




De eerste volledig elektrische Audi is gearriveerd. 

Maak kennis met de Audi e-tron en zijn 

onderscheidende features:

• Actieradius 400+ kilometer WLTP*

• Oplaadtijd bij 150 kW laadpunt 30 minuten

• Thuis opladen met 11 kW in 9 uur en  

vanaf eind 2019 met 22 kW in 4,5 uur (optioneel)

• Audi virtual mirrors

• Adaptive air suspension

• Progressieve besturing

• Max. trekgewicht: 1.800 kg (trekhaak optioneel)

• Standaard MMI navigatie plus met  

Audi virtual cockpit en touch response

• Audi connect e-tron service

• 660 liter bagageruimte

Vanaf € 84.100,-**

Electric has gone AudiElectric has gone Audi



Of hij nou stil staat of rijdt: de Audi e-tron is altijd spannend om te zien. Met de Audi e-tron vertaalt 
Audi de vertrouwde designtaal van het merk naar een nieuw tijdperk: dat van elektrisch rijden. 
Zijn doorlopende schouderlijnen, uitgesproken dorpelsecties, de elektrische achterklep en de 

lichtgrijze Singleframe-grille verwijzen stuk voor stuk naar de hoogvoltage-technologie die voor een 
bijzondere rijervaring zorgt. Een absoluut designhoogtepunt zijn de optionele Audi virtual mirrors.

De Audi e-tron biedt keuze uit tien lakkleuren,  
waaronder de exclusieve tint Antiguablauw.

V i s u a l i s e d  e l e c t r i f i c a t i o n

The exterior designThe exterior design

Antiquablauw metallic Briljantzwart Gletsjerwit metallic Galaxisblauw metallic

Fraaie aanblik



Manhattangrijs metallic Typhoongrijs metallicCatalunyarood metallic Floretzilver metallicMythoszwart metallic Siambeige metallic



Audi e-tron highlightsAudi e-tron highlights



Concept
•  De Audi e-tron heeft een actieradius van meer dan 

400 km gebaseerd op de realistische WLTP-test- 
methode* en is daarmee klaar voor dagelijks gebruik.

•  De e-tron biedt ruimte aan vijf personen, heeft  
een laadvolume van 660 liter (waarvan 60 liter in 
een opbergvak onder de motorkap) en heeft een 
maximaal trekgewicht van 1.800 kg. 

Kwaliteit
•  De Audi e-tron blinkt uit dankzij de kenmerkende 

hoge bouwkwaliteit en zijn geavanceerde akoestiek 
dringt achtergrondgeluiden terug.

Veiligheid
•  De accu van de Audi e-tron onderschrijft het hoogste 

veiligheidsniveau. Een speciaal koelsysteem en  
diverse constructieve verstevigingen zorgen voor 
een zo goed mogelijke botsbestendigheid en een 
lange gebruiksduur. 

Opladen
•  De Audi e-tron is het eerste productiemodel die een 

laadcapaciteit heeft tot 150 kW. Dat betekent dat 
hij bij een high-power laadpunt 80% opgeladen is 
in ongeveer 30 minuten. 

•  Audi gaat voor de e-tron uiteenlopende thuislaad- 
oplossingen aanbieden, aangezien daar het merendeel 
van de laadactiviteiten plaatsvindt. Het standaard, 
compacte laadsysteem van de Audi e-tron biedt de 
mogelijkheid om de auto op te laden bij maximaal 
11 kW. Het optionele connect laadsysteem verdubbelt 
het laadvermogen tot 22 kW, waarbij de Audi e-tron 
tevens wordt voorzien van een tweede, optionele 
lader. Het connect laadsysteem is tevens te koppelen 
aan de energievoorziening binnen het huis. Via het  
wifi thuisnetwerk voorziet het laadsysteem in  
samenwerking met het home energy management 
system (HEMS) in intelligente laadfuncties. 

•  Met ‘e-tron charging service’ stelt Audi u in staat 
om gebruik te maken van ruim 80% van alle  
openbare laadpunten in Europa. 

•  De e-tron route planner geeft de geschikte laadpunten 
weer terwijl u onderweg bent naar uw bestemming.

Design
•  Bekend van concept cars, maar heel bijzonder op 

een productieauto: de digitale buitenspiegels waar-
mee de Audi e-tron optioneel leverbaar is. Deze 
camera-spiegels zijn niet alleen technologisch een 
unicum, maar zorgen, dankzij het gestroomlijnde 
design, voor nog meer efficiency. 

