A6 40 TDI quattro
Oferta din 18.10.2021
Nr. oferta: YFF5VC1

Pret cu TVA

56.900 EUR
Model
A6 40 TDI quattro

60.400 EUR

Diesel (mild) Hybrid / 2.0 l / 150 kW (204 CP) / S tronic 7 trepte
Combustibil

Diesel(mild) Hybrid

Consum combustibil 5.5 l/100km
Emisie CO2 145 g/km
Design

Tractiune

quattro®

Tapiterie scaune Stofa sau piele Negru

0 EUR

Vopsea exterior Negru Brilliant uni

0 EUR

Jante din aliaj – 17 inch – design in 10

0 EUR

Transmisie

S tronic 7 trepte

Putere

150 kW / 204 CP

Capacitate cilindrica

1968 cmc

Scanati codul QR si apelati

1Pe baza nr. dvs. de oferta distribuitorul selectat de dv. poate apela

configuratia dvs. in mod mobil

configuratia dvs. si sa va ghideze in mai departe.

cu smartphone-ul sau tableta

Atentie la faptul ca nr. de oferta isi poate pierde valabilitatea in cazul unor

dvs.

modificari ale programului de produs.
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A6 40 TDI quattro
Oferta din 18.10.2021

Echipare serie

Nr. oferta: YFF5VC1

Agent frigorific R1234yf

Podea portbagaj

Airbag pasager fata cu functie de

Portbagaj cu deschidere automata

Airbag-uri laterale fata si cortina

Praguri cu insertii din aluminiu

Audi connect apel de urgenta & service

Pregatire pentru Functions on demand

Audi connect Navi. & Infotainment Plus

Prezoane standard

Audi connect Navigatie & Infotainment

Protectie pietoni

Audi drive select

quattro® cu tehnologie ultra

Audi music interface

Receptie radio digitala

Audi pre sense basic

Rezervor AdBlue

Audi pre sense front

Rezervor cu capacitate de 63 litri

Bancheta spate rabatabila

Scaune fata reglabile manual

Bare de protectie Basic

Scaune standard fata

Camera multifunctionala pentru sistemele

Servodirectie electromecanica

Carcase oglinzi in culoarea caroseriei

Sistem de fixare scaun copil ISOFIX si

Caroserie zincata

Sistem informare sofer cu afisaj color

Cheie cu telecomanda Keyless-Go

Sistem Infotainment Multimedia Premium

Climatizare automata confort cu 2 zone

Sistem start/stop

Cotiera centrala fata

Stopuri cu tehnologie LED

Cruise control inclusiv limitator de

Suspensie standard

Cutie de viteze - S tronic

Tetiere scaune fata reglabile manual

Directie progresiva

Tractiune integrala quattro®

Elemente de control negru mat

Trusa de scule fara cric

Elemente decorative gri grafit

Vitezometru cu afisaj in km/h

Extindere garantie 2 ani maxim 120.000km
Fara scrumiera si bricheta
Geamuri laterale si luneta termoizolante
Geamuri spate standard
Grup pedalier standard
Imobilizator electronic antifurt
Indicarea modelului si a tehnologiei
Interfata Bluetooth
Jante din aliaj – 17 inch – design in 10
Kit reparatie anvelopa in caz de pana
Limitator de viteza maxima, reglabil
Lumini de rulare pe timp de zi
Mild-Hybrid
Monitorizare presiune anvelope
Navigatie MMI cu MMI touch response
Oglinda interioara antiorbire fara rama
Parasolare cu oglinzi make-up iluminate
Parbriz cu protectie termica
Parking control Plus
Plafon interior din stofa
Plafon standard fara bare longitudinale
Plafon standard fara trapa

Scanati codul QR si apelati
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A6 40 TDI quattro
Oferta din 18.10.2021

Dotari optionale

Nr. oferta: YFF5VC1

$A0

cod intern A-Edition

0 EUR

$AI

Actiune A-Edition 2021

$BU

Actiune Business Selection

-947 EUR

$KS

Actiune Comfort Selection

-652 EUR

2ZM

Volan multifunctional cu spite duble,

-11.649 EUR

351 EUR

imbracat in piele, cu padele si incalzire
Pielea de pe volan si maneta selectorului de viteze este adaptata cromatic la
partea superioara a plansei de bord
Inaltime si distanta reglabile manual pentru volan.
Pentru operarea confortabila a numeroaselor optiuni Infotainment standard si
optionale, volanul este echipat cu 12 taste multifunctionale. - Padelele permit
schimbarea manuala a treptelor de viteza. Suplimentar, conturul volanului este
incalzit.
4A3

