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Exterior Colour 
Options

04Audi A6 05

Mythos Black 
Metallic (0E0E)

Floret Silver 
Metallic (L5L5)

Daytona Grey 
Pearlescent (6Y6Y)

Glacier White 
Metallic (2Y2Y)

Typhoon Grey 
Metallic (2L2L)

Firmament Blue 
Metallic (5U5U)



A6 2021 (2.0T) 

Engine 
Output     180kW (245hp)/5000-6500 rpm
Torque    370 Nm/1600-4300 rpm
Capacity   1984cc

Luxury S Line
Gearbox      7speed S tronic 
Performance            6.8 sec
Fuel Tank capacity  63L 

Exterior التصميم الخارجي

Privacy glass (dark-tinted windows) زجاج معتم

Body-colored exterior mirror housings أغطية المرايا الخارجية بلون الهيكل

Alloy wheels 18” x 8.0J ‘5-arm’ design alloy wheels with 225/55 
R18 tires R18 225/55 مع إطارات ”x 18 8.0 - عجالت رياضية ذات 5 أذرع

Cast alloy wheels, 5-double-spoke style, Contrast Gray, partly 
polished, 8.5J x 19 with 245/45 R19 tires 45/245 R19 8.5 "19 مع إطاراتj x عجالت رياضية 5 أذرع، مقاس

Exterior mirrors electrically adjustable with heated and folding 
including automatic kerb-side function for passenger mirror مرايات خارجية قابلة للتعديل والتسخين والطى كهربائيا 

High-gloss styling package باقة نواكل خارجية عالية اللمعان

Windshield with acoustic and heat insulating glass زجاج عازل للصوت والحرارة

Acoustic & heat insulating glass زجاج عازل للصوت والحرارة

Full exterior chrome package  ديكورات خارجية من الكروم

Panoramic glass sunroof فتحة سقف زجاجية بانورامية

S line exterior package (S line logo, S line bumpers in full paint 
finish, Scuff plates with aluminum inserts illuminated with "S" logo),

باقة التصميم الخارجي S line (شعار S line ، مصدات S line ، بطالء كامل، ألواح 
(" S " مع ديكورات من  األلومنيوم مضادة بشعار ، Scuff

Power latching for the doors قفل كهربائي لألبواب

Luggage compartment lid, electrically opening and closing غطاء صندوق األمتعة، يفتح ويغلق كهربائًيا

Light اإلضاءة

Matrix LED headlamps and headlamp washer system مصابيح Matrix LED األمامية مع نظام غسيل

LED rear combination lamps الخلفية LED مزيج من مصابيح

Separate daytime running light إضاءة نهارية منفصلة

Light/Rain sensor حساسات ضوء ومطر

Interior التصميم الداخلي

Floor mats in front and rear دواسات األرضية في األمام والخلف

Sun visor on driver and front passenger side, retractable واقي من الشمس على جانب السائق والراكب األمامي، قابل للسحب

Sun protection package (man, Rear sidewindow sunshades, manual 
+ extensible Sunshades) (Limousine: incl. Electr- window sunshade)

باقة الحماية من الشمس ) حاجب شمس يدوي للنوافذ الجانبية  + ستائر شمس 
قابلة للتمدد( )ليموزين: حاجب الشمس الكهربائي للنافذة(

Cigarette lighter and ashtray والعة سجائر ومنفضة سجائر

Four-zone automatic air conditioning تكييف هواء أوتوماتيكي رباعي التوزيع
Interior mirror frameless, with interior & exterior automatic 
anti-glare action مرآة داخلية بدون إطار ، مع حركة أوتوماتيكية داخلية وخارجية بخاصية التعتيم

Power adjustable front seats مقاعد أمامية قابلة للتعديل كهربائيًا

Memory feature for the front seat خاصية الذاكرة للمقعد األمامي

4-way lumbar support for the front seats 4 أنواع لدعم أسفل الظهر للمقاعد األمامية

Comfort center armrest in front مسند ذراع مركزي في األمام

Individual Contour Seats with Valcona Leather    Contour بخاصية Velcona مقاعد من جلد  

Headliner in fabric بطانة السقف من القماش

Folding rear seat back طي ظهر المقعد الخلفي

ISOFIX child seat mounting ISOFIX  مثبتات مقعد أطفال

Full Leather Package باقة جلد كاملة

Dashboard and door trim panel لوحة القيادة

Operating buttons in black gloss look أزرار التشغيل باللون األسود الالمع

Decorative inserts in Aluminum Fragment ديكورات من  األلومنيوم
Multifunction leather sport steering wheel, 3-spoke design, flattened 
with shift pedals. 

