
Audi E-tron 55 quattro | 408 pk | € 85.800
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GROENE
GOLFBREKER

 Marco Gorter  Fons Klappe

Jarenlang had Tesla het rijk van de grote, luxe elektrische auto met aanzienlijke actieradius voor zichzelf.  
Maar Europa is wakker en na de Jaguar I-Pace is het nu de Audi E-tron die probeert de Model S te overspoelen. 

Jaguar I-Pace EV400 HSE | 400 pk | € 95.040

Tesla Model S 100D Long Range | 490 pk | € 90.000
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440  KM
330  KM TEST 

ACTIERADIUS

TEST 
ACTIERADIUS
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330  KM ‘HYPERMILEN TUSSEN TWEE VRACHTWAGENS MET 
DE AIRCO EN RADIO UIT DOEN WE ECHTER NIET ’

TEST 
ACTIERADIUS
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Zelden kreeg een auto zo ongelooflijk 
veel sneakpreviews, voorproefjes, 
teasers, opwarmertjes en andere 

voorbeschouwingen als de Audi E-tron.  
De eerste volledig elektrische Audi is een 
gebeurtenis voor het merk. Helemaal in ons 
land, waar het nog altijd gunstige bijtel-
lingsklimaat en de goede elektrische infra-
structuur de luxe elektrische auto tot het 
hoogst haalbare maken voor wie goed  
verdient en een auto van de zaak mag  
uitzoeken. Lange tijd viste Tesla die vijver 
dankbaar in z’n eentje leeg; pas vorig jaar 
kreeg het serieuze concurrentie in de vorm 
van de Jaguar I-Pace. Zonder af te willen 
doen aan de prestatie die Jaguar leverde 
door de andere Europese merken met deze 
auto te snel af te zijn: er zijn wel wat verbe-
terpuntjes aan te wijzen aan de I-Pace. 
Vooral met betrekking tot actieradius en 
laadmogelijkheden. Kansen dus voor Audi, 
al verklappen we meteen maar dat ook de 
E-tron niet kan tippen aan de actieradius 
van de Tesla Model S. We rijden met alle 
drie de auto’s een gelijkwaardig traject 
waarin stadsverkeer, provinciale wegen en 
snelwegen voorkomen. Daarbij trekken we 
bewust geen stoplichtsprintjes, gebruiken 
we de meest efficiënte rijstand en kijken we 

goed vooruit. Hypermilen tussen twee 
vrachtwagens met de airco en radio uit 
doen we echter niet; ook EV’s moeten  
functioneren zoals je dat van een auto van 
een ton mag verwachten. We rijden dus vlot 
met het verkeer mee en houden ons aan de 
geldende limieten. De Audi haalt dan onge-
veer 330 kilometer. Met veel provinciale 
wegen of voornamelijk 100 km/h wordt  
het uiteraard wat meer, maar met veel  
130 km/h-trajecten ook snel minder. Het is 
gelijkwaardig aan de I-Pace, maar aanzien-
lijk minder ver dan de Tesla Model S haalt. 
Die is sinds kort alleen nog met 100 kWh- 
accupakket verkrijgbaar, in drie smaken: 
normaal, supersnel en extra actieradius. 
Wij hebben die laatste en hoewel de claim 
van meer dan 600 kilometer vooral aan-
geeft hoe onrealistisch de oude NEDC-
norm is, overklast de Model S zijn concur-
renten door 440 kilometer te bieden: dik 
100 kilometer meer. Dat scheelt niet zozeer 
een slok op een borrel, dat zijn gewoon 
twee borrels extra. Het toont eens temeer 
aan hoe knap de prestatie van het merk in-
zake elektrische mobiliteit is. En dan is er 
nog het Supercharger-netwerk, dat voor 
Noordwest-Europa dekkend is en snelladen 
met 120 kW (en binnenkort naar verluidt 

zelfs 145 kW) mogelijk maakt. Ook een 
voorbeeld van de vooruitziende blik en 
vooral de daadkracht waarmee het merk die 
blik vervolgens realiseert.

