Audi S6 Limousine
S6 4.0 TFSI quattro 331(450) kW(KM) S tronic
Cena całkowita : 209 900 PLN

kod Audi

A9M1766S
www.audi.pl/A9M1766S

Audi S6 Limousine | S6 4.0 TFSI quattro 331(450) kW(KM) S tronic
kod Audi: A9M1766S

Podsumowanie

Audi Audi S6 Limousine
S6 4.0 TFSI quattro 331(450) kW(KM) S tronic
Informacja dodatkowa

Cena całkowita
209 900 PLN

Kolor nadwozia
niebieski Sepang perłowy

Kolorystyka wnętrza

Typ

Używane samochody

Data I rejestracji

21.04.2016

Przebieg

59 994 km

Liczba właścicieli

1

Gwarancja

Siedzenia

czarne-srebrne

Deska rozdzielcza

czarna

Wykładzina

czarna

Podsufitka

srebrna

Nie

kod Audi
A9M1766S
Twoja konfiguracja na www.audi.pl
www.audi.pl/A9M1766S

Parametry techniczne
Typ silnika

8-cylindrowy widlasty silnik
benzynowy, aluminiowy, z
kombinowanym wtryskiem paliwa
(pośrednim i/lub bezpośrednim),
DOHC, turbodoładowany, dwa
zespoły klap wirowych, regulowane
niskie i wysokie ciśnienie paliwa, 4
zawory na cylinder, wyłączanie
cylindrów, pośrednie chłodzenie
powietrza doładowania

Pojemność silnika

3993 cm³

Moc maksymalna

331 (450)/5800-6400 kW (KM)
przy obr.

Maksymalny moment
obrotowy

550/1400 - 5700 Nm przy obr.

Prędkość maksymalna

250 km/h

Przyspieszenie 0-100
km/h

4,4 s

Klasa paliwa

Benzyna

2023-01-08

numer oferty
89779
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Audi S6 Limousine | S6 4.0 TFSI quattro 331(450) kW(KM) S tronic
kod Audi: A9M1766S

Wyposażenie dodatkowe

(1/3)

niebieski Sepang perłowy

Audi Sport cast aluminium alloy wheels, 10-spoke Y design,
size 8.5 J x 19

Obręcze kół ze stopu metali lekkich 8,5Jx19", z oponami
255/40 R19

Opony 255/40 R19

Reflektory w technologii LED Matrix-Beam

Reflektory w technologii LED Matrix - Beam

Brak oznaczenia modelu i typu silnika

Przednie fotele sportowe

Fotele przednie typu "S"

Tapicerka skórzana Valcona dla siedzeń sportowych typu S

2023-01-08
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Wyposażenie dodatkowe

(2/3)

Kierownica sportowa, wielofunkcyjna, spłaszczona u dołu, z
funkcją zmiany przełożeń, obszyta skórą

Wnęka w tylnej kanapie z pokrowcem do przewozu nart

MMI touch

System MMI® Navigation plus

MMI navigation plus

MMI Navigation plus z MMI touch

System nagłaśniający Bose Surround Sound

Audi parking system plus (przód/tył) z wizualizacją na
ekranie MMI

Kamera z czujnikiem odległości (w systemie
wspomagającym kierowcę)

Sportowy układ wydechowy

2023-01-08
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Wyposażenie dodatkowe

(3/3)

Rozszerzona gwarancja Audi 3 lata / 90 000 km (w tym
pierwsze dwa lata bez limitu przebiegu)

2023-01-08

5

Audi S6 Limousine | S6 4.0 TFSI quattro 331(450) kW(KM) S tronic
kod Audi: A9M1766S

Wyposażenie standardowe

Koła i opony

(1/2)

