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quattro
Audi quattro.
Nelivetojen ykkönen.

Audi quattro.
Jatkuvaa etumatkaa.
Vuodesta 1980.
Audin quattro-nelivetomallisto sopii täydellisesti Suomen
oloihin, joissa liikutaan puolet vuodesta märällä tai lumisella
tienpinnalla. Tässä Audi Newsissä kerrotaan quattro-nelivedon
ominaisuuksista ja esitellään osa Audin monipuolisesta
quattro-mallistosta. Koko mallistoon voi tutustua
verkossa osoitteessa: audi.fi.
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Nautinnollista ajamista

Neljällä pyörällä

Audin quattro-neliveto on turvallisten ja nautinnollisten ajo-ominaisuuksien sekä vakaan etenemisen tiennäyttäjä. Alun perin nopeaan maantieajoon kehitetty jatkuvatoiminen nelivetojärjestelmä nousi muun
muassa Audin ylivoimaisen rallimenestyksen myötä
erinomaisia ajo-ominaisuuksia arvostavien autoilijoiden
suosikiksi. Jo 37 vuoden kokemus ja jatkuva tuotekehitys takaavat quattron laadun. quattro on ehdoton valinta, jos haluaa autoltaan varmaa hallittavuutta, turvallista ajokäytöstä ja aitoa ajonautintoa.

Neljä jarruttavaa pyörää takaavat maksimaalisen pysähtymisen. Vastaavasti neljä jatkuvasti vetävää pyörää
mahdollistavat erinomaisen etenemisen. Useimmista kilpailijoistaan poiketen perinteinen pitkittäisellä
voimalinjalla varustettu Audi quattro on aidosti nelivetoinen – eli kaikki pyörät vetävät koko ajan. Siksi
auton ajettavuus ei muutu tienpinnan pito-olosuhteiden vaihdellessa. Hyvä suuntavakavuus ja kaarreajon vakaus ovat quattron perusominaisuuksia,
jotka havaitsee helposti jo ensimetreillä. Liukkaalla
kelillä quattron ominaisuudet nousevat aina vain vahvemmin esille, ja hyvästä pidosta johtuen moottorin
voimavarat ovat käytössä kuljettajan oman valinnan –
eivät ajovakautusjärjestelmien – mukaan.
Suomessa autoilijan vuosittaisesta liikennöinnistä vähintään puolet tapahtuu märällä tai lumisella
tienpinnalla. Jo pelkästään sen takia nelivedon tuoma
etu on todella suuri. Lumipyryn yllättäessä quattro-
kuljettajalla ei ole huolta perille pääsystä. Tilanne on
turvallisesti hallinnassa. Myös perävaunun vedossa
quattron edut ovat ehdottomat. Isokin asuntovaunu,
hevosenkuljetusperävaunu tai venetraileri kulkee perässä vakaasti ja turvallisesti.
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Tulevaisuuden teknologiaa
Uusi quattro ultra
– ennakoiva neliveto
Uudessa quattro ultra -nelivedossa yhdistyvät etuvedon taloudellisuus ja nelivedon dynaamisuus. Käynnistettäessä ja lähdettäessä liikkeelle liukkaalla kelillä tai perävaunun kanssa auto on
aina nelivetoinen. Normaaliajossa hyvissä ajo-oloissa auto on kuitenkin etuvetoinen, mikä pienentää kitkakerrointa ja säästää siten polttoainetta sekä pienentää CO2-päästöjä.
Järjestelmä kuitenkin ennakoi ajotilanteita käyttämällä muun muassa sensoreita sekä keräämällä ja analysoimalla
jatkuvasti ajodynamiikkaa, tieoloja ja kuljettajan käyttäytymistä. Ajotilanteen niin vaatiessa se kytkee nelivedon päälle
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sekunnin murto-osassa jo ennen kuin nelivetoa todella tarvitaan. Mikäli ajotilanne ei ole ennustettavissa esimerkiksi renkaiden siirtyessä kuivalta asfaltilta jäälle, järjestelmä reagoi
salamannopeasti kitkakertoimen muuttumiseen.
Audi drive select -järjestelmä mahdollistaa myös yksilöllisiä valintoja nelivedon käyttöön. Esimerkiksi offroad-tilassa neliveto on aina päällä.