PUNTJES TERUGPAKKEN  
Toch kan Audi met de E-tron op diverse  
andere vlakken puntjes terugpakken. Bij-
voorbeeld op het gebied van de laadsnel-
heid. Bij nieuwe Fastned-stations kan de 
SUV in Nederland namelijk maar liefst  
150 kW laden, nog iets sneller dus dan  
Tesla aanbiedt. Bovendien bouwt het merk 
in samenwerking met onder anderen Ford 
en BMW aan het Ionity-netwerk, dat in  
Europa een dekkend netwerk moet gaan 
worden met dezelfde laadsnelheid. Het is 
nog lang niet zo uitgekristalliseerd als de 
Superchargers, maar wel sneller. Net als bij 
de Model S kan laden ook op wisselstroom 
met drie fasen. Optioneel 22 kW, maar in de 
praktijk meestal 11 kW, aangezien de mees-
te wisselstroomladers ook niet verder gaan. 
Dat geldt zowel voor publieke laadpalen als 
thuis, mits daarvoor de juiste aansluitingen 
aanwezig zijn, natuurlijk. Precies op dit 
punt laat Jaguar punten liggen. De I-Pace 
kan wisselstroom alleen op een enkele fase 
laden. Dat betekent aan de meeste publieke 

AUDI E-TRON 55 QUATTRO | TOP 200 KM/H | 0-100 KM/H IN 5,9 S
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A Met afstand de meest degelijke auto vanbinnen. B De multimediabediening is hetzelfde als in 
andere moderne Audi’s. C Boven de selectiehendel een rustpunt voor je pols.

A

B

C

 De mate van regeneratie bepaal je met 
flippers achter het stuur: top! 

 Voer voor gesprek, maar echt prettig 
werken de virtuele spiegels niet.

OPMERKELIJK

‘AUDI HEEFT DE KEUZE GEMAAKT OM 
VOORAL IN TE ZETTEN OP COMFORT EN 

DAT PAKT GELUKKIG ERG GOED UIT ’

 Geluidloos klapt het 
paneeltje weg om de 
laadopening te 
onthullen.

 De luchtvering maakt 
een grote spreiding van 
standen mogelijk.

 De beste zit en veel 
ruimte voor benen 

 en hoofd.

 Iets minder ruimte 
dan in de Tesla, totdat 
de bank plat gaat.

 Op grafisch gebied loopt de E-tron voor de troepen uit.

 Je kunt precies zien wat je actieradius 
kost en hoeveel kilometer hij bedraagt.
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 Jaguar is het oudste merk van het trio en 
daar is het trots op, al heette het in 1935 nog 
niet officieel Jaguar. 

 Door te drukken en te trekken verander je 
de functies van de klimaatknoppen.

OPMERKELIJK

A Een lekker sportief stuurwiel. 
B Net als de Audi een dubbel 
touchscreen, helaas veel minder 
snel. C Veel knusser dan de Audi, 
bijna net zo goed afgewerkt.

A B C

 Het design is extreem, 
maar ook gericht op 

minimale weerstand.

 Je zit als volwassene heel redelijk achterin.

 Om de rege-
neratiestand 
aan te passen, 
moet je het 
menu in.

 De 
bagageruimte 
van de Jaguar 
is het kleinst.

 Aparte 
bediening met 
drukknoppen, 
maar het werkt prima.

 Enorm glazen dak 
zonder afdekking; 
toch heb je geen 
last van de zon.

20      AUTOWEEK 12 • 2019



AUDI E-TRON - JAGUAR I-PACE - TESLA MODEL S • TRIOTEST

laadpunten, net als thuis, maar 3,7 kW en 
dan duurt het lang. Met 32 ampère zou de 
snelheid theoretisch kunnen verdubbelen, 
maar zo’n aansluiting is duur en komt dus 
in de praktijk weinig voor. Op zich valt er 
om de lage laadsnelheid heen te plannen 
(het is een kwestie van elke dag thuis én op 
werk opladen), maar het beperkt de prakti-
sche inzetbaarheid onnodig. Snelladen kan 
de I-Pace ook. In theorie tot 100 kW, maar 
bij Fastned-stations wordt dat bijvoorbeeld 
al beperkt tot 85 kW. Net als op wissel-
stroom geldt dat het weliswaar geen on-
werkbare situatie creëert, maar het maakt 
de I-Pace wel merkbaar minder gemakke-
lijk om mee te leven. Elke elektrische auto 
vraagt wat meer planning dan een auto met 
brandstofmotor, maar Jaguar maakt het  
onnodig ingewikkeld. Dat gezegd hebben-
de; er zijn ook grote voordelen aan een 
elektrische aandrijflijn. De 408 pk en  
696 Nm geven de I-Pace vleugels en de ver-
snelling is er altijd onmiddellijk. Het blijft  
bizar met welk speels gemak je in gaatjes 
duikt die zelfs met sterkere benzinemoto-
ren niet bereikbaar zouden zijn, puur om-
dat er bijna geen vertraging optreedt tussen 
het indrukken van het pedaal en de accele-
ratie. Goed, voor het mooie zou de I-Pace 

wat geleidelijker op het pedaal mogen rea-
geren. Dat doen de Audi en Tesla wel en dat 
verhoogt het comfort. Het zijn verschillen 
in de marge. Met de regeneratiestand op 
zijn sterkst, rijd je de I-Pace met één pedaal 
voor maximale efficiëntie.

