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2Audi e-tron  »  Inhoud

Een echte Audi, maar dan volledig 
elektrisch. Met de elektrische 
vierwielaandrijving, een nieuwe 
generatie van quattro, geeft de 
Audi e-tron Sportback een volledig 
nieuwe betekenis aan dynamiek, 
tractie en power.
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4Audi e-tron  »  Exterieur

De aerodynamische daklijn, de grote dakspoiler en de 
markante dorpels maken de Audi e-tron Sportback tot 
een sportieve toekomstgerichte elektrische auto.



5Audi e-tron  »  Exterieur

De koplampen met dynamische 
eff ecten, de speciale e-tron 
grille met cW-geoptimaliseerde 
luchtdoorvoer en de air curtains 
in het front zijn echte blikvangers.



6Audi e-tron  »  Exterieur

De optionele Audi virtual mirrors 

zijn technologisch een unicum. 

Het spiegelglas in de slanke pootjes 

zijn vervangen door camera’s waarbij 

de beelden op contrastrijke oled-schermen 

in het interieur getoond worden.

De doorlopende 

verlichting aan de 

achterkant maakt 

de auto optisch 

indrukwekkend breed 

en geeft hem een 

exclusieve touch.



7Audi e-tron  »  Carroserievormen

De afl opende daklijn van de 
nieuwe Audi e-tron Sportback 
is een echte blikvanger en 
past goed bij de sportieve 
uitstraling zoals u van een 
Sportback mag verwachten.



8Audi e-tron  »  Interieur

Een grote boog omspant van deur tot deur 
het dashboard. Deze wrap-around verbindt 
op harmonieuze wijze de displays van de 
optionele camerabuitenspiegels met de 
overkapping van de Audi virtual cockpit. 



9Audi e-tron  »  Interieur

Stijlbepalende details verduidelijken 
dat de Audi e-tron altijd elektrisch 
rijdt. Zo doen de bekledingstiksels 
denken aan stroomkabels en 
ontbreken de uitlaten. 



10Audi e-tron  »   Infotainment en connectiviteiten

Het ‘MMI navigatie plus 
met MMI touch response’ 
is de topper uit ons 
infotainmentaanbod. 
U bedient het systeem 
middels de twee 
grote schermen in de 
middenconsole.



11Audi e-tron  »   Infotainment en connectiviteiten

De Audi e-tron heeft standaard  

wifi met een 4G internetverbinding 

aan boord.

De standaard efficiency assist 

detecteert het verkeer om u heen en 

kent het routeverloop en geeft op 

basis daarvan in de Audi virtual cockpit 

aanwijzingen om anticiperend te rijden.



12Audi e-tron  »   Rijeigenschappen, assistentiesystemen, prestaties en veiligheid

Bij het wegrijden met  
de Audi e-tron is goed  
voelbaar dat de twee  
elektromotoren meteen  
kracht leveren.



13Audi e-tron  »   Rijeigenschappen, assistentiesystemen, prestaties en veiligheid

De ruime afstand die deze auto op een acculading 
kan afl eggen, komt voor een deel op conto van het 
terugwinnen van remenergie. Als eerste fabrikant 
ter wereld gebruikt Audi een elektrohydraulische, 
geïntegreerde remregeling.



14Audi e-tron  »  Lakkleuren en velgen

Audi Exclusive lakkleuren
Kies de lakkleur die uw persoonlijkheid het beste reflecteert. Zit uw tint er niet bij? 

Met Audi Exclusive lakkleuren kunt u iedere gewenste kleur kiezen.

Unilakken

Metalliclakken

S line kleuren

Daytonagrijs pareleffect Navarrablauw metallic

Met dit kleurenpakket geeft u  

uw Audi een sportief karakter.

