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AU DI R S 4 AVA N T

E E N ST I J LV O L
U N D E R S T AT E M E N T.
De nieuwe Audi RS 4 Avant maakt vanuit elk perspectief indruk. Dit is de vierde
generatie van dit model, dat opnieuw een praktische carrosserievorm heeft met
opvallende RS-designkenmerken.Wie goed kijkt, ziet dat in deze bolide de
opgedane knowhow uit de Audi motorsport is toegepast. De nieuwe Audi RS 4
Avant ademt passie voor prestaties en dat is elke rit voelbaar.

J OI N T H E L E AG U E O F P E R F O R M A N C E .

Het brandstofverbruik en de CO₂-emissie vindt u op pagina 10.
De getoonde resp. beschreven uitrustingen betreffen voor een deel opties tegen meerprijs. Kijk voor gedetailleerde
informatie over de standaarduitrusting en meeruitvoeringen op www.audi.nl of raadpleeg uw Audi dealer.
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PURE
EUFORIE
De sprint van 0 naar 100 km/h kost slechts 4,1 seconden. Daarom heeft u adrenaline en endorfine in
uw lichaam. De jubelstemming kan optioneel tot 280 km/h¹ aanhouden. Deze prestaties zijn mede te
danken aan de nieuwe 2.9 V6 TFSI-motor die 331 kW/450 pk en 600 Nm levert. Hij werkt met directe
inspuiting, heeft twee turbo’s en het Audi valvelift system. Ideaal om de schijnbare tegenstelling tussen
prestaties en efficiency te overbruggen. Via de 8-traps tiptronic en de quattro permanente vierwielaandrijving wordt de aandrijfkracht soeverein omgezet in voortbeweging.
De parameters die de rijdynamiek bepalen, kiest u daarbij zelf via Audi drive select. Van de reactiesnelheid
van de motor tot aan de demperinstellingen van het optionele RS-sportonderstel plus met Dynamic Ride
Control (DRC). Voor een levendige auto en een dolgelukkige bestuurder.
¹ Elektronisch begrensd.
Het brandstofverbruik en de CO₂-emissie vindt u op pagina 10.
De getoonde resp. beschreven uitrustingen betreffen voor een deel opties tegen meerprijs. Kijk voor gedetailleerde
informatie over de standaarduitrusting en meeruitvoeringen op www.audi.nl of raadpleeg uw Audi dealer.
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SOEVEREINE
UITSTRALING.
Ergens arriveren is een ding, dat in stijl doen is twee. Met de designtaal van de nieuwe Audi RS 4 Avant zit u
dan helemaal goed. In de RS-voorbumper prijken grote luchtinlaten en ook de Audi Singleframe-grille onderscheidt zich van andere modellen. Dik aangeklede dorpels en breed uitgebouwde spatborden maken het beeld
compleet. Met fraaie pakketten kunt u een en ander accentueren in een matte aluminiumtint, hoogglans zwart
of hoogwaardig carbon. De Audi Matrix LED-koplampen schitteren door hun variabele lichtverdeling en unieke
design met donker binnenwerk. Zo laat u dag en nacht een onuitwisbare indruk achter.

KRACHTIGE
AFSLUITING.
Aanwezig, maar niet schreeuwerig. Het design van de nieuwe Audi RS 4 Avant spreekt zijn
eigen taal met een heel sportief accent. De atletische lijnvoering met uitgebouwde spatborden en dorpelverbredingen krijgt aan de achterkant een geslaagde bekroning. De markante
RS-spoiler bovenaan de achterruit, het sterk benadrukte diffusorgedeelte en de hoogglans
zwarte, ovale sierstukken van het RS-sportuitlaatsysteem domineren het beeld. Een onvergetelijke aanblik.
Het brandstofverbruik en de CO₂-emissie vindt u op pagina 10.
De getoonde resp. beschreven uitrustingen betreffen voor een deel opties tegen meerprijs. Kijk voor gedetailleerde
informatie over de standaarduitrusting en meeruitvoeringen op www.audi.nl of raadpleeg uw Audi dealer.
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RUIMTE VOOR
T O P P R E STAT I E S.
Sportief tot in het kleinste detail. Het interieur van de nieuwe Audi RS 4 Avant biedt alles wat voor
dagelijks gebruik en dynamische ritten nodig is. Een bijzondere combinatie. De RS-sportstoelen voorin
met hun opstaande zijwangen geven veel houvast in bochten. De afgebeelde bekleding is leder fijnnappa
met afwijkend gekleurde stiksels in honingraatpatroon. Hoogwaardige decoratielijsten benadrukken de
sportieve ambiance. Kies volgens uw eigen smaak, bijvoorbeeld carbon panelen of aluminium Race.
De getoonde resp. beschreven uitrustingen betreffen voor een deel opties tegen meerprijs. Kijk voor gedetailleerde
informatie over de standaarduitrusting en meeruitvoeringen op www.audi.nl of raadpleeg uw Audi dealer.
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SNELLE
BESLISSINGEN.
Elke dag in het teken van high performance. Met de dynamische uitrusting van de nieuwe Audi RS 4 Avant,
standaard of optioneel. Op het aan de onderkant afgevlakt lederen RS-sportstuur zitten bedieningsknoppen
en grote schakelpaddels. Pedalen en voetsteun zijn van edelstaal. De Audi virtual cockpit is een 12,3-inch
LCD-instrumentenpaneel waarvan u de weergave zelf bepaalt. Zo is er een sportieve lay-out met toerenteller
in het midden en daarnaast prestatiegeoriënteerde aanduidingen voor rondetijd, vermogen en koppel alsmede
turbodruk. Speciale RS-meters voor G-krachten, schakelflits, bandendruk en bandentemperatuur zijn
belangrijk tijdens beslissende momenten op rechte stukken en in bochten.
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Toelichting