Perinteinen jatkuvatoiminen quattro-neliveto
Jatkuvatoiminen neliveto tarjoaa voimaa eniten sinne, missä on
eniten pitoa. Torsen-tyyppinen keskitasauspyörästö tunnistaa

voimantarpeen ja jakaa voimaa akseleiden välillä automaattisesti.
Pitkittäismoottoriset quattro-mallit ovat takavetopainotteisia
suhteessa 40:60 silloin, kun kaikki pyörät ovat yhtä pitävällä pinnalla. Pito-oloista riippuen voima voi vaihdella etu- ja taka-akselin
välillä suhteessa 15:85–65:35.
Poikittaisella moottorilla varustetuissa malleissa nelivetojärjestelmä on etuvetopainotteinen, perustilassaan jaolla 90:10.
Pito-ominaisuuksien niin vaatiessa voimaa siirretään enemmän
taka-akselille.

Näin toimii perinteinen* quattro-neliveto
60 %

40 %
85 %

15 %
60 %
35 %
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Ajettaessa suoralla ja tasaisella tiellä tilanteessa, jossa etu- ja taka-akseleiden
välillä ei ole nopeuseroa, vääntömomentti jakautuu akseleille suhteessa 40:60.
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Kun etupyörät joutuvat liukkaalle pinnalle, vääntöä siirtyy automaattisesti
enemmän taka-akselille, jolloin voima
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40 %

65 %

Kun takapyörät joutuvat liukkaalle,
vääntömomenttia siirtyy eteen, missä
suurin pitokin on.
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Kun päästään takaisin tasaiselle ja
kuivalle tiepinnalle, vääntömomentti
jakautuu jälleen suhteessa 40:60.

kohdistuu sinne, missä pitoa on.
*40:60 Itselukittuva tasauspyörästö.

Audin eri quattro-nelivetojärjestelmät
Uusi quattro ultra

40:60

90:10

Audin uudessa quattro ultra -nelivetojärjestelmässä yhdistyvät ajodynamiikka

Perinteinen itselukittuvalla tasauspyörästöllä toteutettu jatkuvatoiminen quattro-

Monilevykytkimellä sähköhydraulisesti ohjattua nelivetoa käytetään tilankäytöllisis-

ja taloudellisuus, sillä ultra-teknologia laskee polttoaineen kulutusta jopa 0,3

neliveto on yleisin Audi-mallistossa. Se on lievästi takavetopainotteinen suhteessa

tä syistä Audin pienemmissä malleissa A3, TT, Q2 ja Q3. Näissä autoissa moottori ja

litraa sadalla kilometrillä. Pääasiassa etuvetoisena toimiva järjestelmä ennakoi

40:60. Voimanvaihtelu voi olla etu- ja taka-akselin kesken välillä 15:85–65:35, ja

vaihteisto on sijoitettu poikittain. Tämä nelivetojärjestelmä on etuvetopainotteinen,

ajotilanteita etukäteen käyttämällä muun muassa sensoreita. Kun ajotilanne niin

sen toiminta on täysin mekaanista. Vakaiden ja johdonmukaisten ajo-ominaisuuk-

ja perustilassa etupyörille ohjautuu noin 90 prosenttia käytettävästä voimasta.

vaatii, neliveto kytkeytyy päälle sekunnin murto-osassa jo ennen nelivedon tarvet-

sien lisäksi quattro tarjoaa erinomaisen ohjautuvuuden myös ääritilanteissa. Tätä

Jos etupyörien pito heikkenee, siirtyy voimaa taka-akselille sijoitetun hydraulisen

ta, kuljettajan huomaamatta. Jos ajotilanne ei ole ennustettavissa järjestelmä,

quattro-nelivetojärjestelmää käytetään malleissa A4, A5, A6, A7, A8, Q5 ja Q7.