Briljantzwart

Catalunyarood metallic Floretzilver metallic Galaxisblauw metallic Gletsjerwit metallic Manhattangrijs metallic Mythoszwart metallic Siambeige metallic Typhoongrijs metallic



15Audi e-tron  »  Lakkleuren en velgen

Met Audi velgen onderstreept
u de eigen stijl en het karakter
van de Audi e-tron.

Deze weergave toont slechts een selectie van het assortiment velgen. 

Kijk voor het volledige aanbod op audi.nl



16Audi e-tron  »  Audi Originele Accessoires

Een trekhaak biedt u de gelegenheid een fi etsen-

drager, caravan of aanhanger mee te nemen. 

Wanneer u deze niet gebruikt, klapt u de 

zwenkbare trekhaak eenvoudig weg.

Kijk voor het complete aanbod Audi Originele Accessoires 

op audi.nl/webshop

Met Audi Originele 
Accessoires kunt u 
allerhande extra’s 
aanschaff en die het 
gebruiksgemak van 
uw auto vergroten. 

Bescherm het interieur van uw Audi tegen 

vocht en vervuiling met de Audi All-weather 

voetmatten.

De opbergtas voor de bagageruimte aan 

de voorzijde van de Audi e-tron, is speciaal 

ontworpen voor deze toepassing. De tas past 

precies in de bagageruimte onder de motorkap. 

De instap-led projecteert e-tron op de bodem 

bij het openen van de voorportieren.



17Audi e-tron  »  Audi Originele Accessoires

Kijk voor het complete aanbod Audi Originele Accessoires 

op audi.nl/webshop

De laadrandbescherming 

van doorzichtig folie 

beschermt de rand tegen 

beschadigingen bij het 

in- en uitladen.

In de aerodynamische originele Audi dakkoff ers 

past meer dan 405 liter en biedt plaats aan 

max. zeven ski’s of max. vijf snowboards.

De praktisch hoge bagageruimtekuip beschermt 

tegen verontreinigde en/of natte lading.

Een originele kantelbare en opvouwbare 

fi etsendrager van Audi. Ook geschikt voor 

elektrische fi etsen. 



18Audi e-tron  »  4 jaar garantie

Ontdek Audi e-care op Audi.nl 

of scan de QR-code. 

•    Inclusief 6 jaar fabriek voorgeschreven 

onderhoud en APK

•   8 jaar fabrieksgarantie op de accu

•   2 jaar fabrieksgarantie

•   Mobiliteitsservice

•   Online map updates

•   Audi e-tron gebruikerstraining

Audi e-care

Bij een vooruitstrevende auto 
hoort vooruitstrevende service.

De Audi e-tron is standaard voor zien van Audi e-care: een uitgebreid 

servicepakket dat ervoor zorgt dat u altijd en overal elektrisch kunt rijden.



Audi Voorsprong door techniek

De informatie in deze brochure is met zorg samengesteld. 

Het is echter niet uit te sluiten dat informatie niet juist, 

onvolledig, of niet actueel is. U kunt aan deze brochure dan 

ook geen rechten ontlenen. 

De gegevens over de leveringsmogelijkheden, uitvoeringen,

presentaties, maten en gewichten, brandstofverbruik en

onderhoudskosten zijn gebaseerd op de stand van zaken

ten zijde van de druk. Wijzigingen, druk- en/of zetfouten

voorbehouden.

Getoonde afbeeldingen bevatten opties die tegen meerprijs

leverbaar zijn. De weergave van de materialen kan variëren.

Vanwege het wereldwijde chiptekort zijn een beperkt aantal

opties tijdelijk niet leverbaar. Voor meer informatie kunt u

contact opnemen met uw Audi dealer.

Gemiddeld brandstofverbruik:

26,2 - 21,7 kWh/100 km. 

Gemiddelde CO2-emissie: 0 - 0 g/km.

Genoemde CO2 emissiewaarden kunnen mogelijk afwijken

i.v.m. de nieuwe WLTP testmethode. Vraag de dealer naar

de CO2 emissiewaarden van het door uw gewenste voertuig.
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