Scaune fata incalzite

437 EUR

6XK

Oglinzi exterioare antiorbire

113 EUR

reglabile si rabatabile electric, incalzite, cu efect automat antiorbire
7P1

Reglaj lombar electric scaune fata

318 EUR

cu reglare atat pe verticala cat si pe orizontala
9VD

Audi sound system

431 EUR

10 difuzoare
amplificator 6 canale
subwoofer
putere totala 180w
IU1

Audi smartphone interface

311 EUR

conecterea smartphone-ul cu autovehiculul si afisarea aplicatiilor selectate pe
afisajul MMI
disponibilitatea aplicatiilor si conectivitatea este conditionata de carplay/android
auto
KA2

Camera video pentru marsarier

533 EUR

afiseaza zona din spatele autovehiculului pe ecranul MMI

Scanati codul QR si apelati
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A6 40 TDI quattro
Oferta din 18.10.2021

Nr. oferta: YFF5VC1

indica prin elemente dinamice de afisare traiectoria optima pentru parcare.
N4M

Tapiterie piele/piele eco. mono.pur 550

1.190 EUR

Nota: doar impreuna cu scaune fata standard
PCC

Pachet assistenta tour

1.591 EUR

Adaptive cruise assist, emergency assist (6I6)
Adaptive cruise control ACC, speed limiter, efficiency assist, swerve assist, turn
assist (8T5)
PX6

Faruri LED Matrix

1.758 EUR

inclusiv semnalizare dinamica pentru stopuri
QQ1

Pachet lumini ambientale

362 EUR

creeaza o atmosfera placuta in interiorul autovehiculului
QR9$PC

Recunoasterea indicatoarelor rutiere

0 EUR

Sistemul recunoaste cu ajutorul camerei video si afiseaza restrictiile de viteza,
inclusiv cele temporare.
WCAPAO

Pachet Business Selection 1

182 EUR

Contine:
Audi bluetooth interface * Nota: obliga la optiuni suplimentare
WCB

Pachet Comfort Selection

2.173 EUR

Contine:
instalatie de climatizare 4 zone
pachet de depozitare
cheie comfort
cotiera centrala fata confort *Nota: obliga la optiuni suplimentare

Scanati codul QR si apelati
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A6 40 TDI quattro
Oferta din 18.10.2021

Nr. oferta: YFF5VC1

Date tehnice

Informatii generale
Forma

Limuzina

Usi

4

Locuri

5

Motorizare si tip tractiune
Combustibil

Diesel(mild) Hybrid

Putere motor cu ardere

150 kW (204 CP)

Capacitate cilindrica

1968 cmc

Cilindri

4

Tractiune

quattro®

Cutia de viteze

S tronic 7 trepte

Parametri rulare
Viteza maxima

246 km/h

Zgomot

68.00 dB

Mase
Greutate totala maxim admisibila

2325 kg

Masa reala

1821 kg

Masa max. admisibila pe axa fata

1185 kg

Masa max. admisibila pe axa spate

1275 kg

Masa remorcabila franat (la panta max. 12%)

2000 kg

Masa remorcabila nefranat

750 kg

Greut. max. admisibila la panta max. 12%

4325 kg

Apasare verticala

95 kg

Dimensiuni autovehicul
Inaltime fara bare longitudinale acoperis

1411 mm

Latime fara oglinzi exterioare

1886 mm

Lungime fara dispozitiv remorcare

4939 mm

Ampatament

2932 mm

Scanati codul QR si apelati
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A6 40 TDI quattro
Oferta din 18.10.2021

Nr. oferta: YFF5VC1

Consum si emisii
Norme emisii

EURO 6 AP

Emisie particule

0.00059 PM

NOx

0.02330 g/km

Consum combustibil mixt

5.5 l/100km

Emisii CO2 combinate

145 g/km

Acestea sunt date tehnice care au fost calculate / determinate in cadrul configurarii preliminare a autovehiculului. Nu este exclus
ca in cadrul procesului de productie sa apara variatii de la aceste valori si, astfel, valorile calculate / determinate in cadrul
configurarii preliminare a autovehiculului sa nu corespunda valorilor concrete ale autovehiculului livrat.
Masa efectiva include masa autovehiculului cu rezervorul umplut la cel putin 90% din capacitate (combustibil, apa etc.), plus
masa soferului (75 kg) si masa dotarilor speciale/ suplimentare selectate suplimentar. Atentie: Va rugam sa aveti in vedere
faptul ca acestea sunt valori preliminare cu rol orientativ. Valorile efective conform Certificatului de conformitate (COC) pot varia
cu pana la 5% sau autovehiculul poate avea o masa efectiva cu pana la 5% mai mare, reducandu-se astfel sarcina utila.