monilevykytkimen elektronisesti ohjatun järjestelmän toimesta salamannopeasti

reagoi salamannopeasti kitkakertoimen muuttumiseen. Uusi quattro ultra on

jopa 50 prosenttia takapyörille. Vaikutus auton ajettavuuteen ja etenemiskykyyn

saatavilla Q5-mallin nelisylinteristen moottorien yhteyteen, A4 allroad quattron

on tässäkin tapauksessa merkittävä, ja se on selkeästi tunnistettavissa kaikissa

2.0 TFSI -malliin sekä A4 2.0 TDI:n (110 kW) manuaalivaihteiseen versioon.

ajotilanteissa.
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A3

Audi A3 quattro
Sedan, Sportback ja Cabriolet

Land of quattro Edition
hinta alkaen

36.989 €

Audi A3 quattron linjakas ja urheilullinen olemus yhdistyy nykyaikaiseen teknologiaan ja
erinomaiseen ajettavuuteen. Sen avarat tilat takaavat mainion matkustusmukavuuden
ja ovat monipuolisesti muunneltavissa. Nelivedon voimanjaosta huolehtii elektronisesti
ohjattu hydraulinen monilevykytkin, perusvoimanjaoltaan 90:10. Esipaineistettu järjestelmä lisää voimaa takapyörille välittömästi, kun etupyörien pito vähenee.
Audi A3 Sportback Land of quattro Edition 2.0 TDI 110 kW (150 hv) quattro: autoveroton hinta: 29.590 €,
arvioitu autovero 6.799 €*, toimituskulut 600 €, kokonaishinta: 36.989 €. Vapaa autoetu 715 €, käyttöetu
565 €. Keskikulutus 4,8 l/100 km. *CO2-päästöt 125 g/km. Kuvan auto erikoisvarustein. Land of quattro
Edition -kampanja voimassa rajoitetun ajan.
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S3

Audi S3 quattro
Sedan ja Sportback

Hinta alkaen

57.863 €

Audi S3 quattro yhdistää tyylikkäällä tavalla aidon urheilullisuuden ja monipuolisen
käytännöllisyyden. 228-kilowattinen 2-litrainen TFSI-moottori ja elektronisesti ohjatulla hydraulisella monilevykytkimellä toteutettu quattro-neliveto sekä S-urheilualusta
huolehtivat nautinnollisesta ajettavuudesta. Varustelun ja muotoilun tyylikkäät yksityiskohdat korostavat S3:n urheilullista luonnetta.
Audi S3 Sportback 2.0 TFSI 228 kW (310 hv) quattro: autoveroton hinta: 41.890 €, arvioitu autovero
15.373 €*, toimituskulut 600 €, kokonaishinta: 57.863 €. Vapaa autoetu 1.005 €, käyttöetu 855 €.
Keskikulutus 7,0 l/100 km. *CO2-päästöt 162 g/km. Kuvan auto erikoisvarustein.

A4

Audi A4 quattro
Sedan ja Avant

Land of quattro Edition
hinta alkaen

43.081 €

Audi A4 quattro edustaa Audin nelivetomalliston parhaita perinteitä. Jatkuvatoiminen quattro-neliveto
mekaanisella itselukittuvalla keskitasauspyörästöllä on Audin teknisen etumatkan peruskiviä. Se tarjoaa
nautinnollisen ajettavuuden ja moottorin voimavarojen maksimaalisen hyödyntämisen tienpinnasta riippumatta. Takavetopainotteinen (40:60) voimanjako tekee autosta helposti ohjautuvan ääritilanteissakin.
Manuaalivaihteisessa 2.0 TDI (110 kW) -mallissa on uusi quattro ultra -nelivetojärjestelmä. Audi A4
quattron eteneminen ja suuntavakavuus ovat omaa luokkaansa. Sisällä on runsaasti tyylikästä tilaa niin
matkustajille kuin tavaroillekin.
Audi A4 Sedan Land of quattro Edition 2.0 TDI 110 kW (150 hv) quattro: autoveroton hinta: 35.960 €, arvioitu autovero 6.521 €*,
toimituskulut 600 €, kokonaishinta: 43.081 €. Vapaa autoetu 795 €, käyttöetu 645 €. Keskikulutus 4,2 l/100 km. *CO2-päästöt
110 g/km. Kuvan auto erikoisvarustein. Land of quattro Edition -kampanja voimassa rajoitetun ajan.
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A5
Audi A5 quattro
Coupé ja Sportback

