km/h 250⁵ 250⁵ 250⁵ 250⁵

Acceleratie 0–100 km/h in s 6,2 5,5 4,4 4,6

Brandstof Diesel¹⁰ Diesel¹⁰ Super 98¹¹ Super 98¹¹

Brandstofverbruik⁷, ⁸ in l/100 km

bebouwde kom

buitenweg

gemiddeld

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-emissie⁷, ⁸ in g/km

gemiddeld 149 172 218–214 224–219

Emissienorm EU6 EU6 EU6 EU6

Index

Technische gegevens Afmetingen Uitrusting

Toelichting

¹  Deze waarde is bepaald met de voorgeschreven meetmethode volgens de actuele versie van richtlijn UN-R 85.

²  Leeggewicht met een bestuurder (75 kg) en de tank voor 90% gevuld, gemeten volgens de actuele versie van ver-

ordening (EU) 1230/2012. Door meeruitvoeringen kan zowel het leeggewicht als de luchtweerstandscoëfficiënt 

worden verhoogd, waardoor het laadvermogen en de topsnelheid dienovereenkomstig afnemen.

³  Bij toenemende hoogte neemt het motorvermogen af. Vanaf 1.000 m boven de zeespiegel en iedere 1.000 m 

hoger dient men steeds 10% van de totale gewichtscombinatie (max. aanhangerlast + max. totaalgewicht) 

af te trekken. Max. aanhangerlast geldt met een originele Audi trekhaak.

⁴  Het brandstofverbruik en de CO₂-emissie zijn mede afhankelijk van de velg- en bandenmaat.

⁵  Begrensd.

⁶  Wij raden het gebruik van lood- en zwavelvrije Euro 95 aan die voldoet aan DIN EN 228. Als deze niet verkrijgbaar 

is, mag u lood- en zwavelvrije Normaal 91 tanken die voldoet aan DIN EN 228. Dan neemt het vermogen iets af. 

De motor is ook geschikt voor E10. Dat is Euro 95 die voor 10% uit ethanol bestaat. De verbruikscijfers zijn berekend 

met Euro 95 in de tank, volgens verordening 692/2008/EG.

⁷  De waarden zijn bepaald met de voorgeschreven meetmethode. De waarden hebben geen betrekking op één 

bepaalde auto en zijn ook niet gekoppeld aan ons aanbod, maar dienen alleen om een vergelijking te kunnen 

maken tussen de verschillende uitvoeringen.

⁸  Het brandstofverbruik en de CO₂-emissie zijn niet alleen afhankelijk van de efficiency waarmee de auto de brand-

stof benut, maar ook van de rijstijl en andere niet-technische factoren. CO₂ is het drijfgas dat hoofdzakelijk 

verantwoordelijk is voor de opwarming van de aarde.

⁹  Op het display op het instrumentenpaneel verschijnt een melding als het nodig is om de AdBlue®¹²-tank bij te 

vullen. Wij raden aan om dit aan uw Audi dealer over te laten.

¹⁰  Wij raden het gebruik van zwavelvrije diesel aan die voldoet aan DIN EN 590. Indien niet beschikbaar, is ook het 

gebruik van zwavelhoudende diesel mogelijk die voldoet aan DIN EN 590.

¹¹  Wij raden het gebruik van lood- en zwavelvrije Super 98 aan die voldoet aan DIN EN 228. Als deze niet verkrijg-

baar is, mag u lood- en zwavelvrije Euro 95 tanken die voldoet aan DIN EN 228. Dan neemt het vermogen iets af. 

De motor is ook geschikt voor E10. Dat is Euro 95 die voor 10% uit ethanol bestaat. De verbruikscijfers zijn 

berekend met Euro 95 in de tank, volgens verordening 692/2008/EG.

¹²  Geregistreerd handelsmerk van het Verband der Automobilindustrie e. V. (VDA).

