
 

 

AUDI A6 Design 45 TFSI quattro S-tronic 

Գույնը՝ Սպիտակ (Ibis White) 

Սրահի գույնը՝ սև-սև-արծաթագույն 

Շարժիչը՝ 4 մխ, բենզինային, 2.0 լ, 180 կՎտ (245 ձ.ուժ) 

Փոխանցման տուփը՝ 7 աստիճան S-tronic 

Քարշակը՝ լիաքարշակ Audi quattro՝ ultra տեխնոլոգիայով 

Անվահեծերը՝ դյուրաձույլ, «Բազմաճաղ» դիզայն, չափսը՝ 8J x 18”, 225/55 R18 անվադողերով  

Արագացում 0-100 կմ/ժ՝ 6.0վ 

Առավելագույն արագություն՝  250 կմ/ժ (էլ. սահմանափակում) 

Վառելիքի ծախսը՝  8.1-8.4 լ/100 կմ (քաղաքային ցիկլ), 5․4-5․8 լ/100 կմ (մայրուղի) 

Համալրում 

Ուժեղացված կախոց Comfort heavy-duty suspension 

Շարժիչի և փոխանցման տուփի լրացուցիչ պաշտպանիչ  Additional underbody guard 

Շահագործողի գիրքը ռուսերեն լեզվով Information kit in Russian 

Հակաառևանգման անվային բոլտեր, ամրացման թուլանալու մասին 

զգույշացնող համակարգ 
Anti-theft wheel bolts with loose wheel warning 

Արտաքին ձևավորման «Black» փաթեթ Black appearance package 

Դիմացի Matrix լուսադիոդային լուսարձակներ, լուսադիոդային հետևի 

լապտերներ և լուսարձակների լվացման համակարգ 
Matrix LED headlights, LED tail lamps and headlight washer system 

Հարմարավետ բանալի՝ բեռնախցիկի սենսորային բացման/փակման 

հնարավորությամբ 
Comfort key with sensor controlled luggage compartment release 

MMI Ռադիո համակարգ plus` MMI սենսորային կառավարմամբ MMI Radio plus with MMI touch response 

Կայանմանն օժանդակող համակարգ՝ դիմացի ու հետևի ցուցիչներով Parking aid Plus  

Հետհայացքի տեսախցիկ Rear view camera 

Դիմացի էլեկտրակառավարվող նստատեղեր՝ վարորդի նստատեղի 

կարգավորումների հիշողության համակարգով, տաքացվող 

Power-adjustable heated front seats with memory feature for the driver 

seat 

Դիմացի նստատեղերի հենակների պարանոցային հատվածի 

էլեկտրակարգավորում 
Power adjustable lumbar support in the front seat backrests 

Նստատեղերի երեսպատում կաշվի և mono.pur 550 արհեստական կաշվի 

համադրությամբ 
Seat upholstery in combined leather/mono.pur 550 leatherette  

Դիմացի հարմարավետ արմնկակալ Comfort center armrest in front 

Դեկորատիվ ներդիրները՝ fragment ալյումինից Decorative inlays in aluminum fragment 

Կառավարման կոճակները սև ակապուց, ընդարձակ ալյումինե 

հարդարմամբ 

Operating buttons in black glass look, with extended aluminum 

furnishing 

Հարկադրված կանգառի եռանկյունաձև ազդանշան, լուսանդրադարձնող 

ժիլետներ և դեղատուփ 
Warning triangle, light-reflecting safety vests and first aid kit 

Անվադողերում օդի ճնշման անկման ցուցիչ Tire pressure loss warning  

Կոմպակտ պահեստային անիվ, գորիքների լրակազմ և ամբարձիչ Compact spare wheel, tool kit and jack 

Սրահի վերևի բաղադրիչների երեսպատում արհեստական կաշվով Upper interior elements in leatherette 

Կաշվեպատ բազմաֆունկցիոնալ ղեկանիվ՝ կրկնակի ճաղերով, 

ենթաղեկային փոխարկիչներով, տաքացվող 

Leather wrapped multifunctional steering wheel, double spoke design, 

with shifting paddles and steering wheel heating 

Բեռնախցիկի ծածկոցը՝ էլեկտրական բացվող և փակվող Luggage compartment cover: electrically opening and closing 

Սրահի հետհայացքի հայելին՝ ինքնամգեցվող Auto-dimming interior rearview mirror 

Սրահի լուսավորության կոնտուրային փաթեթ Ambient Lighting package plus 

Արտաքին հայելիները՝ էլեկտրակառավարվող, տաքացվող և 

էլեկտրական ծալվող, հիշողության ֆունկցիայով 

Exterior mirrors, power adjustable, heated and power folding, auto-

dimming on both sides, with memory feature 

Արտաքին հայելիների սև փայլուն պատյաններ Exterior mirror housings in Glossy Black 

Կռուիզ-կոնտրոլ համակարգ Cruise-control system 

Անվտանգության ամրագոտիների օգտագործման հսկիչ համակրգ Seat belt monitoring system 

Վարորդի ինֆորմացիոն համակարգ՝ գունավոր դիսպլեյով, ներառյալ 

վարորդի հոգնածության հայտնաբերման համակարգ 

Driver information system with color display and driver fatigue 

monitoring system 

Audi ձայնային համակարգ Audi sound system 

Փափուկ հիբրիդ տեխնալոգիա Mild hybrid technology 

Audi վարման ռեժիմի ըտրության համակարգ Audi drive select 

ERA-GLONASS վթարային կանչի կոճակ  ERA-GLONASS emergency call system  

2 զոնաներով կլիմատ-կոնտրոլ համակարգ Two zone climate control system 

Start-Stop համակարգ Start-Stop system 

Բջջային հեռախոսի անլար լիցքավորման կայան Audi Phone box light 

Ջերմամեկուսիչ ապակեպատում Heat insulating glass 

Առաջարկվող մեքենայի գինը՝ 35,200․000 ՀՀ դրամ։ 

 