OVERROMPELEND
Ook Tesla biedt twee standen voor het  
regenereren, waarbij de sterkste iets minder 
hard afremt dan bij de I-Pace. Toch is ook 
de Tesla 90 procent van de tijd met één  
pedaal te rijden. Daarnaast heb je als be-
stuurder de keuze uit ‘chille’ acceleratie of 
gewoon. Echt gewoon is dat allesbehalve, 
want vooral vanuit stilstand overrompelt  
de Model S je met z’n 490 pk. Je hebt echt 
geen Ludicrous-mode nodig om het veel 
sportwagens lastig te maken.  
Tussen dat geweld valt de Audi eigenlijk 
een beetje tegen. Met 408 pk lukt het  
bekende sprintje in 5,9 seconden. Dat is 

heel vlot, maar nog onder het niveau van 
zijn concurrenten. Wel reageert de E-tron 
net zo vloeiend op het gaspedaal als de  
Model S. De manier waarop de prestaties 
tot stand komen, is niet aan twijfel onder-
hevig. Het feit dat de mate van regeneratie 
zich eenvoudig met flippers aan het stuur 
laat regelen, is bovendien een voordeel, al 
remt de E-tron zelfs in zijn meest agressie-
ve stand tamelijk mild. Zijn zelfs voor een 
elektrische auto hoge gewicht speelt de 
Audi echter merkbaar parten, zowel op de 
sprint als in bochten. De gripreserve is vol-
doende en de auto stuurt neutraal, maar de 
E-tron kan zijn massa niet verhullen. Zeker 
in snelle bochten voel je de krachten vat 
krijgen op de hoge, zware auto. Audi heeft 
daarom de keuze gemaakt om vooral in te 
zetten op comfort en dat pakt gelukkig heel 
goed uit. Er heerst een serene rust aan 
boord dankzij veel isolatie, terwijl oneffen-
heden worden verwerkt met een vanzelf-

JAGUAR I-PACE EV400 | TOP 200 KM/H | 0-100 KM/H IN 4,6 S

‘408 PK EN 696 NM GEVEN DE I-PACE VLEUGELS EN  
DE VERSNELLING IS ER ALTIJD ONMIDDELLIJK’
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sprekendheid die de andere twee kan-
didaten ontberen. Jaguar stelt daar een 
spor tiever weggedrag tegenover. De I-Pace 
is evenmin een lichtgewicht en ook dat voel 
je, maar de auto stuurt gewilliger in en 
houdt de koers langer vast. Wat volgt, is 
een spelletje grens aftasten, die aanzienlijk 
verder ligt dan je in eerste instantie denkt. 
Dat de besturing het meeste contact met de 
wielen biedt, helpt om vertrouwen te krij-
gen. Jaguar heeft de naam dynamische  
auto’s te bouwen en zelfs met deze zware en  
relatief hoge elektrische auto maakt het dat 
heel aardig waar.

LAGER ZWAARTEPUNT
Blijft over de Tesla, die profiteert van een 
lager zwaartepunt. Toch maakt dat van de 
Model S geen uitgesproken dynamische 
auto. Op snelle fly-overs laten de krachten 
zich minder snel voelen, maar wie naar de 
grens gaat zoeken, vindt die sneller dan in 
de Jaguar. Tegelijkertijd zit er een broos-
heid in de ophanging op korte oneffenhe-
den die de Audi niet heeft. Op dit vlak mist 
Tesla nog de ervaring die de E-tron zo com-
fortabel en de Jaguar zo dynamisch maakt. 
Het hangt er een beetje tussenin, zonder 
echt te sprankelen. Met de Model 3 heeft 