Gebruikerstip over de velgen

Glanzend gedraaide, gepolijste en gedeeltelijk gepolijste velgen zijn niet winterbestendig. Door de behandeling

van het velgoppervlak zijn de velgen niet goed beschermd tegen corrosie, waardoor bijvoorbeeld strooizout voor

blijvende beschadigingen kan zorgen. Kies in de winter voor speciale wintervelgen.
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¹ De technische specificaties gelden voor een auto met standaarduitrusting.

Audi A6 Limousine Afmetingen in mm

Afmetingen gemeten van onbeladen auto. Inhoud bagageruimte¹ 530/995 liter. 

Tweede waarde: met neergeklapte achterbankleuning. Draaicirkel ca. 11,9 m.

* Maximale hoofdruimte. ** Breedte op ellebooghoogte. *** Breedte op schouderhoogte.

**** Met dakantenne is de hoogte 1.468 mm.

Audi S6 Limousine Afmetingen in mm

Afmetingen gemeten van onbeladen auto. Inhoud bagageruimte¹ 530/995 liter. 

Tweede waarde: met neergeklapte achterbankleuning. Draaicirkel ca. 11,9 m.

* Maximale hoofdruimte. ** Breedte op ellebooghoogte. *** Breedte op schouderhoogte.

**** Met dakantenne is de hoogte 1.453 mm.

Audi A6 Avant Afmetingen in mm

Afmetingen gemeten van onbeladen auto. Inhoud bagageruimte¹ 530/1.680 liter. 

Tweede waarde: met neergeklapte achterbankleuning, beladen tot het dak. Draaicirkel ca. 11,9 m.

* Maximale hoofdruimte. ** Breedte op ellebooghoogte. *** Breedte op schouderhoogte.

**** Met dakantenne is de hoogte 1.482 mm.

Audi S6 Avant Afmetingen in mm

Afmetingen gemeten van onbeladen auto. Inhoud bagageruimte¹ 530/1.680 liter. 

Tweede waarde: met neergeklapte achterbankleuning, beladen tot het dak. Draaicirkel ca. 11,9 m.

* Maximale hoofdruimte. ** Breedte op ellebooghoogte. *** Breedte op schouderhoogte.

**** Met dakantenne is de hoogte 1.467 mm.
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Technische gegevens Afmetingen Uitrusting

¹ De technische specificaties gelden voor een auto met standaarduitrusting.

Audi A6 allroad quattro Afmetingen in mm

Afmetingen gemeten van onbeladen auto. Inhoud bagageruimte¹ 530/1.680 liter. 

Tweede waarde: met neergeklapte achterbankleuning, beladen tot het dak. Draaicirkel ca. 11,9 m. 

* Maximale hoofdruimte. ** Breedte op ellebooghoogte. *** Breedte op schouderhoogte. 

**** Modus lift. ***** Modus dynamic.
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Uitvoeringen en pakketten

Audi A6 allroad quattro advanced

S line exterieur ¹ ¹

S line ¹ ¹

Audi design selection flintgrijs

Audi design selection arrasrood

Audi exclusive

Audi exclusive line²

Uni lakkleuren

Ibiswit

Briljantzwart

Nardogrijs ³ ³

Metallic lakkleuren

Gletsjerwit metallic ¹ ¹

Floretzilver metallic ¹ ¹

Tornadogrijs metallic

Oolonggrijs metallic

Gotlandgroen metallic

Havannazwart metallic

Mythoszwart metallic ¹ ¹

Moonlightblauw metallic

Karaatbeige metallic

Javabruin metallic

Sohobruin metallic ⁴

Matadorrood metallic
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Pareleffect lakkleuren