عجلة قيادة رياضية جلدية متعددة الوظائف ، تصميم ثالثي األضالع ، مزودة بناقل 
حركة

Electric steering wheel adjustment تعديل عجلة القيادة كهربائيا

Contour/Ambient Lighting package, multi-color باقة اإلضاءة المحيطية ، متعددة األلوان

Standard seats with Milano Leather مقاعد بجلد ميالنو

Assistance األنظمة  المساعدة

Electromechanical parking brake فرامل كهروميكانيكية

Standard suspension Standard خاصية التعليق

Standard equipment Not available Standard equipment Not available



A6 2021 (2.0T) 

Engine 
Output     180kW (245hp)/5000-6500 rpm
Torque    370 Nm/1600-4300 rpm
Capacity   1984cc

Luxury S Line
Gearbox      7speed S tronic 
Performance            6.8 sec
Fuel Tank capacity  63L 

Cruise control system with speed limiter نظام تثبيت السرعة مع محدد السرعة

Parking Aid Plus Aid Plus خاصية الركن

3D surround view, 360-degree camera display رؤية ثالثية األبعاد  وكاميرا وبخاصية عرض 360 درجة

Head-up display شاشة أمامية

Audi Drive Select للقيادة Audi اختيار أنظمة

Progressive steering Progressive نظام قيادة

Auto-release function خاصية مساعد االنتظار

Start/Stop System نظام بدء / إيقاف

Infotainment & Navigation خصائص الترفية والمالحة

MMI Navigation with MMI touch response مالحة MMI مع خاصية االستجابة باللمس

Top screen 10.1 inch full HD touch color display الشاشة العلوية 10.1 بوصة عالية الدقة تعمل باللمس

Bottom screen 8.6 inch full HD touch color display شاشة سفلية 8.6 بوصة عالية الدقة تعمل باللمس

Audi Phone box (Wireless Charging) )الشحن الالسلكي( Audi صندوق هاتف

Audi virtual cockpit Plus 12.3 inch 12.3 بوصة Audi Plus عدادات رقمية

Bang & Olufsen Premium sound system with 3D sound بصوت ثالثي األبعاد Bang & Olufsen Premium نظام صوت

  ► 16 speakers 16 مكبر صوت  ◀    

  ► 15-amplifier channel 15 قناة مكبر للصوت  ◀  

  ►  705 watts 705 واط   ◀  

  ►  Symphoria® 3D algorithm by Fraunhofer IIS  Symphoria® 3D algorithm by Fraunhofer IIS  ◀      

  ►  Vehicle Noise Compensation (VNC) )VNC( تعويض ضوضاء السيارة  ◀  

2 USB, Bluetooth, SD card SD كارت  ، Bluetooth ،USB    2 عدد

Audi music interface Audi واجهة موسيقى

Driver Information system with color display نظام معلومات السائق مع شاشة ملونة

Safety عوامل األمن والسالمة

Anti-lock Brake System (ABS) with Electronic Brake-force 
Distribution (EBD) (EBD) مع توزريع قوة الفرامل االلكتروني (ABS) نظام الفرامل المانعة لالنغالق

Electronic Stability Control (ESC) )ESC) نظام التحكم اإللكتروني بالثبات

Tire-pressure monitoring system نظام مراقبة ضغط الهواء في اإلطارات

Anti-theft wheel bolts and loose wheel warning مسامير العجالت المضادة للسرقة وتحذير العجلة الغير محمكة الربط

Safety belt reminder for driver and front passenger التذكير بحزام األمان

Electromechanical parking brake طقم أدوات وجاك

Flat tire indicator  مؤشر اإلطارات المثقوبة

Tool kit and jack طقم أدوات وجاك

Dual-circuit brake system with black/white split for front/rear axles نظام فرامل ثنائي للمحاور األمامية / الخلفية

Brake booster معزز الفرامل

Hydraulic brake assist مساعد الفرامل هيدروليكي

Electrically operated child lock قفل اطفال يعمل كهربائيا

Electronic immobilizer مانع الحركة اإللكتروني

Audi Pre Sense basic نظام Audi للحماية المسبقة

Warning triangle and safety vests مثلث التحذير وسترات األمان

Space-saving spare wheel عجلة احتياطية موفرة للمساحة

Anti-theft alarm system نظام إنذار ضد السرقة

Total number of Airbags (8) إجمالي عدد الوسائد الهوائية (8)

Total number of Airbags (6) إجمالي عدد الوسائد الهوائية (6)
A- Driver and front passenger airbag with front passenger airbag 
deactivation (2)

أ- وسادة هوائية للسائق والراكب األمامي مع خاصية إلغاء الوسادة الهوائية للراكب 
األمامي (2)

B- Side airbags in front and curtain airbag system (4) ب-  وسائد هوائية جانبية وستارة وسادة الهواء   (4)

C- Side airbags in the rear (2) ج -وسائد هوائية جانبية في الخلف (2) 
Comfort key with sensor-controlled luggage compartment release 
without SAFELOCK SAFELOCK لفتح صندوق األمتعة بدون Comfort Key  

Standard equipment Not available Standard equipment Not available
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