het merk bewezen dat het snel leert, maar 
in dit opzicht is de Model S voelbaar ouder 
en minder geraffineerd. Ook op het gebied 
van interieurafwerking loopt de Model S 
bepaald niet voorop. Het oogt nogal kaal, 
de afwerking is niet overal van even hoge 
kwaliteit en op de achterbank zit je als vol-
wassene wat vreemd. Het is niet rampzalig, 
maar evenmin de luxueuze oase die zou 
passen bij het stevige prijskaartje. Waar de 
Model S wél punten mee scoort, is zijn  
multimediasysteem. Dat bestaat uit een  
gigantisch touchscreen, dat supersnel rea-
geert en mede daardoor erg gemakkelijk 
werkt. En dan is er nog de onovertroffen 
autopilot, die complete stukken snelweg in 
principe zelfstandig kan overbruggen. Het 
systeem laat de auto niet zwalken tussen de 
lijnen, maakt gebruik van de ruimte als een 
auto plotseling remt en kan zelfstandig van 
rijbaan wisselen. Erg knap. Het is boven-
dien één van de weinige opties die je op de  
Model S kunt bestellen. Afgezien van de 
kleuren van binnen- en buitenkant en drie 
wielsoorten valt er namelijk alleen nog een 
autopilot of een zeer uit gebreide autopilot 
aan te vinken. Bovendien heeft Tesla  
recent een flinke prijsverlaging doorge-
voerd, waardoor de full options Model S 

100D Long Range op deze pagina’s nu uit-
komt op € 107.020.

OPTIELIJSTEN
In principe kan de Audi op autonoom  
gebied alles wat de Tesla kan, uitgezonderd 
het zelfstandig wisselen van rijstrook. De 
manier waarop, maakt echter minder  
indruk. De auto wiegt een beetje heen en 
weer tussen de lijntjes en in een snelweg-
bocht die de Tesla zonder ingrijpen neemt, 
raakt de E-tron het spoor kwijt. Wel trekt 
hij een aantal andere, kleine troefkaarten. 
Ledmatrixverlichting bijvoorbeeld, die de 
luchtbundel selectief kan sturen en zo wél 
de donkere berm, maar niet de tegenligger 
kan uitlichten. Maar ook een systeem dat 
voorkomt dat je de deur openzwaait als 
daar net een fietser rijdt. Dat laatste zit dan 
weer niet op onze testauto en daarmee  
komen we aan bij de optielijst. Die is, zoals 
vaker bij het merk, uitvoerig. Enerzijds een 
compliment: luxezaken als stoelmassage, 
nachtzichtassistent of de spraakmakende 
virtual mirrors zijn bij Tesla helemaal niet 
te bestellen. Anderzijds: ga je aan de slag 
met de optielijst, dan loopt de prijs ook 
snel op. De E-tron is met € 84.100 goed-
koper dan de Tesla, maar onze testauto  

TESLA MODEL S 100D LONG RANGE | TOP 250 KM/H | 0-100 KM/H IN 4,4 S
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 Werkelijk overal zijn er camera’s voor  
de maatgevende autopilot. 

 Kijk: zo wordt het echt wat met  
de elektrische auto.

OPMERKELIJK

A Het stuurwiel is iets te groot, waardoor je voor je gevoel zit te hoepelen. B In het interieur 
prominent een groot, supersnel touchscreen. C Afwerking is voor dit prijssegment niet op niveau.

A B C

‘ZIJN LAGERE 
ZWAARTEPUNT MAAKT 

VAN DE TESLA GEEN 
UITGESPROKEN 

DYNAMISCHE AUTO’

 Veel bagageruimte, met de bank in gebruik 
zelfs riant de grootste.

 Je zit nogal vreemd met je benen, vanwege de 
hoge vloer.

 Loop naar de auto met de sleutel op zak  
en de deurgrepen schuiven je automatisch 
tegemoet.

 Tesla verstopt de laadopening 
achter het achterlicht.

 Dat Mercedes onderdelen heeft geleverd, valt 
bijna niet te missen.
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BRANDSTOFVERBRUIK MATEN in mm

AUDI

JAGUAR

TESLA
87

0-
99

0
89

0-
99

0
98

0-
1.0

60

95
0

92
0

93
0

770

590

480

570

680

710-980

690-790

700-990

900-1.060

930-1.130

850-1.110

340 530

62
0

72
0

69
0

61
0

68
0

73
0

lengte 4.901, wielbasis 2.928, breedte 1.935, hoogte 
1.616, interieurbreedte voor 1.490, interieurbreedte achter 
1.450, draaicirkel 12,2 m, banden testauto GoodYear  
Eagle F1 SUV 255/45R21

lengte 4.682, wielbasis 2.990, breedte 2.011, hoogte 
1.565, interieurbreedte voor 1.520, interieurbreedte achter 
1.510, draaicirkel 12,0 m, banden testauto Goodyear  
Eagle F1 245/50R20

lengte 4.970, wielbasis 2.960, breedte 1.964, hoogte 
1.445, interieurbreedte voor 1.470, interieurbreedte achter 
1.390, draaicirkel 11,3 m, banden testauto Continental 
ContiSportContact 5p, v: 245/35ZR21, a: 265/35ZR21

490-510

780

380 450

540

660
290 470

Fabrieksopgave in kWh/100 km
AUDI  22,6
JAGUAR  22
TESLA   G.O.