Fotele

1PD

Śruby zabezpieczające koła przed kradzieżą

1S1

Zestaw narzędzi z podnośnikiem

7K1

Wskaźnik kontroli ciśnienia w oponach

1G5

Koło zapasowe dojazdowe

3G2

Isofix - mocowanie fotelika dziecięcego na
fotelu pasażera z przodu

7P1

Regulacja odcinka lędźwiowego kręgosłupa,
elektryczna

6E3

Podłokietnik z przodu

3L4

Fotele przednie regulowane elektrycznie z
funkcją pamięci dla fotela kierowcy

4A3

Fotele przednie ogrzewane

3B3

Isofix - mocowanie fotelika dziecięcego na
skrajnych fotelach z tyłu

3NZ

Dzielona i składana tylna kanapa

Reflektory
8IT

Reflektory przednie w technice LED

8K4

Światła do jazdy dziennej

8Q3

Automatyczna regulacja zasięgu reflektorów

8SP

Reflektory tylne w technice LED

8X1

System zmywania reflektorów

Wygląd wewnętrzny

8N0

Brak funkcji ustawienia czasu cykli zmywania
wycieraczek

7HA

Podparcia w drzwiach standardowe

6NJ

Podsufitka tkaninowa

Wygląd zewnętrzny

5TG

Aplikacje dekoracyjne - aluminium
szczotkowane

6FC

Lusterka zewnętrzne w optyce aluminium,
elektrycznie regulowane i ogrzewane

6RA

Deska rozdzielcza i wyłożenie drzwi
jednobarwne

5J4

Tylny spoiler w kolorze nadwozia

7M2

Listwy progowe z emblematem "S"

2K3

Wzmocnione zderzaki

0TD

Dywaniki welurowe z przodu i z tyłu

4ZB

Listwy ozdobne wokół szyb, srebrne
Kierownice i elementy obsługi

Systemy dachowe i przeszklenie
3S0

Brak relingów dachowych

VW5

Szyby boczne z przodu i z tyłu regulowane
elektrycznie

4GF

2023-01-08

2C5

Kolumna kierownicy z regulacją w dwóch
płaszczyznach

7F9

Gałka dźwigni skrzyni biegów

6F3

Emblemat "S6"

Szyby termoizolacyjne
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Wyposażenie standardowe

(2/2)

Oświetlenie

Systemy wspomagające kierowcę

QQ1

UH2

Hamulec postojowy, elektromechaniczny z
asystentem podjazdu

8T1

Tempomat - urządzenie utrzymujące stałą
prędkość

U1A

Tablica wskaźników z prędkościomierzem,
zegarem, obrotomierzem i licznikiem
przebiegu dziennego

QW1

Centralny panel sterujący z przodu

Pakiet oświetlenia zewnętrznego i wnętrza

Komfort
6XG

Lusterka zewnętrzne z funkcją pamięci

5SL

Lewe lusterko zewnętrzne, asferyczne

5RU

Lusterko zewnętrzne po stronie pasażera
convex

4L6

Lusterko wewnętrzne z automatyczną funkcją
przeciwoślepieniową

Technika i bezpieczeństwo

2V5

System automatycznej recyrkulacji powietrza

1KY

Hamulce tarczowe z tyłu

9AQ

Klimatyzacja automatyczna, 4-strefowa

1LU

Hamulce sportowe

7AL

Autoalarm fabryczny

1AT

4E2

Automatyczne zwolnienie blokady bagażnika

Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy
(ESC)

4K4

Centralny zamek sterowany falami radiowymi

2MB

Zawieszenie Adaptive air suspension sport

QE1

Pakiet schowków

6Y2

Elektroniczna blokada prędkości
maksymalnej

6M1

Siatka zabezpieczająca bagaż

GH1

Podstawowy mechanizm różnicowy tylnej osi

6SS

Wyłożenie podłogi bagażnika

QZ7

3D1

Konsola środkowa

Elektromechaniczne wspomaganie układu
kierowniczego

9JC

Pakiet dla palących

4UF

Poduszki powietrzne, czołowe dla kierowcy i
pasażera, boczne z przodu, z funkcją
dezaktywacji poduszki powietrznej pasażera

Systemy multimedialne

0M5

Zbiornik paliwa o pojemności 75l

9Q8

Komputer pokładowy z kolorowym
wyświetlaczem

4X3

Kurtyny powietrzne chroniące głowy
pasażerów z przodu i z tyłu

9ZX

Złącze Bluetooth

9P6

Czujnik kontroli zapięcia pasów
bezpieczeństwa

7L8

System Start/Stop + system rekuperacji

1T3

Trójkąt ostrzegawczy i apteczka

Systemy wspomagające kierowcę
7W1

2023-01-08

Audi pre sense basic
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Komentarz dealera

Dane sprzedawcy: Przemysław Przybylski telefon: 785012818 email: przemyslaw.przybylski@krotoski.com

2023-01-08
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Parametry techniczne

Silnik

(1/2)

Układ hamulcowy

Typ silnika

8-cylindrowy widlasty silnik
benzynowy, aluminiowy, z
kombinowanym wtryskiem paliwa
(pośrednim i/lub bezpośrednim),
DOHC, turbodoładowany, dwa
zespoły klap wirowych, regulowane
niskie i wysokie ciśnienie paliwa, 4
zawory na cylinder, wyłączanie
cylindrów, pośrednie chłodzenie
powietrza doładowania

Pojemność silnika

3993 cm³

Moc maksymalna

331 (450)/5800-6400 kW (KM)
przy obr.