Business-mallin hinta alkaen

56.983 €

Uusi Audi A5 quattro yhdistää tyylin ja erinomaisen ajettavuuden ainutlaatuisella tavalla. Monipuolinen viisiovinen Sportback ja urheilullinen
kaksiovinen Coupé tarjoavat korkealuokkaisen matkustusmukavuuden
ja keräävät ihailevia katseita. Audi A5 quattro takavetopainotteisella
40:60-voimanjaolla tarjoaa jatkuvatoimisen nelivedon nautinnollisen
ja turvallisen ajettavuuden.
Audi A5 Sportback Business 2.0 TDI 140 kW (190 hv) quattro S tronic: autoveroton hinta:
46.850 €, arvioitu autovero 9.533 €*, toimituskulut 600 €, kokonaishinta: 56.983 €.
Vapaa autoetu 995 €, käyttöetu 845 €. Keskikulutus 4,5 l/100 km. *CO2-päästöt 117
g/km. Kuvan auto erikoisvarustein.

A4
Audi A4 allroad quattro
Avant

Land of quattro Edition
hinta alkaen

50.208 €

Audi A4 allroad quattro huokuu off-road-henkeä. Se yhdistää näyttävän designin maksimaaliseen käytännöllisyyteen. Voimakkaat lokasuojan levikkeet ja korkeampi maavara
tekevät A4 allroad quattrosta täydellisen kumppanin karkeammillekin tienpinnoille.
Perinteisellä quattro-nelivedolla varustettuna se tarjoaa dynaamisen ajoelämyksen,
varmaa pitoa ja upean hallittavuuden kaikilla ajoalustoilla. 2.0 TFSI -moottorilla varustetussa versiossa on uusi quattro ultra -nelivetojärjestelmä.
Audi A4 allroad Land of quattro Edition 2.0 TDI 120 kW (163 hv) quattro S tronic: autoveroton hinta:
39.940 €, arvioitu autovero 9.668 €*, toimituskulut 600 €, kokonaishinta: 50.208 €. Vapaa autoetu 895 €,
käyttöetu 745 €. Keskikulutus 4,9 l/100 km. *CO2-päästöt 128 g/km. Kuvan auto erikoisvarustein. Land
of quattro Edition -kampanja voimassa rajoitetun ajan.
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S5
Audi S5 quattro
Coupé

Hinta julkaistaan
myöhemmin.

Uudessa kaksiovisessa Audi S5 quattrossa yhdistyvät dramaattinen eleganssi sekä urheiluauton suorituskyky ja ajettavuus. Uusi turboahdettu
V6-moottori tuottaa 260 kW:n (354 hv) huipputehon. Sen ja itselukittuvan
keskitasauspyörästöllä varustetun quattro-nelivedon (voimanjako 40:60)
ansiosta Audi S5 quattro tarjoaa todellisia huippuluokan ajoelämyksiä.
8-vaihteinen tiptronic-automaattivaihteisto parantaa entisestään dynamiikkaa ja ajomukavuutta. S-malleille tyypilliset yksityiskohdat, kuten
singleframe-etusäleikkö ja sivuhelmat, kertovat aidosta urheilullisuudesta.
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A6
Audi A6 quattro
Sedan ja Avant
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Land of quattro Edition
hinta alkaen

55.058 €

A6
Audi A6 allroad quattro

Land of quattro Edition
hinta alkaen

70.588 €

Audi A6 on ylellinen ja edustava iso auto, jonka korkeatasoiset ajo-ominaisuudet tekevät
matkanteosta aidon nautinnon. A6:ssa on innovatiivista teknologiaa, edistyksellistä
muotoilua ja monipuolinen valikoima innostavia lisävarusteita. Kokonaisuus huokuu
urheilullista eleganssia. Jatkuvatoimisella ja täysin mekaanisesti toteutetulla quattronelivedolla varustettujen Audi A6 Sedanin ja Avantin voimanlähteeksi saa tuttujen 3.0
V6-moottorien lisäksi myös nelisylinterisiä moottoreita. Kaksilitraiset turboahdetut
TDI- ja TFSI-moottorit ovat taloudellisia ja suorituskykyisiä sekä soveltuvat mainiosti
suomalaisiin liikenneolosuhteisiin.

