Audi A6 Avant plug-in hybrid
Beskatningsgrundlag

A6 Avant plug-in hybrid Sport Prestige
Model

Gear

Ydelse

0-100 km/t

Forbrug

Elektrisk
rækkevidde

CO2

Halvårlig
ejerafgift

Pris

50 TFSI e quattro

7 trins S tronic

299 hk

6,3 sek

76,9 km/l

65 km

30 g/km

430 kr.

485.000 kr.

55 TFSI e quattro

7 trins S tronic

367 hk

5,7 sek

76,9 km/l

65 km

30 g/km

430 kr.

565.002 kr.

Priserne vist er gældende ved levering i 2021.
Forbrugsangivelser er baseret på WLTP (www.audi.dk/wltp)
De opgivne priser er inklusiv moms og leveringsomkostninger. De oplyste priser er vejledende og gældende for 2021 ved nuværende
registreringsafgift.
Beskatningsgrundlaget er baseret på oprettelse af erhvervsleasingaftale og er inkl. levering og ekskl. ejerafgift, miljøtillæg og brændstofforbrug.
Den oplyste beskatning er alene vejledende. De skattemæssige konsekvenser for bruger af køretøjet er Skandinavisk Motor Co. A/S og forhandleren
uvedkommende. Dette gælder både, hvor den oplyste beskatning ændres på grund af reglerne om genberegning af køretøjets afgiftspligtige værdi
og i tilfælde af, at skattemyndighederne ændrer det oplyste beskatningsgrundlag.
Genereret 27-02-2021 - Der tages forbehold for fejl og ændringer.

Audi A6 Avant plug-in hybrid Standardudstyr
Udstyr markeret med "●" angiver inkluderet standardudstyr.

A6 Avant
plug-in
hybrid
Sport
Prestige
19" Alufælge
Gælder kun 55 TFSI e

Airbag til fører og forsædepassager med frakobling af forsædepassagerens airbag

Alufælge 18"

Anhængertræk, forberedelse

Audi connect Navigation & Infotainment Plus
Gælder kun 50 TFSI e og 55 TFSI e.

Audi connect Nødopkald & Service inklusive bilstyring

Audi drive select

Audi music interface

Audi pre sense basic

Audi pre sense city

Audi smartphone interface
Gælder kun 50 TFSI e og 55 TFSI e.

Audi sound system
Gælder kun 50 TFSI e og 55 TFSI e.

Audi virtual cockpit
Gælder kun 50 TFSI e og 55 TFSI e.

Automatisk nedblændeligt bakspejl

Blanke rudelister
Gælder ikke 55 TFSI e

Bluetooth interface

Bremsesadler foran, rødlakerede
18" Gælder kun 55 TFSI e

Audi A6 Avant plug-in hybrid Standardudstyr
Udstyr markeret med "●" angiver inkluderet standardudstyr.
A6 Avant
plug-in
hybrid
Sport
Prestige
Bremsesadler i bag, rødlakerede
17" Gælder kun 55 TFSI e

Brændstoftank (52 liter)
Gælder kun 50 TFSI e og 55 TFSI e.

Dagskørelys

Deaktivering af passagerairbag

Dekorindlæg i mørkt, matbørstet aluminium
Gælder kun 55 TFSI e

Dæktrykkontrol

Elektrisk åbning og lukning af bagklap

El-justerbar lændestøtte - 4 vejs

Fartpilot inkl. fartbegrænser

Fjernlysassistent

Forberedelse til Functions-On-Demand (FOD)

Forlygtevaskeanlæg
Gælder kun 55 TFSI e

Indstigningslister med aluminium-indlæg belyste foran og bag og med S logo foran
Gælder kun 55 TFSI e

Isofixbeslag og Top Tether på bagsædet
Kun på yderpladser bag

Isofixbeslag på passagersæde

Komfortklimaanlæg, 4 zoner
Gælder kun 50 TFSI e og 55 TFSI e.