Misanorood pareleffect ⁵ ⁵

Daytonagrijs pareleffect ⁶ ⁶

Sepangblauw pareleffect ³ ³

Kleur naar klantenwens

Audi exclusive individuele lakkleuren²

Kleurenschema

Contrastkleur

Volledig in carrosseriekleur

Velgen

18˝ gegoten lichtmetalen velgen 

in 5-arm-design

18˝ gegoten lichtmetalen velgen 

in 10-spaak-V-design

18˝ gegoten lichtmetalen velgen 

in 5-dubbelspaak-ster-design

18˝ Audi Sport gegoten lichtmetalen 

velgen in 5-dubbelspaak-design², ⁷

18˝ Audi Sport gegoten lichtmetalen 

velgen in 7-dubbelspaak-design²

19˝ Audi Sport gegoten lichtmetalen 

velgen in 5-arm-turbine-design in mag-

nesiumoptiek, glanzend gedraaid², ⁸, ⁹
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19˝ gegoten lichtmetalen velgen 

in 10-spaak-design

19˝ gegoten lichtmetalen velgen 

in 5-dubbelarm-design

19˝ gegoten lichtmetalen velgen 

in 5-parallelspaak-design (S-design)

19˝ Audi Sport gegoten lichtmetalen 

velgen in 10-Y-spaak-design²

19˝ Audi Sport gegoten lichtmetalen 

velgen in 10-spaak-design²

19˝ Audi Sport gegoten lichtmetalen 

velgen in 10-spaak-design in titaan-

optiek mat, glanzend gedraaid², ⁹

19˝ Audi Sport gegoten lichtmetalen 

velgen in 5-dubbelspaak-design²

⁷ ⁷

20˝ gesmede lichtmetalen velgen 

in 5-arm-ster-design, 

contrastgrijs, gedeeltelijk gepolijst⁹

20˝ gegoten lichtmetalen velgen 

in 5-parallelspaak-design

20˝ gegoten lichtmetalen velgen 

in 5-parallelspaak-ster-design 

(S-design)

20˝ gesmede lichtmetalen velgen 

in 10-spaak-V-design 

⁴

20˝ Audi Sport gegoten lichtmetalen 

velgen in 5-dubbelspaak-design²

20˝ Audi Sport gegoten lichtmetalen 

velgen in 5-dubbelspaak-design in 

titaanoptiek mat, glanzend gedraaid², ⁹

20˝ gesmede lichtmetalen velgen 

in 5-arm-ster-design, 

hoogglans zwart, gedeeltelijk gepolijst⁹

¹ ¹
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21˝ Audi Sport gegoten lichtmetalen 

velgen in 5-spaak-blade-design², ⁸, ¹⁰

21˝ Audi Sport gegoten lichtmetalen

velgen in 5-spaak-blade-design, 

glanzend zwart, glanzend gedraaid², ⁸, ⁹, ¹⁰

Ruimtebesparend reservewiel

Opvouwbare reserveband

Bandenspanningscontrolesysteem¹¹

Wielbouten, diefstalbeveiligd¹²

Boordgereedschap¹³

Krik¹³

Stoelen

Standaardstoelen vóór

Comfortstoelen vóór
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Sportstoelen vóór ¹⁴ ¹⁴ ¹⁵

Supersportstoelen vóór ¹⁶ ¹⁶

Bekledingen standaardstoelen

Stof Effekt zwart

Stof Sierra/mono.pur 350 

zwart-bruin

Leder/kunstleder zwart¹⁷

Leder/kunstleder flintgrijs¹⁷

Leder/kunstleder atlasbeige¹⁷

Leder/kunstleder nougatbruin¹⁷

Leder Milano zwart¹⁷

Leder Milano flintgrijs¹⁷

Leder Milano atlasbeige¹⁷

Leder Milano nougatbruin¹⁷

Leder Milano santosbruin¹⁷

Audi exclusive lederen bekledingen², ¹⁷

Bekledingen comfortstoelen

Leder Valcona zwart¹⁷

Leder Valcona flintgrijs¹⁷

Leder Valcona atlasbeige¹⁷

Leder Valcona nougatbruin¹⁷

Leder Valcona santosbruin, geperforeerd, 

met contrasterende stiknaden

⁴

Leder Valcona zwart 

met contrasterende stiknaden¹⁷

Leder Valcona flintgrijs 

met contrasterende stiknaden¹⁸

Leder Valcona atlasbeige 

met contrasterende stiknaden¹⁷
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Leder Valcona alabasterwit 