Prestaties
•  Twee elektromotoren van maximaal 300 kW en  

664 Nm zorgen voor een snelle acceleratie. De 
boostfunctie zorgt kort voor meer vermogen en  
dus voor nog meer rijplezier.

•  De nieuwe, elektrische vierwielaandrijving en de 
modernste aandrijftechnieken zorgen voor optimale 
tractie. 

•  Blijvend goede prestaties dankzij technische  
oplossingen zoals robuust gebouwde elektromotoren 
en actieve interne rotorkoeling die helpen om  
vaker het volle vermogen aan te spreken en om de 
topsnelheid langer vast te houden. 

Efficiëntie
•  Energieterugwinning tijdens uitrollen en remmen 

verbetert de efficiëntie en maakt met één pedaal 
rijden mogelijk. De teruggewonnen energie wordt 
direct in de hoogspanningsaccu opgeslagen en kan 
de actieradius tot 30% vergroten. (Afhankelijk van 
de omstandigheden tijdens de route).

•  De Audi e-tron heeft een zeer goede luchtweerstands- 
coëfficiënt in het SUV-segment: 0,28 (0,27 met 
cameraspiegels)

•  Het intelligente thermisch management draagt 
bij aan de levensduur van de accu en helpt om het 
prestatieniveau van de auto te behouden. Met deze 
functie kan de actieradius vergroot worden tot 15%.



P r o g r e s s i v e  e l e g a n c e

The interior designThe interior design



De Audi e-tron is ook volledig connected: van  
navigatie met de e-tron routeplanner, die  
geschikte laadpunten op de route weergeeft,  
tot en met het op afstand bedienen van de auto 
via de smartphone. De Audi e-tron is bovendien 
uitgerust met het high-end mediasysteem  
MMI navigatie plus, inclusief LTE Advanced  
gegevensoverdracht en een wifi-hotspot.

De e-tron heeft een ruimteaanbod en comfort- 
niveau dat vergelijkbaar is met andere top- 
modellen van Audi. Zijn minimalistische en  
moderne design zorgen voor een premium  
beleving van elektrische mobiliteit. De stilte  
die in de auto heerst kan perfect opgevuld 
worden met het Bang & Olufsen 3D Premium 
soundsystem.



Exterieur

Uitvoeringen en pakketten

Standaard exterieur

Beschikbaar voor Pro Line

• 19" lichtmetalen velgen
•  Antraciete exterieurdetails met 

nerfstructuur
•  Zwartgespoten 

bodembescherming
• Diffusor en dorpelinleg in zwart

Prijs: € 1.700,-

Advanced exterieur

Beschikbaar voor Pro Line,  
Pro Line S en Pro Line Plus

• Specifieke exterieurdetails
• 20" lichtmetalen velgen
• Exterieurdetails in contrastkleur
•  Bodembescherming en 

achterdiffusor in mat 
selenietzilver

Optioneel
• Volledig in carrosseriekleur
• Optiekpakket zwart
• Zwarte spiegelkappen

Bij het samenstellen van uw Audi e-tron bepaald u eerst welk exterieur bij u past.  
Naast het standaard exterieur is optioneel het Advanced exterieur verkrijgbaar.  

Het Advanced exterieur is te combineren met het Pro Line, Pro Line S en Pro Line Plus 
pakket. Bovenop deze pakketten kunt u de Audi e-tron van uw keuze nog completer 

maken dankzij het modulaire Audi Technology en/of Audi Connectivity pakket.



Pro Line

•   Elektrisch verstelbare voorstoelen, 
met geheugenfunctie voor de 
bestuurdersstoel 

•   Viervoudig elektrisch instelbare 
lendensteunen in de voorstoelen 

•   Stoelverwarming vóór 
•   Elektrisch verstelbare 

buitenspiegels, verwarmbaar 
en inklapbaar, aan beide kanten 
automatisch dimmend met 
geheugenfunctie 

•   Bovenzijde dashboard, portier- 
armsteunen en onderzijde 
middenconsole in mono.pur 

•   Comfortmiddenarmsteun 
•   Lichtpakket 
•   Opbergpakket 
•   Bagagescheidingsnet 