Komfortmidterarmlæn foran

Audi A6 Avant plug-in hybrid Standardudstyr
Udstyr markeret med "●" angiver inkluderet standardudstyr.
A6 Avant
plug-in
hybrid
Sport
Prestige
LED baglygter

LED forlygter

Lys- og regnsensor

Læder/Alcantara m/S line-prægning
Gælder kun 55 TFSI e

Matrix LED forlygter
inkl. LED baglygter. Gælder kun 55 TFSI e eller Prestige versioner

MMI Navigation Plus med MMI touch response
Gælder kun 50 TFSI e og 55 TFSI e.

Mode-3-ladekabel 11 kW
Ladekabel til opladning ved offentlige AC-ladestandere (type 2). Kablet forbinder ladestanderen med AC-ladetilslutningen på bilen og giver mulighed for en
opladningseffekt på op til 11 kW (3-faset, 16 A - gælder kun TFSI e og kan være begrænset af modellen).

Multifunktionssportslæderrat med skiftekontakter, flad bund
Gælder kun 55 TFSI e

Optikpakke, sort højglans
Gælder kun 55 TFSI e

Parkeringshjælp plus

Parkeringsklimafunktion
Gælder kun 50 TFSI e og 55 TFSI e. Parkeringsklimafunktionen (standardudstyr) køler eller opvarmer ved behov kabinen, inden kørslen starter, så der opnås
perfekt klimakomfort allerede ved indstigningen. Parkeringsklimafunktionen kan programmeres eller aktiveres i MMI eller komfortabelt via smartphoneappen.
Uanset om bilen oplades eller ej på det pågældende tidspunkt. Ved oplåsning af bilen med nøglen med fjernbetjening kan der startes en "kort klimafunktion".

Pedaler og fodstøtte i aluminiums-look
Gælder kun 55 TFSI e

Prestige Selection (WAA)
Prestige Selection indeholder: Matrix LED (PX6) + Assistentpakke Parkering med parkeringsassistent inkl. 360 graders omgivelseskamera (PCV) + Sidespejle,
opvarmelige, el-klapbare og aut. nedblændeligt (6XK) + Multifunktonslæderrat med skifteknapper og varme (1XP - gælder ikke 55 TFSI e).

Radiomodtagelse, digital
DAB+ radio

S line eksteriør
Gælder kun 55 TFSI e

S logo på rattet
Gælder kun 55 TFSI e

Audi A6 Avant plug-in hybrid Standardudstyr
Udstyr markeret med "●" angiver inkluderet standardudstyr.
A6 Avant
plug-in
hybrid
Sport
Prestige
Sideairbags foran og hovedairbagsystem

Sidespejle i sort højglans
Gælder kun 55 TFSI e

Splitbagsæde med 3 siddepladser
Opdeling 40-20-40 og midterarmlæn

Sportssæder foran

Sportsundervogn
Gælder kun 55 TFSI e

Sædebelastningsregistrering

Sædevarme, foran

Tagræling, blank

Tagræling, sort
Gælder kun 55 TFSI e

Tonede ruder, bag
Gælder kun 55 TFSI e

Vognbaneafvigelsesadvarsel

Værktøjssæt

Audi A6 Avant plug-in hybrid Ekstraudstyr
De i parentes opgivne koder henviser til udstyr, som er obligatorisk og derved skal bestilles i samme forbindelse, som det udstyr, de er opgivet ved.
"," skal læses som "og". "/" skal læses som "eller". Udstyr markeret med "-" angiver udstyr, der ikke kan tilkøbes den valgte model.
Tilvalg af fabriksmonteret ekstraudstyr kan påvirke bilens forbrug. En evt. ændring af forbruget vil have indflydelse på bilens pris og kan derudover
påvirke den grønne ejerafgift.
A6 Avant
plug-in
hybrid
Sport
Prestige

CE1

52Y

9PF

6I6

1BK

19" fælge i 10-eget i dynamisk design
Bemærk evt. forbrugsændring

20" Støbte aluminiumsfælge, Audi Sport, 5-eget V design titanium look
OBS: Dette udstyr kan påvirke forbruget!

Adaptiv forrudevisker
Adaptiv kørselsassistent inkl. nøds.ass (PCC/PCN)
Den adaptive kørselsassistent samler de tre systemer adaptive cruise control, Audi active lane assist med styretidspunktet "Tidligt" og
køassistenten

Adaptiv luftundervogn
Kan kun tilkøbes på 6 cylinder.

15.995 kr.

40.728 kr.