met contrasterende stiknaden², ¹⁹

Audi exclusive lederen bekledingen², ¹⁷

Bekledingen sportstoelen

Stof Kontur zwart

Stof Sequenz/leder zwart 

met contrasterende stiknaden¹⁶

Leder Milano zwart

Leder Milano zwart 

met contrasterende stiknaden

Alcantara/leder zwart

Alcantara/leder flintgrijs

Geperforeerd alcantara/leder zwart 

met contrasterende stiknaden¹⁶

Leder Valcona zwart ¹ ¹

Leder Valcona maanzilver¹⁶ ¹ ¹

Leder Valcona flintgrijs

Leder Valcona nougatbruin

Leder Valcona zwart 

met contrasterende stiknaden

Leder Valcona atlasbeige 

met contrasterende stiknaden

Leder Valcona santosbruin 

met contrasterende stiknaden

¹⁵

Audi exclusive lederen bekledingen²

Bekledingen supersportstoelen

Alcantara/leder zwart

Alcantara/leder maanzilver

Leder Valcona zwart¹⁶

Index

Technische gegevens Afmetingen Uitrusting



A
6

 L
im

o
u

si
n

e

A
6

 A
v

a
n

t

A
6

 a
ll

ro
a

d
 q

u
a

tt
ro

S
6

 L
im

o
u

si
n

e

S
6

 A
v

a
n

t

4-voudig instelbare lendensteunen 

in de voorstoelen

Stoelverwarming vóór

Stoelverwarming vóór en achter

Stoelventilatie vóór

Massagefunctie vóór

Middenarmsteun vóór

Zitplaatsen achterin

Achterbank

Neerklapbare achterbankleuning

Hemelbekledingen

Stof

Zwarte stof ¹⁴ ¹⁴

Zwart alcantara²

Audi exclusive zwart alcantara 

met contrasterende stiknaden²

Decoratielijsten

Zilvergrijs zijdeglans²⁰

Zilverbeige zijdeglans²¹

Geborsteld mat aluminium ¹⁶ ¹⁶

Zilver aluminium Ellipse ¹⁵

Brons aluminium Ellipse²²

Zwarte pianolak²

Donkerbruin wortelnotenhout

Naturel eucalyptushout², ¹⁹

Achatgrijs naturel gevlamd berkenhout

Beaufortnotenhout
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Aluminium/zwart Beauforthout² ¹ ¹

Messinggrijs naturel gevlamd 

essenhout¹⁸

Carbon Atlas

Rood carbon keper¹⁸

Audi exclusive decoratielijsten²

Nougat gevlamd essenhout

Sepia eikenhout

Nootmuskaatbruin gevlamd mirtehout

Brons vavonahout

Goud modronehout

Donkerbruin naturel tamohout

Autoverlichting

Xenon plus

LED-koplampen

Audi Matrix LED-koplampen

Koplampreinigingsinstallatie

Grootlichtassistent

LED-achterlichten

LED-achterlichten 

met dynamische richtingaanwijzers

Licht-/regensensor

Adaptieve remlichten

Interieurverlichting

Interieurverlichting

Lichtpakket

Ambienteverlichting
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Bekledingen supersportstoelen (vervolg)

Leder Valcona maanzilver¹⁶

Leder Valcona zwart 

met contrasterende stiknaden

³ ³

Leder Valcona maanzilver 

met contrasterende stiknaden

³ ³

Leder Valcona arrasrood 

met contrasterende stiknaden¹⁸

Audi exclusive lederen bekledingen²

Lederpakketten

Met leder beklede portierarmsteunen ¹⁵

Lederpakket

Audi exclusive leder Valcona pakket 1²

Audi exclusive alcantara/leder Valcona

pakket 1²

Audi exclusive leder Valcona pakket 2²

Lederpakket inclusief airbagcover²

Audi exclusive lederpakket 

inclusief airbagcover²

Audi exclusive uitgebreid lederpakket²

Audi exclusive biezen op 

comfortstoelen²

Audi exclusive met leder beklede 

stoelpanelen²

Zitcomfort

Elektrisch verstelbare voorstoelen 

en geheugenfunctie voor de 

bestuurdersstoel

Toelichting ¹ tot en met ³⁷ op pagina 108.
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Exterieurdesign