Offroad-henkinen Audi A6 allroad quattro erottuu muusta A6-mallistosta korkeammalla
maavarallaan, johon on yhdistetty monipuolisesti säädettävä ilmajousitus. Ulkonäössä on
myös vahva maasto-ominaisuuksiin viittaava ote. Epäsymmetrisellä 40:60-voimanjaolla
varustettu jatkuvatoiminen quattro-neliveto huolehtii erinomaisesta etenemiskyvystä
ja mainioista ajo-ominaisuuksista. A6 allroad quattro on tyylikäs kaikkien olosuhteiden
matka-auto, joka viihtyy mainiosti myös kaupungissa.

Audi A6 Sedan Land of quattro Edition 2.0 TDI 140 kW (190 hv) quattro S tronic: autoveroton hinta: 43.840 €,
arvioitu autovero 10.618 €*, toimituskulut 600 €, kokonaishinta: 55.058 €. Vapaa autoetu 965 €,
käyttöetu 815 €. Keskikulutus 4,9 l/100 km. *CO2-päästöt 128 g/km. Kuvan auto erikoisvarustein. Land
of quattro Edition -kampanja voimassa rajoitetun ajan.

Audi A6 allroad quattro Land of quattro Edition 3.0 V6 TDI 140 kW (190 hv) quattro S tronic: autoveroton hinta: 52.880 €, arvioitu autovero 17 108 €*, toimituskulut 600 €, kokonaishinta: 70.588 €. Vapaa
autoetu 1.185 €, käyttöetu 1.035 €. Keskikulutus 5,5 l/100 km. *CO2-päästöt 149 g/km. Kuvan auto
erikoisvarustein. Land of quattro Edition -kampanja voimassa rajoitetun ajan.

Avant

A7
Audi A7 quattro
Sportback

Land of quattro Edition
hinta alkaen

79.714 €

Audi A7 Sportback on ainutlaatuinen auto. Siinä yhdistyvät sedanin ylellisyys, farmarin monikäyttöisyys ja ja coupén kiehtova dynaamisuus. Audi A7 Sportback quattrossa on myös erinomaiset
ajo-ominaisuudet. Suorituskykyiset ja energiatehokkaat moottorit huolehtivat hienostuneesta voimantuotosta, ja mekaanisesti itselukittuvalla keskitasauspyörästöllä toteutettu jatkuvatoiminen quattroneliveto 40:60-voimanjaolla varmistaa varman otteen tiehen kaikissa olosuhteissa.
Audi A7 Land of quattro Edition 3.0 V6 TDI 140 kW (190 hv) quattro S tronic: autoveroton hinta: 61.680 €, arvioitu
autovero 17.434 €*, toimituskulut 600 €, kokonaishinta: 79.714 €. Vapaa autoetu 1.305 €, käyttöetu 1.155 €. Keskikulutus 5,1 l/100 km. *CO2-päästöt 138 g/km. Kuvan auto erikoisvarustein. Land of quattro Edition -kampanja voimassa
rajoitetun ajan.
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Q2
Audi Q2 quattro