5.231 kr.

7.259 kr.

29.085 kr.

3HB

Airbagafdækning i farvemæssigt tilpasset læder fra Audi exclusive, læderbetrukket førerairbag

3.633 kr.

YUH

Airbagafdækning i læder Audi exclusive (3HB)

5.802 kr.

VW0

Akustiske sideruder, for og bag

7.259 kr.

QQ1

Ambientebelysningspakke

4.640 kr.

QQ2

Ambientebelysningspakke plus

8.281 kr.

1D4

PCM

Anhængertræk, svingbart
Anhængertrækket udløses elektrisk og skubbes på plads manuelt.

Assistentpakke City (6XK/6XL)
Indeholder: Vejkrydsassistent, vognbaneskiftadvarsel, udstigningsadvarsel, assistent til registrering af tværgående trafik bagved, Audi pre sense
front, Audi pre sense rear, Audi pre sense 360.

11.492 kr.

12.844 kr.

Assistentpakke Tour
PCC YEO

Assistentpakke Tour giver med mange funktioner endnu mere komfort på lange køreture og ved motorvejskørsel. Den adaptive kørselsassistent
sammenfatter køassistent og effektivitetsassistent. Indeholder: Adaptiv kørselsassistent (inkluderer adaptiv hastighedsassistent og
vognbaneføringsassistent), hastighedsbegrænser, effektivitetsassistent, undvigeassistent, drejeassistent, Audi pre sense front og og
nødsituationsassistent.

14.499 kr.

2F1

Audi connect nøgle (PGB/PGC, QQ1/QQ2)

2.327 kr.

UF8

Audi music interface for og bag

2.184 kr.

9ZE

Audi phone box

7.259 kr.

9ZV

Audi phone box light

4.354 kr.

De angivne priser er i DKK inkl. moms.
Genereret 27-02-2021 - Der tages forbehold for fejl og ændringer.

Audi A6 Avant plug-in hybrid Ekstraudstyr
De i parentes opgivne koder henviser til udstyr, som er obligatorisk og derved skal bestilles i samme forbindelse, som det udstyr, de er opgivet ved.
"," skal læses som "og". "/" skal læses som "eller". Udstyr markeret med "-" angiver udstyr, der ikke kan tilkøbes den valgte model.
Tilvalg af fabriksmonteret ekstraudstyr kan påvirke bilens forbrug. En evt. ændring af forbruget vil have indflydelse på bilens pris og kan derudover
påvirke den grønne ejerafgift.
A6 Avant
plug-in
hybrid
Sport
Prestige

4X9

9VD

Audi pre sense-bagsædepakke
Sikkerhedspakken indeholder: Sideairbags bagi + Selestrammere bagi + Selelåse med lys

Audi sound system
Kan ikke tilkøbes til 50 TFSI e og 55 TFSI e.

10.467 kr.

5.521 kr.

9VS

B&O Premium Sound System med 3D lyd

3GN

Befæstigelsessæt

YRB

Betjeningselementer i læder, Audi exclusive

10.914 kr.

YVU

Betjeningselementer i læder, Audi exclusive

10.914 kr.

5MG

7TL

Q0B

QU1

Dekorindlæg brunt nødderodstræ, natur
Inkl. kopholderafdækning Kan ikke tilkøbes til 55 TFSI e.

Dekorindlæg i gråbrunt asketræ natur
Inkl. kopholderafdækning Kan ikke tilkøbes til 55 TFSI e.

Digital TV med CI+ pay TV system og DAB (PNQ)
Digital TV og DAB
Uden CI

16.730 kr.
2.531 kr.

4.782 kr.

4.782 kr.

25.894 kr.

22.990 kr.

7D5

DVD afspiller

1.734 kr.

7K3

Dæktrykskontrolsystem

4.354 kr.

8X1

Forlygtevaskeanlæg
Kan ikke tilkøbes til 55 TFSI e.

4GR

Forrude, opvarmet og akustisk (9ZE)

PV3

Forsæder, el-indstillelige og førersæde m/memory (6XF/6XL)

VC2

Garageportsåbner, HomeLink

PXC

PXC WAA

HD Matrix LED forlygter
Inkl. dynamisk blinklys for og bag

HD Matrix LED forlygter (WAA)
Inkl. dynamisk blinklys for og bag

De angivne priser er i DKK inkl. moms.
Genereret 27-02-2021 - Der tages forbehold for fejl og ændringer.