Type-/motoraanduiding²³

Dakreling

Dakspoiler

Achterspoiler

Uitlaatsierstukken

Sportuitlaat

Aluminiumoptiek exterieur

Blanke sierlijsten

Audi exclusive zwarte sierlijsten² ¹ ¹

Interieurdesign

Velours voetmatten vóór

Velours voetmatten achter

Vimentum voetmatten vóór en achter

Audi exclusive voetmatten²

Audi exclusive vloerbekleding en 

voetmatten²

Pedalen en voetsteun van roestvrijstaal ¹⁶ ¹⁶

Instaplijsten met aluminium segmenten

Veiligheidsgordels, karmijnrood²

Audi exclusive veiligheidsgordels²

Stuurwielen/bediening

Vierspaaks lederen stuurwiel, 

multifunctioneel

Vierspaaks lederen stuurwiel, 

multifunctioneel, met schakelpaddels²⁴

Vierspaaks lederen stuurwiel, 

multifunctioneel, verwarmbaar
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Driespaaks lederen sportstuurwiel, 

multifunctioneel

¹⁴ ¹⁴

Driespaaks lederen sportstuurwiel, 

multifunctioneel, met schakelpaddels

Driespaaks lederen sportstuurwiel, 

multifunctioneel, afgevlakt aan de 

onderzijde

¹⁶ ¹⁶

Driespaaks lederen sportstuurwiel,

multifunctioneel, afgevlakt aan de 

onderzijde, met schakelpaddels

¹⁶ ¹⁶ ² ²

Driespaaks lederen sportstuurwiel, 

multifunctioneel, met schakelpaddels,

verwarmbaar

Elektrisch verstelbaar stuurwiel

Stuurwielrand met houtsegmenten²

Audi exclusive stuurwielrand 

met houtsegmenten²

Audi exclusive lederen bedienings-

elementen²

Lederen versnellingspook-/transmissie-

hendelknop

²⁵

Audi exclusive aluminium 

versnellingspookknop²

Transmissiehendelknop 

in aluminiumoptiek

Spiegels

Buitenspiegels elektrisch verstel- en ver-

warmbaar, met LED-richtingaanwijzers

Buitenspiegels elektrisch inklapbaar

Buitenspiegels aan beide zijden 

automatisch dimmend

Buitenspiegels elektrisch inklapbaar en 

aan beide zijden automatisch dimmend
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Buitenspiegelbehuizingen 

glanzend zwart

¹ ¹

Buitenspiegelbehuizingen 

in aluminiumoptiek

Binnenspiegel automatisch dimmend

Daken

Glazen schuif-/kanteldak

Glazen panoramadak

Ramen

Warmtewerend glas

Privacy glass 

(extra donker getinte ramen)

Klimaat-/akoestisch glas

Klimaat-/akoestisch glas en privacy 

glass (extra donker getinte ramen)

Zonnekleppen neerklap- en draaibaar

Zonwering

Klimaatregeling

Comfortairconditioning

Comfortairconditioning met vier zones

Interieurvoorverwarming/-ventilatie

Openen en sluiten

Radiografische afstandsbediening

Engine-start-stopknop

Comfortsleutel

Index
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Assistentiesystemen

Wegrijassistent²⁹

Afdaalassistent²⁹

Hellingshoekweergave²⁹

Parkeerhulp plus²⁹

Parkeerassistent²⁹

Achteruitrijcamera²⁹

Corner view-camera’s²⁹

Automatische snelheidsregeling²⁹

Audi pre sense basic²⁹

adaptive cruise control met stop & go-

functie inclusief Audi pre sense front²⁹

Audi side assist 

inclusief Audi pre sense rear²⁹

Audi active lane assist²⁹

Assistentiepakket 

inclusief Audi pre sense plus²⁹

Nachtzichtassistent²⁹

Snelheidslimietherkenning met een

camera²⁹, ³⁰

Rijdynamiek/remmen

Audi drive select

Sportonderstel

adaptive air suspension

adaptive air suspension sport

Voorwielaandrijving³¹

quattro ³¹ ³¹

quattro met sportdifferentieel ¹⁵

Handgeschakelde 6-versnellingsbak³¹
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Bestuurdersinformatiesysteem