Business-mallin hinta alkaen

39.070 €

Audi Q2 on uutuusmalli, jota on turha yrittää lokeroida. Q2 on kompakti SUV,
jossa yhdistyvät edistyksellinen muotoilu ja käytännöllisyys. Q2-mallistoon
on tarjolla kuusi moottorivaihtoehtoa. Moottorivalikoima takaa tehokkaan
mutta taloudellisen etenemisen, ja ajotuntuma on ehdottoman tarkka. Vakiovarustukseen kuuluva progressiivinen ohjaus tuo ajamiseen ketteryyttä.
quattro-neliveto ja S tronic -automaattivaihteisto ovat vakiona Q2:n 2.0
TDI -dieselmalleissa.
Audi Q2 Business 2.0 TDI 110 kW (150 hv) quattro S tronic: autoveroton hinta: 31.280 €,
arvioitu autovero 7.190 €*, toimituskulut 600 €, kokonaishinta: 39.070 €. Vapaa autoetu
745 €, käyttöetu 595 €. Keskikulutus 4,8 l/100 km. *CO2-päästöt 125 g/km. Kuvan auto
erikoisvarustein.
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Q3
Audi Q3 quattro

Land of quattro Edition
hinta alkaen

42.473 €

Audi Q3 quattro viihtyy hyvin kaupungissa ja maantiellä sekä selviytyy mainiosti myös
huonommilla metsäteillä. Vakaat ajo-ominaisuudet ja avarat sisätilat ovat tehneet
siitä Suomessakin yhden Audi-malliston suosikeista. Audi Q3 quattron TFSI- ja TDImoottorien voima siirretään tien pintaan elektronisesti ohjatun quattro-nelivedon
välityksellä, jolloin hyvä etenemiskyky ja hallittavuus on taattu. Audi Q3 -mallistoon
on tarjolla myös täsmällisesti toimiva S tronic -automaattivaihteisto.
Audi Q3 Land of quattro Edition 2.0 TDI clean diesel 110 kW (150 hv) quattro: autoveroton hinta: 33.640 €,
arvioitu autovero 8.233 €*, toimituskulut 600 €, kokonaishinta: 42.473 €. Vapaa autoetu 785 €,
käyttöetu 635 €. Keskikulutus 4,9 l/100 km. *CO2-päästöt 129 g/km. Kuvan auto erikoisvarustein. Land
of quattro Edition -kampanja voimassa rajoitetun ajan.

Q7
Audi Q7 quattro

Business-mallin hinta alkaen

89.818 €

Audi Q7 on Audi-malliston suurin quattro. 200 kW -tehoisessa 3.0 V6 TDI:ssä on vääntömomenttia 600 Nm, ja se kiihtyy 0–100
km/h 6,3 sekunnissa. Malliston uutuus, 160 kilowattinen 3.0
V6 TDI, kiihtyy nollasta sataan 7,1 sekunnissa. Tarjolla on myös
245 kW:n V6-bensiinimoottori. Yhdessä perinteisen jatkuvatoimisen
quattro-nelivedon ja sähköisesti ohjatun kahdeksanvaihteisen tiptronicautomaattivaihteiston kanssa Q7:n ajettavuus ja suorituskyky ovat todella urheilullisia. Uutena ominaisuutena on lisävarusteena saatava nelipyöräohjaus, joka vaikuttaa ajamisen ketteryyteen kaikissa ajotilanteissa.
Audi Q7 Business 3.0 V6 TDI 160 kW (218 hv) quattro tiptronic: autoveroton hinta:
67.910 €, arvioitu autovero 21.308 €*, toimituskulut 600 €, kokonaishinta: 89.818 €.
Vapaa autoetu 1.455 €, käyttöetu 1.305 €. Keskikulutus 5,6 l/100 km. *CO2-päästöt
146 g/km. Kuvan auto erikoisvarustein.

Q5
Audi Q5 quattro

Business-mallin hinta alkaen

55.264 €

Tilava ja muunneltava Audi Q5 on elementissään sekä kaupunkipyörityksessä että
pitkillä maantietaipaleilla. Korkea maavara varmistaa perille pääsyn myös karummassa maastossa. Audi Q5 -malleihin on saatavissa kaksi vahvaa ja taloudellista dieselmoottoria tehoiltaan 120 kW (163 hv) ja 140 kW (190 hv). Kaikki nelisylinteriset
mallit on varustettu uudella quattro ultra -nelivetojärjestelmällä. Lisävarusteena
saatava mukautuva ilmajousitus mahdollistaa maavaran säätämisen. Audi drive select
-toiminnolla ajoneuvoa voi vielä säätää entistä tehokkaammaksi ja mukavammaksi.
Audi Q5 Business 2.0 TDI 120 kW (163 hv) quattro S tronic: autoveroton hinta: 43.900 €, arvioitu autovero 10.764 €*, toimituskulut 600 €, kokonaishinta: 55.264 €. Vapaa autoetu 965 €, käyttöetu 815 €.
Keskikulutus 4,9 l/100 km. *CO2-päästöt 129 g/km. Kuvan auto erikoisvarustein.
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Audi sport