4.496 kr.

8.566 kr.
14.112 kr.
3.633 kr.

28.514 kr.

10.000 kr.

Audi A6 Avant plug-in hybrid Ekstraudstyr
De i parentes opgivne koder henviser til udstyr, som er obligatorisk og derved skal bestilles i samme forbindelse, som det udstyr, de er opgivet ved.
"," skal læses som "og". "/" skal læses som "eller". Udstyr markeret med "-" angiver udstyr, der ikke kan tilkøbes den valgte model.
Tilvalg af fabriksmonteret ekstraudstyr kan påvirke bilens forbrug. En evt. ændring af forbruget vil have indflydelse på bilens pris og kan derudover
påvirke den grønne ejerafgift.
A6 Avant
plug-in
hybrid
Sport
Prestige
Head-up display
KS1

Head-up-displayet projicerer kørselsrelevante informationer direkte i førerens synsfelt (kontrastfyldt flerfarvet visning). Projicerer efter ønske
bestemte advarsler, hastighed og andre relevante informationer fra assistentsystemer eller navigation direkte i førerens synsfelt og reducerer
dermed den tid, hvor blikket fjernes fra vejbanen. Anvendelse af head-up-displayet med solbriller med polariserende glas er kun mulig i begrænset
omfang.

20.351 kr.

7HB

Interiørelementer (øverst) i kunstlæder

7HD

Interiørelementer (øverst+nederst) i kunstlæder

7HE

Interiørelementer nederst i kunstlæder

7HF

Interiørelementer øverst og nederst i læder

20.206 kr.

4D3

Klimasæder foran (N5D, PV6, 6XF/6XL, PS8)

11.635 kr.

4D8

Klimasæder foran m/massagefunktion (6XF/6XL, PS8, N5D,)

22.561 kr.

PS8

Komfortforsæder (6XF/6XL, N5D)

21.311 kr.

PGC

Komfortnøgle, sensorstyret åbning af bagklap (QQ1/QQ2)

12.204 kr.

PGB

Komfortnøgle, sensorstyret åbning af bagklap og tyverialarm (QQ1/QQ2)

19.474 kr.

GS5

Kontrolknapper i sort glas-look inkl. udvidet aluminiumslook

6NA

Loftbeklædning i sort Alcantara, Audi exclusive (9AQ, 8RF, QQ1/QQ2, 5XF)

6NQ

Loftbeklædning i sort stof

4.640 kr.

2V9

Luftkvalitetspakke (9AQ)

6.541 kr.

N7K

N7U

Læder/Alcantara m/S line-prægning (WQS)
Kan ikke tilkøbes til 55 TFSI e.

Læderindtræk, Alcantara/læder
Kan ikke tilkøbes til 55 TFSI e.

6.090 kr.
11.206 kr.
5.089 kr.

4.923 kr.
29.824 kr.

8.710 kr.

20.351 kr.

N5D

Læderindtræk, Valcona

34.197 kr.

N2R

Læderindtræk, Valcona med S-prægning (WQS)

22.561 kr.

De angivne priser er i DKK inkl. moms.
Genereret 27-02-2021 - Der tages forbehold for fejl og ændringer.

Audi A6 Avant plug-in hybrid Ekstraudstyr
De i parentes opgivne koder henviser til udstyr, som er obligatorisk og derved skal bestilles i samme forbindelse, som det udstyr, de er opgivet ved.
"," skal læses som "og". "/" skal læses som "eller". Udstyr markeret med "-" angiver udstyr, der ikke kan tilkøbes den valgte model.
Tilvalg af fabriksmonteret ekstraudstyr kan påvirke bilens forbrug. En evt. ændring af forbruget vil have indflydelse på bilens pris og kan derudover
påvirke den grønne ejerafgift.
A6 Avant
plug-in
hybrid
Sport
Prestige
N0K

Læderindtræk. Valcona/Milano, perforeret (PS8,4D3/4D8)

34.197 kr.