Maks. wydajność (KM)

450 KM

Maks. wydajność (KW)

331 kW

Maksymalny moment
obrotowy

550/1400 - 5700 Nm przy obr.

Sterowanie silnikiem

Bosch MED 17.1

Kontrola emisji spalin

dwa katalizatory ceramiczne przy
silniku, każdy z sondą lambda przed
i za katalizatorem, układ
napowietrzania spalin

Układ hamulcowy

dwuobwodowy układ hamulcowy z
diagonalnym podziałem, z
elektroniczną stabilizacją toru jazdy
ESC, urządzeniem wspomagającym i
hydraulicznym wspomaganiem
nagłego hamowania; z przodu i z
tyłu hamulce tarczowe, z przodu i z
tyłu wentylowane tarcze
hamulcowe, z tyłu zaciski z
elektromechanicznym hamulcem
postojowym

Masa
Masa własna

1970 kg

Dopuszczalna masa
całkowita

2505 kg

Dopuszczalna masa
100/85 kg
ładunku na
dachu/dopuszczalny
nacisk przyczepy na hak
holowniczy

Maksymalna masa przyczepy
Układ napędowy

bez własnych hamulców 750 kg

Napęd

stały napęd na cztery koła quattro

przy 12% wzniesieniu

Sprzęgło

elektrohydraulicznie sterowane
podwójne sprzęgło wielotarczowe
mokre

Pojemność

Przekładnia

7-stopniowa S-tronic

2100 kg

Bagażnik

530 l

Zbiornik paliwa, ok.

75 l

Zawieszenie
Przednie

Tylne

2023-01-08

oś pięciowahaczowa, górny i dolny
wahacz poprzeczny, stabilizator,
sprężyny gazowe (zawieszenie
powietrzne)
oś tylna z wahaczem trapezowym i
drążkiem korekcyjnym,
stabilizatorem i sprężynami
gazowymi

Osiągi
Prędkość maksymalna

250 km/h

Przyspieszenie 0-100
km/h

4,4 s

9

Opony

255/40 R 19

Kola

koła aluminiowe odlewane, 8,5 J x
19
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Parametry techniczne

(2/2)

Wydajność
Klasa wydajności

E

Klasa ubezpieczenia
Ubezpieczenie OC

21

Ubezpieczenie AC

29

Częściowe
ubezpieczenie AC

30

2023-01-08
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Zużycie i wartości emisji

2023-01-08

11

Audi S6 Limousine | S6 4.0 TFSI quattro 331(450) kW(KM) S tronic
kod Audi: A9M1766S

Kontakt

Dealer
Krotoski
Niciarniana 51/53
92-320 Łódź
Telefon: +48 (4267) 717-00
FAX: +48 (4267) 717-01
email: salon.audi.lodz@krotoski.com
Osoba kontaktowa:
Przemysław Przybylski

2023-01-08
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Informacja dodatkowa

Celem konfiguracji jest jedynie niewiążący przekaz ogólnych informacji o pojeździe, który nie może zastąpić
konsultacji ze sprzedawcą w sprawie ewentualnego zakupu. Specyfikacja techniczna i elementy wyposażenia
konfigurowanego samochodu mają jedynie charakter poglądowy i mogą różnić się zależnie od specyfiki danego
rynku. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian. W kwestii specyfikacji technicznej, elementów wyposażenia
oraz cech naszych pojazdów informacji udzielą sprzedawcy w salonie dealerskim Audi Wszystkie produkowane
obecnie samochody marki Audi są produkowane z materiałów spełniających wymagania określone w normie ISO
22628 pod kątem możliwości odzysku i recyklingu i uzyskały w tym zakresie europejskie świadectwa homologacji
zgodne z dyrektywą 2005/64/WE. Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. zapewnia wszystkim użytkownikom
samochodów sieć odbioru pojazdów po zakończeniu ich eksploatacji zgodną z wymaganiami ustawy z dnia 25
stycznia 2005r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202, z późn. zm.). Więcej
informacji dotyczących ekologii znajduje się na stronie: www.audi.pl
Ceny zawarte w konfiguracji są sugerowanymi cenami PLN brutto, dostępnymi u autoryzowanych Dealerów Audi.
Ze względu na pojawiające się akcje promocyjne możliwe są zmiany cen.

2023-01-08
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