Batterijcapaciteit in kWh
AUDI  95
JAGUAR  90
TESLA  100

Opgave actieradius in kilometers
AUDI  417 (WLTP)
JAGUAR  470 (WLTP)
TESLA  632 (NEDC)

Test actieradius in kilometers
AUDI   330
JAGUAR  330
TESLA  440
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Tesla laat de voordelen van een lagere  
auto zien door met een gelijkwaardige  
accu capaciteit een stuk verder te komen.  
Bij zowel de Audi als de Jaguar waren de  
verwachtingen hoger. Wel staan alle drie de 
auto’s op grote wielen met redelijk sportief 
rubber, wellicht dat met normale exemplaren 
van beide nog wat winst is te behalen.

DOWNLOAD NU ALS PDF
Wil je deze test bewaren of een vergelijkende 
test zien van andere  auto’s? Dat kan. Al onze 
dubbel-, trio- en multitests zijn namelijk na  
te lezen op autoweek.nl/multitests

komt al op € 113.629 en is, afgezien van de 
virtuele buitenspiegels en ledmatrixverlich-
ting, niet wezenlijk rijker uitgerust dan de 
Model S. De virtuele spiegels doen het trou-
wens erg goed op verjaardagen en partijen, 
maar van het praktisch nut zijn we nog niet 
helemaal overtuigd. Diepte zien op een 
scherm blijkt nog behoorlijk lastig te zijn, 
wat slecht uitkomt wanneer je snel moet  
inschatten of je een rijstrook kunt opschui-
ven. Bovendien verandert de hoek van je 
blikveld niet als je zelf wat gaat verzitten, 
bijvoorbeeld wanneer je bij achteruit inpar-
keren even wilt spieken of het achterwiel 
dicht genoeg bij de stoeprand staat.  
Probeer de virtuele spiegels dus vooral 
eerst uit alvorens ze blindelings te bestellen 
omdat het zo leuk staat. De rest van het  
interieur oogst vooral lof. Het is met  
afstand de mooiste auto van het trio om in 
te zitten. De diverse schermen zien er 
kraakhelder uit en werken snel genoeg, zij 
het niet zo snel als bij Tesla. Voor wie  
regelmatig met meer dan twee personen op 
pad gaat, is de E-tron de beste keuze. Het 
zitcomfort voor de achterpassagiers ligt op 
het hoogste niveau en ook de bagageruimte 
mag er zijn.

NIETS ONTBREEKT
Blijft over de Jaguar, die de laagste vanaf-
prijs heeft: € 80.810. De luxueuze HSE 
kost echter al € 95.040 en met opties schiet 
ook deze Engelsman door de magische 
grens van een ton, om pas bij € 103.863 te 
eindigen. Daarmee is de Jaguar alsnog het 
goedkoopst en we kunnen niet zeggen dat 
we echt iets missen. Wel werken de syste-
men voor autonoom rijden minder goed 
dan bij de andere twee elektrische auto’s;  
hier heeft Jaguar duidelijk minder ervaring 
mee. Het interieur ziet er weliswaar mooi 
uit, maar de diverse schermen reageren niet 
altijd even snel op je aanrakingen, wat de 
bediening van al dat moois trager en min-
der trefzeker maakt. Achterin houdt de  
Jaguar het midden tussen de Audi en de 
Tesla, maar de bagageruimte is fractioneel 
kleiner. De tijd dat een elektrische auto bij-
na geen bagage meer kon meenemen omdat 
de batterijen alle ruimte innamen, ligt ech-
ter achter ons. Bij Tesla alleen al wat langer 
dan bij de andere twee merken. 
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Aandrijflijn

● ● ● ● ● ◗
Veel souplesse,  
maar net niet  
de prestaties.

● ● ● ● ● ◗
Superprestaties,  
wel soms wat  
schokkerig.