MMI Navigation plus inkl. Audi virtual cockpit plus (ikke dansk tale) (9VD/9VS/8RF, IT3)
PNB

1XP YEO

2PF WAA

2PF

Indeholder: Navigationssystem med visning på 10,1" farvedisplay med høj opløsning (1.540 × 720), Audi virtual cockpit plus med 12,3"
farvedisplay inklusive visning af navigationskort, Audi connect Navigation & Infotainment basis. Sammen med MMI Navigation plus følger Audi
smartphone interface.

Multifunktionssportslæderrat med skiftekontakter og varme (YEO)
Gælder kun 55 TFSI e

Multifunktionssportslæderrat med skiftekontakter, flad (WAA)
Kan ikke tilkøbes til 55 TFSI e.

Multifunktionssportslæderrat med skiftekontakter, flad bund
Kan ikke tilkøbes til 55 TFSI e.

5ZC

Nakkestøtter til forsæder, indstillige

9R1

Natsynsassistent (8X1, 9AQ)

QE1

Opbevaringspakke

4ZD

Optikpakke, Sort
Kan ikke tilkøbes til 55 TFSI e.

29.415 kr.

0 kr.

647 kr.

3.410 kr.

2.184 kr.
31.298 kr.
1.161 kr.

8.710 kr.

3FU

Panoramaglastag

KA2

Parkeringshjælp, kamera bag

6.826 kr.

2C7

Ratsøjle, el-indstillelig (6XF/6XL, PV3)

5.802 kr.

PQD

WZ4

S line eksteriørpakke
Ved tilvalg af S line eksteriørpakke kan farven Daytonagrå vælges til almindelig metallaks pris! Tyfongrå kan ikke bestilles ifm. PQD Kan ikke
tilkøbes til 55 TFSI e.

S line Selection (obs forbrug!)
S line Selection indeholder: S line Sportspakke (WQS) + S line Eksteriørpakke (PQD). Til denne pakke kan farven Daytonagrå vælges til alm.
metallakspris. Farven Tyfongrå kan ikke bestilles ifm. S line Selection. Dette udstyr kan medføre ændring af bilens brændstofforbrug og pris.

27.554 kr.

26.916 kr.

26.800 kr.

S line sportspakke (obs forbrug!)
WQS

GZ2

19 " aluminiumsfælge i 5-eget dynamisk design, Sportsundervogn. Panelaluminiumsindlæg foran og bagi, belyste, foran med S-logo. S line-logo på
forskærmene. Dekorindlæg i mat, børstet aluminium, mørkt. Multifunktionssportslæderrat med skiftekontakter, kontrastsyninger, ratgreb i
perforeret læder. S line-sædeindtræk i stof Sequenz/læderkombination med S-logo på forsædernes ryglæn. Loftbeklædning i sort. Pedaler i
ædelstål. Kan ikke tilkøbes til 55 TFSI e.

Servolukning af døre

De angivne priser er i DKK inkl. moms.
Genereret 27-02-2021 - Der tages forbehold for fejl og ændringer.

34.197 kr.

9.286 kr.

Audi A6 Avant plug-in hybrid Ekstraudstyr
De i parentes opgivne koder henviser til udstyr, som er obligatorisk og derved skal bestilles i samme forbindelse, som det udstyr, de er opgivet ved.
"," skal læses som "og". "/" skal læses som "eller". Udstyr markeret med "-" angiver udstyr, der ikke kan tilkøbes den valgte model.
Tilvalg af fabriksmonteret ekstraudstyr kan påvirke bilens forbrug. En evt. ændring af forbruget vil have indflydelse på bilens pris og kan derudover
påvirke den grønne ejerafgift.
A6 Avant
plug-in
hybrid
Sport
Prestige
4X4

6FJ

6XE

6XF

6XL

Sideairbags bag
Sidespejle i sort højglans
Kan ikke tilkøbes til 55 TFSI e.

Sidespejle, el. sammenklappelige, indstillige og opvarmelige
Sidespejl sænkes automatisk i passagersiden når bilen sættes i bakgear.