Scanati codul QR si apelati
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A6 40 TDI quattro
Oferta din 18.10.2021

Nr. oferta: YFF5VC1

Finantare
Pachetul meu de mobilitate Porsche
Finance Group Romania.
PERFECT LEASING

Pret masina cu TVA
Durata
Avans procentual din pretul cu TVA al masinii
Avans in valoare absoluta
Kilometri/an
Rata lunara leasing cu TVA

56.899,60 €
48 Luni
25,00 %
14.224,90 €
20000 km
623,77 €

Asigurare CASCO
Prima lunara CASCO

201,99 €

Service/Intretinere
Intretinere

SERVICE 29,00 €

Total
Rata lunara leasing cu TVA

623,77 €

Prima lunara CASCO

201,99 €

Rata lunara servicii cu TVA
Rata lunara totala cu TVA

29,00 €
854,76 €

Calculul de mai sus a fost realizat utilizand o dobanda EUR variabila de 6,39%, DAE
total (finantare + asigurare) 14,68%, volum finantat 42674,70 EUR, valoare total
platibila 75211,73 EUR TVA inclus. Rata include TVA. Contractul de finantare
implica si plata unui comision de analiza dosar de 297,50 EUR TVA inclus. Aceasta
oferta are caracter informativ si se adreseaza persoanelor fizice. Pentru o calculatie
personalizata finala, va rugam sa va adresati unui dealer autorizat. Oferta
disponibila prin Porsche Leasing Romania IFN SA.

Scanati codul QR si apelati
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A6 40 TDI quattro
Oferta din 18.10.2021

Nr. oferta: YFF5VC1

Valorile privind consumul și emisiile de CO2 au fost determinate în baza procedurilor de măsurare stabilite de lege. Începând cu 1 septembrie 2017, anumite vehicule noi sunt omologate de tip folosind procedura de testare a
vehiculelor ușoare armonizata la nivel mondial (WLTP - World Harmonised Light Vehicle Test Procedure), care este o procedură de testare nouă și mai realistă pentru măsurarea consumului și a emisiilor de CO2. Începând cu 1
septembrie 2018, WLTP înlocuiește progresiv noul ciclu de conducere european (NEDC – New European Driving Cycle). Datorită condițiilor de testare mai realiste, consumul și emisiile de CO2 măsurate în cadrul WLTP sunt în
multe cazuri mai ridicate comparativ cu cele măsurate în cadrul NEDC. Mai multe detalii despre procedura WLTP, valorile de consum și emisii, precum și elementele care influențează aceste valori pot fi obținute accesând
pagina de internet https://www.audi.ro/service-piese-si-accesorii/service-audi/mediu-si-tehnologie/wltp. Informațiile nu se referă la un anumit vehicul și nu constituie parte integrantă a ofertei, ci sunt destinate exclusiv
scopurilor comparative între diferitele tipuri de vehicule. Valorile de consum și emisii de CO₂ ale unui vehicul sunt influențate și de conduita în trafic și de alți factori ce nu țin de domeniul tehnic (de exemplu, condițiile de vreme
sau condițiile de trafic). De asemenea, dotările opționale și accesoriile (de exemplu, pneuri mai late, instalație de climatizare etc.), pot modifica parametrii relevanți ai vehiculului, de exemplu, greutatea, rezistența la rulare și
aerodinamica, rezultând astfel abateri ale datelor de consum și emisii CO2 pentru modelul configurat. Valorile de consum și de emisii CO2 pot diferi usor fata de datele ce vor fi inscrise in în certificatul de conformitate furnizat
la momentul livrării vehiculului. Mai multe detalii privind caracteristicile vehiculului, inclusiv valorile de consum și emisii CO2 pot fi obținute la dealerii autorizați.
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