Model

Audi RS 4 Avant

Motorbouwwijze

V6-benzinemotor met directe
inspuiting, twee turbo’s en
Audi valvelift system

Prestaties/verbruik4
Topsnelheid in km/h

2505, optie: 2805

Acceleratie 0–100 km/h in s

4,1
Super 986

Inhoud in cm3 (kleppen per cilinder)

2.894 (4)

Brandstof

Max. vermogen1 in kW (pk) bij min-1

331 (450)/5.700–6.700

Brandstofverbruik7, 8 in l/100 km

Max. koppel in Nm bij min-1

600/1.900–5.000

bebouwde kom

11,6 –11,5

buitenweg

7,2

gemiddeld

8,8

Gewichten/inhoud
1.790

CO₂-emissie7, 8 in g/km, gemiddeld

199

Max. totaalgewicht in kg

2.305

Energielabel/emissienorm

G/EU6

Max. daklast/kogeldruk in kg

90/80

Max. aanhangerlast3 in kg
750

geremd

1.900

Tankinhoud ca. in l

58

1	Deze waarde is bepaald met de voorgeschreven meetmethode volgens de
actuele versie van richtlijn UN-R 85.
2	Leeggewicht met een bestuurder (75 kg) en de tank voor 90% gevuld, gemeten
volgens de actuele versie van verordening (EU) 1230/2012. Door meeruitvoeringen kan zowel het leeggewicht als de luchtweerstandscoëfficiënt worden
verhoogd, waardoor het laadvermogen en de topsnelheid dienovereenkomstig
afnemen.
3	Bij toenemende hoogte neemt het motorvermogen af. Vanaf 1.000 m boven
de zeespiegel en iedere 1.000 m hoger dient men steeds 10% van de totale
gewichtscombinatie (max. aanhangerlast + max. totaalgewicht) af te trekken.
Max. aanhangerlast geldt met een originele Audi trekhaak.

Leeggewicht2 in kg

ongeremd
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4	Het brandstofverbruik en de CO₂-emissie zijn mede afhankelijk van de velg- en
bandenmaat.
5 Elektronisch begrensd.
6	Wij raden het gebruik van lood- en zwavelvrije Super 98 aan die voldoet aan
DIN EN 228. Als deze niet verkrijgbaar is, mag u lood- en zwavelvrije Euro 95
tanken die voldoet aan DIN EN 228. Dan neemt het vermogen iets af. De motor
is ook geschikt voor E10. Dat is Euro 95 die voor 10% uit ethanol bestaat.
De verbruikscijfers zijn berekend met Euro 95 in de tank, volgens verordening
692/2008/EG.
7	De waarden zijn bepaald met de voorgeschreven meetmethode. De waarden
hebben geen betrekking op één bepaalde auto en zijn ook niet gekoppeld aan
ons aanbod, maar dienen alleen om een vergelijking te kunnen maken tussen
de verschillende uitvoeringen.
8	Het brandstofverbruik en de CO₂-emissie zijn niet alleen afhankelijk van de efficiency waarmee de auto de brandstof benut, maar ook van de rijstijl en andere
niet-technische factoren. CO₂ is het drijfgas dat hoofdzakelijk verantwoordelijk
is voor de opwarming van de aarde.
9 Kijk voor gebruikerstips over de velgen op pagina 10.
10 De technische specificaties gelden voor een auto met standaarduitrusting.
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Koppel

Audi RS 4 Avant

Afmetingen in mm

971

600

Gebruikerstip over de velgen: glanzend gedraaide, glanzend gefreesde, gepolijste en gedeeltelijk gepolijste lichtmetalen velgen zijn niet winterbestendig.
Door de behandeling van het velgoppervlak zijn de velgen niet goed beschermd tegen corrosie, waardoor bijvoorbeeld strooizout voor blijvende
beschadigingen kan zorgen.

De uitrusting van de afgebeelde Audi RS 4 Avant (pagina 1–9):
Lakkleur: Audi exclusive Nogaroblauw pareleffect
Velgen: gesmeed lichtmetaal in 5-dubbelspaak-Edge-design, hoogglans antracietzwart, glanzend gedraaid⁹
Stoelen/stoelbekleding: RS-sportstoelen vóór met zwart leder fijnnappa met honingraatpatroon en rotsgrijze stiksels
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Sportief gebruik: de modellen van Audi Sport GmbH worden ontwikkeld en gebouwd voor gebruik op de openbare weg. Ten opzichte van de gewone weg
krijgt een auto het op circuits en andere afgesloten terreinen (bijvoorbeeld tijdens rijtrainingen en track days) zwaarder te verduren. Met name de motor,
versnellingsbak, koppeling en de rest van de aandrijflijn alsmede het onderstel, het remsysteem en de banden krijgen veel zwaardere krachten te verwerken.
Dit kan tot eerdere slijtage leiden. Informatie over de bijzonderheden bij het gebruik van de auto op circuits en andere afgesloten trajecten staat in de
gebruikshandleiding. Raadpleeg ook uw Audi dealer voor meer informatie.
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Afmetingen gelden voor onbeladen auto. Bagageruimtevolume10 505/1.510 l (tweede waarde: met neergeklapte achterbankleuning, beladen tot aan het dak).
Draaicirkel ca. 11,7 m. * Maximale hoofdruimte. ** Breedte op ellebooghoogte. *** Breedte op schouderhoogte.
**** Met dakantenne is de autohoogte 1.430 mm.

De in deze flyer 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,
brandstofverbruik 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.
Pon’s Automobielhandel B.V.
Zuiderinslag 2
3833 BP Leusden
www.audi.nl
Publicatie: september 2017
Printed in Germany