RS 6

RS 3
Audi RS 3 quattro
Sedan ja Sportback

Audi RS 6 quattro
Avant

Hinta julkaistaan
myöhemmin.

Uudessa Audi RS 3:ssa yhdistyvät tyyli ja vaikuttava suorituskyky. 400-hevosvoimainen
2,5-litrainen TFSI-moottori kiihdyttää auton nollasta sataan kilometriin tunnissa vaikuttavassa 4,1 sekunnissa. Voima välittyy tien pintaan 7-vaihteisen S tronic -kaksoiskytkinvaihteiston ja quattro-nelivedon kautta. Mutta kyse ei ole vain suorityskyvystä. Audi RS 3:n
muotoilun alla piilee käytännöllisyyttä, jonka ansiosta auto sopii jokapäiväiseen ajoon.
14

Alkaen hinta

187.186 €

Audi RS 6 Avant on täynnä upeita ominaisuuksia: voimaa, näyttävää muotoilua
ja kilpa-automaista ajettavuutta. RS 6 Avantin 4.0 V8 TFSI -moottorin huipputeho on huikea 412 kW (560 hv), ja auto kiihtyy 0–100 km/h ainoastaan
3,9 sekunnissa. Mallista on tarjolla vieläkin tehokkaampi versio: RS 6 Avant
Performance, jonka moottori tuottaa 445 kW:n (605 hv) huipputehon.
Audi RS 6 Avant quattro 4.0 V8 TFSI 412 kW (560 hv) quattro tiptronic: autoveroton hinta:
116.780 €, arvioitu autovero 69.806 €*, toimituskulut 600 €, kokonaishinta: 187.186 €.
Vapaa autoetu 2.815 €, käyttöetu 2.665 €. Keskikulutus 9,6 l/100 km. *CO2-päästöt 223 g/
km. Kuvan auto erikoisvarustein.

TT RS
Audi TT RS quattro
Coupé

Hinta julkaistaan
myöhemmin.

Audi TT RS:n tunnistaa aidoksi Audi quattroksi jo legendaarisesta viisisylinterisen turbomoottorin äänestä, josta ei voi erehtyä. 2,5-litrainen ja 400-hevosvoimainen TFSIvoimanpesä kiihdyttää S tronic -vaihteistolla varustetun TT RS Coupén nollasta sataan
kilometriin tunnissa vain 3,7 sekunnissa. Pidosta huolehtii uusimman sukupolven elek
tronisesti ohjattu quattro-neliveto hydraulisella monilevykytkimellä.
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Audi Care -huolenpitosopimus – järkevää huolehtimista.
Audi Care -huolenpitosopimuksen idea on yksinkertainen: Saat kuukausimaksuja vastaan huollattaa ja
korjauttaa autoasi Audi-merkkikorjaamoissa ympäri
Suomen. Sopimus tehdään autoon uutena, autokaupan yhteydessä tai ensimmäisten viikkojen aikana
auton rekisteröinnistä. Sopimuskausi on aluksi esimerkiksi kolme tai neljä vuotta, jonka jälkeen sitä
voidaan jatkaa vuoden kerrallaan. Maksimaalinen sopimusaika on kuusi vuotta tai 200 000 ajokilometriä.
Huolenpitosopimus takaa sen, että sinulla on aina
tarkka tieto autosi vuotuisista huoltokustannuksista

– jopa kolme tai neljä vuotta etukäteen. Sopimus on
todella kattava. Vain veroluonteiset maksut, polttoaineet, vakuutukset ja renkaat jäävät sen ulkopuolelle.
Huolenpitosopimusasiakkaana maksat vain niistä
huoltokuluista ja palveluista, joita sopimuskauden
aikana käytät. Mikäli sopimuskauden päättyessä
maksamasi kuukausimaksut ovat suuremmat kuin
toteutuneet sopimuskulut, erotus maksetaan sinulle
takaisin.