Bestuurdersinformatiesysteem 

met kleurendisplay

Head-up display

Rustpauze-advies

MMI navigatie

MMI navigatie plus met MMI touch

Audi smartphone interface²⁶

Entertainment

MMI radio plus

Digitale radio-ontvangst

Audi music interface

Dvd-/cd-wisselaar

Audi sound system

Bose Surround Sound

Bang & Olufsen Advanced Sound System

Voorbereiding voor 

Rear Seat Entertainment

Eén Audi tablet 

inclusief Rear Seat Entertainment²⁷

Twee Audi tablets 

inclusief Rear Seat Entertainment²⁷

Communicatie

Audi connect²⁷

Bluetooth

Audi phone box²⁸
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Openen en sluiten (vervolg)

Achterklep elektrisch openend

Achterklep elektrisch openend 

en sluitend

Comfortsleutel inclusief achterklep-

ontgrendeling met virtual paddel

Servosluiting van de portieren

Garagedeuropener (HomeLink)

Alarmsysteem met hellingshoekdetectie

(SCM-goedgekeurd)

Voorbereiding voor track & trace

Opbergen/vervoer

Opbergvakken

Opbergpakket

Bagageruimte

Doorlaadopening

Railsysteem

Vastzetsysteem

Scheidingsnet

Bagegevloer

Omkeerbare bagagemat

Aanstekers en asbakken

Trekhaakvoorbereiding

Trekhaak

MMI/navigatie/instrumenten

Instrumentenpaneel

Toelichting ¹ tot en met ³⁷ op pagina 108.
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S tronic ³¹ ³¹ ³¹

tiptronic³¹

Elektromechanische stuurbekrachtiging

Dynamic steering

Remsysteem

Zwart gespoten remklauwen

Rood gespoten remklauwen ³ ³

Keramische remmen³² ³³ ³³

Elektromechanische parkeerrem

Techniek/veiligheid

Aluminium-hybride-carrosserie, verzinkt

Audi cylinder on demand

Active Noise Cancellation

Antiblokkeersysteem (ABS) met elektro-

nische remkrachtverdeling (EBV)

Aandrijfslipregeling (ASR)

Elektronisch sperdifferentieel (EDS)

Elektronische stabiliteitscontrole (ESC)

Brandstoftank 65 l³⁴

Brandstoftank 73 l³⁵

Brandstoftank 75 l ³⁴ ³⁴ ³⁴ 

Recuperatie

Start-stopsysteem

Audi TDI clean diesel³⁵

Airbags
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Zijairbags vóór en hoofdairbagsysteem

Zijairbags achter

Flankbescherming

Integraal hoofdsteunsysteem

Veiligheidsstuurkolom

Veiligheidsgordels

Gordelverklikkers

Kindersloten in de achterportieren

ISOFIX-kinderzitjebevestigingen en top 

tethers op de buitenste achterzitplaatsen

ISOFIX-kinderzitjebevestiging 

op de passagiersstoel

EHBO-set

Gevarendriehoek

Verlengde garantie

Audi Plus 2 Assurance

Index
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Standaarduitrusting

Meeruitvoering

Standaarduitrusting/meeruitvoering modelafhankelijk

Niet leverbaar

Kijk voor een actueel overzicht van de standaarduitrusting en meeruitvoe-

ringen in de actuele prijslijst of vraag uw Audi dealer om meer informatie.
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¹ Standaard voor de Audi A6 3.0 TDI BiT quattro competition.

² Aangeboden door quattro GmbH.

³ Alleen leverbaar op de Audi A6 3.0 TDI BiT quattro competition.

⁴ Alleen leverbaar op de Audi A6 allroad quattro advanced.

⁵ Alleen leverbaar in combinatie met S line exterieur.

