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Introductie
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Met de Q4 e-tron debuteert Audi in de klasse van de elektrisch aangedreven compacte SUV’s. Dit 

nieuwe model neemt het design van de Q4 concept car over en biedt volop ruimte, innovatief 

bedieningsgemak en 100% connectiviteit. Deze eigenschappen koppelt de Q4 e-tron aan een 

actieradius tot 511 kilometer**. De Audi Q4 e-tron wordt al vanaf juni leverbaar. Prijzen van de Audi 

Q4 e-tron beginnen bij € 48.295.

De Audi Q4 e-tron wordt standaard geleverd met LED-koplampen en -achterlichten, automatische 

airconditioning, voorverwarming/-ventilatie van het interieur, een elektrisch bediende achterklep, 

digitale radio-ontvangst (DAB+) en cruise control met snelheidsbegrenzer.

Al direct zijn de Audi Q4 35 e-tron en Q4 40 e-tron er met een keuze uit vier luxe Launch edition-

uitvoeringen.

De Q4 e-tron Launch edition heeft alle genoemde features plus 19 inch lichtmetalen velgen, Audi 

smartphone interface, Audi sound system, stoelverwarming vóór, parkeerhulp achter en 

diefstalalarm. 

De Q4 e-tron Launch edition Advanced bouwt verder op die luxe met onder andere Matrix LED 

koplampen, doorlopende achterlichten, dynamische richtingaanwijzers, de Audi virtual cockpit, MMI 

navigatie plus, sportstoelen, het ambiente lichtpakket en verlichte instaplijsten.

De Audi Q4 e-tron Launch edition Advanced Plus staat voor ultieme luxe. Naast alle genoemde 

features zijn ook een panoramadak, parkeerhulp plus, een warmtepomp, de achteruitrijcamera en 

adaptieve cruise control inbegrepen.

Tenslotte is er de Q4 e-tron Launch edition S Competition. Die focust op sportiviteit met onder meer 

het S line exterieur (sportonderstel, specifieke stijlelementen) en S line interieur (sportstoelen met S 

line logo, zwarte hemelbekleding, aluminium afwerkingsaccenten etc.). Tevens standaard zijn het 

optiekpakket zwart, Audi drive select, Audi progressive steering en de adaptieve cruise control. Dit 

gaat samen met alle luxe van de Launch edition Advanced Plus.

Audi start in juni met de levering van de compacte, elektrisch aangedreven Audi Q4 e-tron.

https://www.audi.nl/nl/web/nl/modellen/q4/layer/uitrusting-launch-edition.html
https://www.audi.nl/nl/web/nl/modellen/q4/layer/uitrusting-launch-edition-advanced.html
https://www.audi.nl/nl/web/nl/modellen/q4/layer/uitrusting-launch-edition-advanced-plus.html
https://www.audi.nl/nl/web/nl/modellen/q4/layer/uitrusting-launch-edition-s-competition.html
https://www.audi.nl/nl/web/nl/modellen/q4/q4-e-tron.html
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Mythoszwart

metallic

Exterieurkleuren
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Floretzilver

metallic
Niet voor S competition

Typhoongrijs

metallic
Niet voor S competition

Gletsjerwit

metallic

Geiserblauw 

metallic
Niet voor S competition

Navarrablauw 

metallic

Auroraviolet *

metallic
Niet voor S competition

* De kleur Auroraviolet metallic is geen onderdeel van de Launch editions en tegen meerprijs leverbaar
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Snelladen (DC)

Thuisladen (AC)**

* Deze specificaties gelden tevens voor de nog te introduceren Q4 45 e-tron quattro en Q4 50 e-tron quattro

** Let op: laadkabels voor thuisladen zijn geen onderdeel van de standaarduitrusting

Q4 35 e-tron

Accu capaciteit (netto) 55 kWh

Laadvermogen (max) 100 kW

Laadtijd 5-80% ± 38 minuten

Q4 35 e-tron

Laadvermogen (max) 7,2 kW

Laadtijd 0-100% ± 7,5 uur

Q4 40 e-tron*

Laadvermogen (max) 11 kW

Laadtijd 0-100% ± 7,5 uur

Q4 40 e-tron*

Accu capaciteit (netto) 77 kWh

Laadvermogen (max) 125 kW

Laadtijd 5-80% ± 38 minuten
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Hoogte:

1.613mm

Breedte:

1.865mm (zonder spiegels)

Lengte:

4.588mm

Wielbasis:

2.764mm
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Bagageruimte achter:

520l   (1490l)*

Achterbank neerklapbaar

40:60 of 40:20:40

* Met neergeklapte achterbank
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