Pakketten Modulaire pakketten 

Pro Line S

•   Elektrisch verstelbare voorstoelen, 
met geheugenfunctie voor de 
bestuurdersstoel 

•   Viervoudig elektrisch instelbare 
lendensteunen in de voorstoelen 

•   Stoelverwarming vóór 
•   Elektrisch verstelbare 

buitenspiegels, verwarmbaar 
en inklapbaar, aan beide kanten 
automatisch dimmend met 
geheugenfunctie 

•   Bovenzijde dashboard, portier- 
armsteunen en onderzijde 
middenconsole in mono.pur 

•   Comfortmiddenarmsteun 
•   Lichtpakket
•   Opbergpakket 
•   Bagagescheidingsnet 
•   S line interieur 

Pro Line Plus

•   Comfortstoelen vóór 
•   Bekleding leder Valcona 
•   Stoelverwarming vóór 
•   Elektrisch verstelbare 

buitenspiegels, verwarmbaar 
en inklapbaar, aan beide kanten 
automatisch dimmend met 
geheugenfunctie 

•   Comfortsleutel 
•   Bovenzijde dashboard, portier-

armsteunen en onderzijde 
middenconsole in mono.pur 

•   Comfortmiddenarmsteun 
•   Lichtpakket 
•   Opbergpakket 
•   Bagagescheidingsnet 

Audi Technology

•   Audi virtual cockpit plus 
•   Audi virtual mirrors 
•   Bedieningselementen in zwarte 

glas optiek met haptische 
feedback inclusief uitgebreide 
aluminiumoptiek 

•   Top View 360°-camera’s 

Audi Connectivity

•   Audi phone box 
•   Audi smartphone interface 
•   Digitale radio-ontvangst 
•   Bang & Olufsen Premium 

soundsystem 
•   Akoestische zijruiten 
•   Audi connect key 

Prijs: € 3.300,-
Prijs: € 5.900,-

Prijs: € 7.500,-

Prijs: € 2.900,-

Prijs: € 2.900,-



Trekgewicht

Maximaal trekgewicht 1.800 kg

Bagageruimte

Totaalvolume 660 liter (incl. 60 liter in opbergvak voorzijde)

Achterbank neerklapbaar 1.725 liter

Aandrijflijn

Vermogen 265 kW / 360 pk (300 kW / 408 pk met boost)

Accu 95 kWh

Aandrijving Elektrische vierwielaandrijving (quattro)

Prestaties

Actieradius > 400 km* 

CO₂-emissie 0 g/km

Topsnelheid 200 km/h

6,6 (5,7 met boost)Acceleratie 0-100 km/h in sec

Laadvermogen

Thuisladen 11 kW - 22 kW

Openbare laadpunten Tot 150 kW

Afmetingen

Lengte 4.901 mm

Breedte 1.938 mm

Hoogte 1.629 mm

2.928 mmWielbasis

De in deze brochure getoonde en beschreven auto’s en uitrustingen alsmede enkele van de genoemde services 
zijn niet in alle landen leverbaar. De afgebeelde auto’s zijn voor een deel uitgerust met meeruitvoeringen tegen 
meerprijs. De gegevens over leveringsprogramma, uiterlijk, prestaties, afmetingen en gewichten, brandstof-
verbruik en bedrijfskosten van de auto’s komen overeen met de beschikbare gegevens op het moment van ter 
perse gaan. Afwijkingen in kleuren en vormen van de afbeeldingen, vergissingen en drukfouten voorbehouden. 
Wijzigingen voorbehouden. Nadruk, ook gedeeltelijk, alleen met schriftelijke toestemming van AUDI AG.
*  De waarde met betrekking tot de actieradius is voorlopig. Een EG-typegoedkeuring en conformiteitscertificaat 

met officiële waarde is nog niet beschikbaar. Afwijkingen tussen de genoemde en officiële waarde is mogelijk. 
De voorlopige actieradius kan voorts worden beïnvloed door factoren zoals de buitentemperatuur, de verkeers- 
situatie en het rijgedrag.

**  Alle prijzen vermeld in deze brochure zijn op basis van de prijzen die geldig zijn per 22 november 2018,  
tenzij anders vermeld (fiscale waarde), inclusief BTW, kosten rijklaarmaken, recyclingbijdrage en legeskosten.  
De Audi e-tron is in Nederland te bestellen vanaf 22 november 2018. Zie voor verkoopinformatie audi.nl.
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