⁶  Alleen leverbaar in combinatie met S line of S line exterieur.

⁷ Standaard in combinatie met S line resp. afhankelijk van de motor.

⁸  Alleen leverbaar in combinatie met quattro permanente vierwielaandrijving.

⁹  Kijk voor gebruikerstips over de velgen op pagina 99.

¹⁰  Op de A6 3.0 TDI quattro 235 kW (320 pk) en S6 4.0 TFSI quattro niet 

leverbaar in combinatie met interieurvoorverwarming/-ventilatie.

¹¹  Ook met dit systeem is het verstandig om regelmatig de bandenspanning 

te controleren.

¹²  Alleen los te draaien met bijgeleverde adapter.

¹³ In de bagageruimte.

¹⁴  Standaard in combinatie met S line.

¹⁵  Standaard in de Audi A6 allroad quattro advanced.

¹⁶  Alleen leverbaar in combinatie met S line.

¹⁷  In combinatie met stoelventilatie vóór is het leder op de voorstoelen 

en buitenste achterzitplaatsen voorzien van ventilatiegaatjes.

¹⁸  Alleen leverbaar in combinatie met Audi design selection.

¹⁹  Alleen leverbaar in combinatie met Audi exclusive line.

²⁰  In een fl intgrijs of zwart interieur.

²¹  In een atlasbeige, nougatbruin of santosbruin interieur.

²² In een atlasbeige of santosbruin interieur.

²³  Naar keuze geen aanduidingen.

²⁴  Standaard in de A6 3.0 TDI BiT quattro 235 kW (320 pk).

²⁵  Lederen transmissiehendelknop.

²⁶  Welke apps in uw auto werken, hangt af van de telefoonfabrikant. 

²⁷  Meer informatie staat rechts op deze pagina.

²⁸  Kijk voor informatie over compatibele mobiele telefoons op 

www.audi.nl/bluetooth of raadpleeg de Audi dealer.

²⁹  Goed om te weten: de systemen werken alleen binnen de systeem-

grenzen. Zij ondersteunen de bestuurder. Die blijft zelf verantwoordelijk, 

onder andere door goed op te letten in het verkeer.

³⁰  Alleen West-Europese verkeersborden.

³¹  Alle combinatiemogelijkheden staan in de prijslijst.

³²  De Audi dealer vertelt u graag meer over de bijzondere eigenschappen van 

keramische remmen.

³³  Alleen leverbaar op de A6 3.0 TFSI quattro 245 kW (333 pk) 

en A6 3.0 TDI BiT quattro 235 kW (320 pk).

³⁴  Alleen voor de TFSI-modellen.

³⁵  Alleen voor de TDI-modellen.

³⁶  Kijk op de website van uw telefoonprovider voor de actuele 4G-dekking.

³⁷  Google en het Google-logo zijn geregistreerde handelsmerken van 

Google Inc.

Disclaimer bij Audi connect

De door Audi connect ondersteunde toepassingen werken alleen in combina-

tie met de opties MMI navigatie plus en Audi connect. Ook is een simkaart 

nodig met databundel en voor gebruik van 4G met 4G-bundel³⁶. De functies 

en toepassingen werken alleen met een mobiele dataverbinding en alleen 

binnen de dekking van het telefoonnetwerk. Een dataverbinding kan voor 

hoge telefoonkosten zorgen, met name bij gebruik in het buitenland. Daar-

om is een telefoonabonnement met een zo groot mogelijke databundel of 

onbeperkt internet aan te raden.

De beschikbaarheid van de door Audi connect ondersteunde toepassingen 

verschilt per land. De Audi connect-diensten zijn minstens één jaar vanaf de 

levering van de auto beschikbaar. Na afloop van 24 maanden is het gebruik 

van de Audi connect-functies eenmalig gratis met twaalf maanden te verlen-

gen. Indien u deze kostenloze verlenging niet wenst, kunt u dit schriftelijk 

laten weten aan:

AUDI Klantenservice

Postbus 72

3800 HD Amersfoort

E-mail: info@audi.nl

Tel.: 0800-28344857

Uw Audi dealer geeft u graag informatie over aansluitende mogelijkheden 

voor verlenging van de Audi connect-toepassingen.

