
Sériová výbava A6 Allroad 50 TDI quattro TT8: 
 

 12-ročná záruka na neprehrdzavenie karosérie 
 2-ročná záruka bez obmedzenia najazdených kilometrov 
 3-ročná záruka na lak karosérie 
 3-ročný bezplatný servis vozidla 
 5 miestna verzia - trojmiestne zadné sedadlo, operadlo delené a sklápateľné 

v pomere 40:20:40, stredová opierka vzadu jednodielna, sklápateľná s odkladacím 
priečinkom a držiakom na poháre 

 ABS - brzdy s antiblokovacím systémom 
 Ad Blue nádrž 24L (sériovo 12l) 
 Adaptive air suspension 
 Airbag na strane vodiča a spolujazdca 
 Airbagy - hlavové vpredu a vzadu 
 ASR protipreklzový systém 
 Audi connect Navigácia & Infotainment plus - služby (IT3): prepojenie vozidla s 

internetom prostredníctvom zabudovanej SIM-karty vo vozidle. Umožňuje využívanie 
nasledovných služieb (náklady na dátové pripojenie sú zahrnuté v cene služieb) – 
vyhľadávanie bodov záujmu (POI - Point of Interest), dopravné informácie, 
cestovanie, parkovanie, správy, obmedzenia, kalendár, počasie, ceny pohonných 
hmôt, prediktívne navádzanie k cieľu, prístup na myAudi, prístup k SMS, e-mailom 
a dostupným sociálnym sieťam napr. Twitter, prístup k navigácii prostredníctvom 
Google Earth™, online rozšírienie interakcie prirodzeného jazyka, online 
vyhľadávanie navigačných cieľov, pokročilé zobrazovanie cieľov na 3D mape atď. 
Využívanie služieb ako streamovanie online médií, hotspot WLAN, online rádio, 
streamovanie cez Amazon Alexa vyžaduje zakúpenie dátového balíka. Viac 
informácií nájdete nahttps://www.audi.sk/inovacie/audi-connect/baliky-a-funkcie 

 Audi connect Safety & Service a Audi connect Remote & Control: možnosť 
ovládania vybraných funkcií pomocou aplikácie myAudi v mobilnom telefóne. 
Prostredníctvom služieb Safety & Service je možné spustiť tiesňové volanie, online 
volanie v prípade poruchy vozidla či online komunikácia vozidla so servisom. Služby 
Remote & Control umožňujú diaľkové zamknutie/odomknutie vozidla, sledovanie 
statusu vozidla, vyhľadanie parkovacej pozície vozidla, vzdialené nastavenie 
nabíjania (pre vozidlá BEV a PHEV), ovládanie nezávislej klimatizácie. Podmienkou 
funkčnosti je verifikovaný účet na my.audi.com 

 Audi drive select 
 Audi hold assist (plynulý rozbeh pri stúpaní bez použitia ručnej brzdy) 
 Audi pre sense basic – preventívna ochrana cestujúcich pri náraze 
 Audi pre sense front 
 Avant allroad 
 Bez - rozšírenej koženej výbavy 
 Bez Head-up displaya 
 Bez strešného okna 
 Bezpečnostné skrutky kolies 
 Bluetooth rozhranie - umožňuje prepojenie vozidla až s dvomi mobilnými telefónmi 

(2x HFP/PBAP), handsfree, bezpečné telefonovanie, Audiostreaming (A2DP) 
 Bočné airbagy vpredu 
 Denné stretávacie svetlá - LED systém 
 Doživotná garancia Audi mobility 
 EBV brzdy s elektronickým rozdelovaním brzdnej sily 
 EDS elektronická uzávierka diferenciálu 
 Elektrické otváranie a zatváranie veka batožinového priestoru 



 Elektromechanická parkovacia brzda 
 Elektronický imobilizér 
 ESC elektronický stabilizačný program 
 Integrálny systém hlavových opierok 
 Klimatizácia komfortná automatická s oddeleným nastavení pre vodiča a 

spolujazdca, s automatickou reguláciou vzduchu v kabíne v závislosti od kvality 
vonkajšieho (AUC) 

 Kontrastné lakovanie 
 Kontrola obsadenosti sedadla 
 Kontrola tlaku v pneumatikách 
 Kotúčové brzdy vpredu 
 Kotúčové brzdy vzadu 
 Krajina určenia 
 Kryty vonkajších zrkadiel lakované vo farbe karosérie 
 LED svetlomety 
 LED zadné svetlomety 
 Mild-hybrid 
 MMI Navigačný systém plus s MMI touch response - farebný displej 10,1" s vysokým 

rozlíšením 1540 x720; aktualizácia máp online; 3D zobrazenie miest;  individuálny 
osobný profil; inteligentné vyhľadávanie a zadávanie pomocou systému MMI touch;  
1 x čítača SDXC kariet; vrátane MMI Radio plus s MMI touch response 

 MMI Radio plus s MMI touch response - 8,8" farebný displej (rozlíšenie 1280x720), 
slot na SD kartu 

 Multifunkčná kamera 
 Nástupné hliníkové lišty s emblémom Allroad 
 Návod po slovensky 
 Nefajčiarska výbava 
 Ochrana chodca pred nárazom 
 Okná elektricky ovládané - všetky 
 Ostrekovače predných svetlometov 
 Označenie modelu podľa nového typu značenia 
 Palubný počítač so 7" TFT farebným displejom 
 Parkovací systém plus akustický a optický parkovací systém vpredu a vzadu 

(optický pomocou MMI) 
 Pohon quattro 
 Pozinkovaná karoséria 
 Predné uchytenie evidenčného čísla 
 Progresívne riadenie 
 Rádiový tuner digitálny (príjem závislý od lokálnej digitálnej siete) 
 Sedadlá štandardné vpredu v poťahu látka Essenz 
 Sedadlá vpredu - manuálne výškovo nastaviteľné 
 Start-Stop-System 
 Stredová opierka rúk vpredu 
 Strešné nosiče - čierne 
 Strešný spojler 
 Svetelný a dažďový senzor 
 Špeciálny štítok 
 Tempomat s obmedzovačom rýchlostí 
 Typový štítok 
 Ukotvenie detskej sedačky ISO FIX s deaktivátorom airbagu spolujazdca 
 Upozornenie na opustenie jazdného pruhu 



 Variabilný servisný interval (30 000km alebo 2 roky) 
 Vnútorné spätné zrkadlo bezrámové, s automatickou clonou 
 Vonkajšie spätné zrkadlo vpravo asférické 
 Výstražný trojuholník 
 Zvýšený objem nádrže na 73 litrov 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