Vaivaton
• Kaikki huoltopalvelut yhdellä kuukausierällä
• Kaikki tärkeimmät palvelut yhdessä paketissa
• Sopimus on voimassa kaikissa Suomen
Audi-merkkikorjaamoissa

Esimerkiksi:
Huolenpitosopimus Audi A4 Sedan
Land of quattro Edition -malleihin:
alkaen 36

€/kuukaudessa.

Kattava
• Määräaikaishuollot
• Välttämättömät korjaukset
• Liikkumisturva on aina voimassa
merkkihuolletussa autossa

Audi-myynti- ja huoltoverkosto
Espoo
Helsinki
Hyvinkää
Hämeenlinna
Iisalmi
Joensuu
Jyväskylä
Keminmaa
Kokkola
Kotka
Kouvola
Kuopio
Lahti
Lappeenranta
Lohja
Mikkeli
Oulu
Pori
Porvoo
Rovaniemi
Salo
Seinäjoki
Tampere
Turku
Vaasa
Vantaa
Ylivieska

M/H
M/H
M/H
M/H
H 		
M/H
M/H
M/H
H 		
H 		
M/H
M/H
M/H
M/H
H 		
H 		
M/H
M/H
H 		
M/H
M/H
M/H
M/H
M/H
M/H
M/H
M/H

Audi Center Espoo
Audi Center Helsinki
Autotalo Laakkonen Oy
Autotalo Laakkonen Oy
Pörhön Autoliike Oy
Autotalo Laakkonen Oy
Jyväskylän Autotarvike Oy
Pörhön Autoliike Oy
Pörhön Autoliike Oy
LänsiAuto Kotka
LänsiAuto Kouvola
Autotalo Laakkonen Oy
Autotalo Laakkonen Oy
LänsiAuto Lappeenranta
Autotalo Lohja Oy. Lohja
Savilahden Auto Oy
Audi Center Oulu,
Käyttöauto Oy
Autotalo Laakkonen Oy
Pörhön Autoliike Oy
Traktoauto Oy
Käyttöauto Oy
Audi Center Tampere, Autotalo Laakkonen Oy
Audi Center Turku
Käyttöauto Oy
Audi Center Airport
Autotalo Antti-Roiko Oy

Haltilanniitty 6
Mekaanikonkatu 10
Veikkarinkatu 7
Tampereentie 169
Marjahaankierto 9
Voimatie 4-6
Aholaidantie 2
Kauppakuja 6
Vaunumiehenkatu 4
Ristikalliontie 41
Taitajantie 4
Leväsentie 33
Ajokatu 261
Myllymäenkatu 6
Lehmijärventie 5
Kalustekuja 1
Pörhön Autoliike Oy Nuottasaarentie 6
Korjuuntie 18
Ruiskumestarinkatu 4
Teollisuustie 25
Joensuunkatu 6
Pohjankaari 2
Hatanpään puistokuja 32
Rieskalähteentie 89
Rantamaantie 35
Tikkurilantie 123
Ratakatu 26

www.audicenter.fi
www.audicenter.fi
www.laakkonen.fi
www.laakkonen.fi
www.porho.fi
www.laakkonen.fi
www.jklautotarvike.fi
www.porho.fi
www.porho.fi
www.lansiauto.fi
www.lansiauto.fi
www.laakkonen.fi
www.laakkonen.fi
www.lansiauto.fi
www.autotalolohja.fi
www.savilahdenauto.fi
www.porho.fi
www.kayttoauto.fi
www.laakkonen.fi
www.porho.fi
www.traktoauto.fi
www.kayttoauto.fi
www.laakkonen.fi
www.auditurku.fi
www.kayttoauto.fi
www.audicenter.fi
www.antti-roiko.fi
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