Audi connect geeft toegang tot Google en Twitter. Een permanente beschik-

baarheid is niet gegarandeerd, want deze is afhankelijk van Google en Twitter.

Kijk voor meer informatie over Audi connect op www.audi.nl/connect of 

vraag uw Audi dealer om een toelichting. Voor informatie over de gebruiks-

kosten kunt u terecht bij uw telefoonprovider.

Index

Technische gegevens Afmetingen Uitrusting

Disclaimer bij de Audi tablet

Vraag uw Audi dealer naar de functies en toepassingen voor de Audi tablet. 

Voor bepaalde functies is een mobieletelefoonverbinding nodig. Welke auto-

gegevens op de tablet zijn te zien, hangt af van de auto en de uitrusting. 

Voor navigatie via de tablet zijn Audi connect wifi en een internetverbinding 

nodig. Dit geldt niet voor de follow mode waarmee de actuele locatie is te 

volgen. Voor toegang tot Google Play™³⁷ is een internetverbinding nodig.

De uitrusting van de afgebeelde Audi A6 Limousine (pagina 4–17):

Lakkleur: Karaatbeige metallic.

Velgen: gesmede lichtmetalen velgen in 5-arm-ster-design, contrastgrijs, 

gedeeltelijk gepolijst⁹.

Stoelen/stoelbekleding: comfortstoelen met flintgrijs leder Valcona en 

contrasterende stiknaden. 

Decoratielijsten: messinggrijs naturel gevlamd essenhout.

De uitrusting van de afgebeelde Audi A6 Avant (pagina 4–17):

Lakkleur: Gletsjerwit metallic.

Velgen: gegoten lichtmetalen velgen in 5-dubbelarm-design.

Stoelen/stoelbekleding: comfortstoelen met nougatbruin leder Valcona.

Decoratielijsten: Beaufortnotenhout.

De uitrusting van de afgebeelde Audi A6 allroad quattro (pagina 18–25):

Lakkleur: Javabruin metallic.

Velgen: gegoten lichtmetalen velgen in 5-parallelspaak-design.

Stoelen/stoelbekleding: sportstoelen met atlasbeige leder Valcona en 

contrasterende stiknaden.

Decoratielijsten: brons aluminium Ellipse.

De uitrusting van de afgebeelde Audi S6 Limousine (pagina 26–35):

Lakkleur: Daytonagrijs pareleffect.

Velgen: gegoten lichtmetalen velgen in 5-parallelspaak-design (S-design).

Stoelen/stoelbekleding: supersportstoelen met arrasrood leder Valcona en 

contrasterende stiknaden. 

Decoratielijsten: rood carbon keper.

De uitrusting van de afgebeelde Audi S6 Avant (pagina 26–35):

Lakkleur: Sepangblauw pareleffect.

Velgen: gegoten lichtmetalen velgen in 5-parallelspaak-ster-design (S-design).

Stoelen/stoelbekleding: supersportstoelen met zwart leder Valcona en 

contrasterende stiknaden.

Decoratielijsten: aluminium/zwart Beauforthout.
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De in deze brochure afgebeelde en beschreven modellen zijn voor een deel uitgerust met tegen meerprijs

leverbare meeruitvoeringen. De gegevens over leveringsprogramma, uiterlijk, prestaties, afmetingen

en gewichten, brandstofverbruik en bedrijfskosten komen overeen met de beschikbare gegevens op het

moment van ter perse gaan van deze brochure. Afwijkingen in kleuren en vormen van de afbeeldingen,

vergissingen en drukfouten voorbehouden. De informatie over uitrusting en technische gegevens heeft

betrekking op auto’s voor de Nederlandse markt. Wijzigingen voorbehouden. Zonder voorafgaande

schriftelijke toestemming van AUDI AG is nadruk van deze brochure of delen ervan verboden.

Het papier van deze brochure is vervaardigd van chloorvrij gebleekte cellulose.
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