Sidespejle, el. sammenklappelige, indstillige og opvarmelige med memory funktion (PV3)
Sidespejle, opvarmelige, el-klapbare og aut. nedblændelige m/memory (PV3/PS8)
Sidespejl sænkes automatisk i passagersiden når bilen sættes i bakgear.&nbsp;

3Y4

Solgardiner i bagerste sideruder, manuel

5XF

Solskærm, forskydelig

1BE

Q4Q

C1S

52Z

4A4

QL5

Sportsundervogn
Kan ikke tilkøbes til 55 TFSI e.

S-sportssæder (PV3, 6XF/6XL, N2R, WQS/DSS)
Støbte aluminiumsfælge, 5-eget V-design, kontrastgrå, delpoleret, 8.5J x 20 med 255/40 R20 dæk
OBS - dette udstyr kan påvirke forbruget!

Støbte aluminiumsfælge, Audi Sport, i 5-eget polygondesign, antracitsort højglans, 8,5J x 20
8,5J x 20 med 255/40 R20-dæk Audi Sport GmbH Obs: dette udstyr kan medfører ændring i bilens forbrug.

Sædevarme foran og yderpladser bag (9AQ, N4M eller N7U/N5D (Sport))
Tonede ruder, bag
Kan ikke tilkøbes til 55 TFSI e.

PG2

Tyverialarm

1PR

Tyverihæmmende hjulbolte med registrering af løst hjul

2Z0

Uden model- og teknologibetegnelse

1BL

Undervogn med støddæmperregulering

QR9

Vejskiltevisning, kamerabaseret

De angivne priser er i DKK inkl. moms.
Genereret 27-02-2021 - Der tages forbehold for fejl og ændringer.

6.378 kr.

1.531 kr.

3.633 kr.

3.633 kr.

5.089 kr.

2.900 kr.
873 kr.

6.090 kr.

14.457 kr.

32.011 kr.

40.728 kr.

5.521 kr.

6.541 kr.

7.259 kr.
568 kr.
0 kr.
16.420 kr.
2.900 kr.

Audi A6 Avant plug-in hybrid Ekstraudstyr
De i parentes opgivne koder henviser til udstyr, som er obligatorisk og derved skal bestilles i samme forbindelse, som det udstyr, de er opgivet ved.
"," skal læses som "og". "/" skal læses som "eller". Udstyr markeret med "-" angiver udstyr, der ikke kan tilkøbes den valgte model.
Tilvalg af fabriksmonteret ekstraudstyr kan påvirke bilens forbrug. En evt. ændring af forbruget vil have indflydelse på bilens pris og kan derudover
påvirke den grønne ejerafgift.
A6 Avant
plug-in
hybrid
Sport
Prestige
QR9 PCC

Vejskiltevisning, kamerabaseret (PCC)

PCB

Vognbaneafvigelses-advarsel, vejskiltegenkendelse og nødsituationsassistent (6I6)

PCH

Vognbaneskiftadvarsel inklusive Audi pre sense rear, udstigningsadvarsel og assistent til registrering af tværgående
trafik bagved (6XE/6XF/6XK/6XL)

De angivne priser er i DKK inkl. moms.
Genereret 27-02-2021 - Der tages forbehold for fejl og ændringer.

0 kr.
2.900 kr.

13.087 kr.

Audi A6 Avant plug-in hybrid Lakfarver
A6 Avant
plug-in
hybrid
Sport
Prestige
Q0Q0

Audi exclusive speciallak

3Z3Z

Avalongrøn Metallak

A2A2

Brillantsort

6Y6Y

Daytonagrå Perleeffekt

39.133 kr.

5U5U

Firmamentblå Metallak

6.685 kr.

L5L5

Florettsølv Metallak

6.685 kr.

2Y2Y

Gletsjerhvid Metallak

6.685 kr.

T9T9

Ibishvid

5.089 kr.

N3N3

Karatbeige Metallak

6.685 kr.

0E0E

Mythossort Metallak

6.685 kr.

2D2D

Navarreblå Metallak

39.133 kr.

8C8C

Sevillarød Metallak

6.685 kr.

2F2F

Sohobrun Metallak

6.685 kr.

Y1Y1

Tangorød Metallak

6.685 kr.

2L2L

Tyfongrå Metallak

6.685 kr.

F4F4

Vesuvgrå Metallak

6.685 kr.

De angivne priser er i DKK inkl. moms.
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42.198 kr.
6.685 kr.
0 kr.