● ● ● ● ●
De souplesse én  
de prestaties.

Rijden

● ● ● ● ● ◗
Erg comfortabel en 
geraffineerd.

● ● ● ● ● ◗
Meest dynamische  
van het stel.

● ● ● ● ◗ ●
Goede wegligging, 
maar sprankelt niet.

Uitrusting

● ● ● ● ◗ ●
Met toeters en bellen 
wordt het duur.

● ● ● ● ◗ ●
Stevige prijzen,  
zeker met opties.

● ● ● ● ◗ ●
Korte optielijst, minder 
beschikbare luxe.

  

Ruimtegebruik

● ● ● ● ● ◗
Beste zit op de 
achterbank, veel 
bagageruimte.

● ● ● ● ●
Achterbank goed,  
iets minder ruimte.

● ● ● ● ●
Grote kofferbak,  
achterbank zit  
wat vreemd.

Interieur

● ● ● ● ● ◗
Erg mooi, gebruiks-
vriendelijkheid oké.

● ● ● ● ●
Het ziet er mooi uit, 
maar werkt wat minder.

● ● ● ● ●
Super touchscreen, 
rest oogt karig.

Veiligheid

● ● ● ● ● ◗
Kan veel zelf, beschik-
baar met ledmatrix-
verlichting.

● ● ● ● ●
Loopt hierin niet 
voorop, maar biedt  
wel mogelijkheden.

● ● ● ● ● ◗
Autopilot is super,  
maar bijvoorbeeld 
geen ledmatrix.

Kosten

● ● ● ● ●
Geen mrb, verbruikt 
wel wat stroom.

● ● ● ● ●
Op het niveau  
van de Audi.

● ● ● ● ●
Zuinigste. Ook  
beste restwaarde.

EV- 
capaciteiten

● ● ● ● ●
Supersnel laden, 
actieradius overtuigt 
niet.

● ● ● ● ●
Beperkte actieradius 
en niet drie fasen laden.

● ● ● ● ●
Beste actieradius  
en uitgebreid super-
charger-netwerk.

SCOREKAART

CONCURRENTEN RESTWAARDE

ALLE GEGEVENS OP EEN RIJ

Audi is laat, maar het design 
van de E-Tron slaat aan.  
De I-Pace kent wat tegensla-
gen. De Model S heeft zich  
inmiddels bewezen. Dat leidt 
ertoe dat Tesla een grote 
voorsprong heeft op de con-
ventionele autofabrikanten.

GEGEVENS  AUDI JAGUAR TESLA

TECHNIEK
Motor 2 elektromotoren 2 elektromotoren 2 elektromotoren
Max. vermogen 408 pk 400 pk 490 pk
Max. koppel 664 Nm 696 Nm 660 Nm
Uitstoot CO2 0 g/km 0 g/km 0 g/km
Aandrijving voor+achter voor+achter voor+achter
Aantal versnellingen directe aandrijving directe aandrijving directe aandrijving
Remmen vóór/achter gev. schijven/ gev. schijven gev. schijven

schijven rondom rondom
Bagageruimte 660-1.725 l 656-1.453 l 745-1.645 l
Gewicht 2.465 kg 2.144 kg 2.190 kg
Laadvermogen 665 kg 537 kg 420 kg
Aanhanger (geremd) 1.800 kg 750 kg 0 kg
Drie fasen laden ja nee ja
Snelladen tot 150 kW tot 100 kW tot 120 kW

KOSTEN
Vanafprijs € 84.100 € 80.810 € 90.000
Prijs uitvoering € 85.800 € 95.040 € 90.000
Prijs testauto € 113.629 € 103.863 € 107.020
Wegenbelasting/3 mnd. € 0 € 0 € 0
Energielabel/bijtelling A/4% (tot € 50.000) A/4% (tot € 50.000) A/4% (tot € 50.000)
Garantie 2 jaar/ 3 jaar/100.000 km 8 jaar/

12 jaar carrosserie 6 jaar carrosserie 8 jaar carrosserie
Onderhoudsinterval 30.000 km/1 jaar variabel 20.000 km/1 jaar

Alle gegevens volgens fabrieksopgave

TESTWAARDEN  AUDI JAGUAR TESLA

PRESTATIES
0-50 km/h 2,6 s 2,1 s 2,3 s
0-80 km/h 4,1 s 3,4 s 3,5 s
0-100 km/h 5,9 (5,7*) s 4,6 (4,8*) s 4,4 (4,3*) s
50-80 km/h in D 1,5 s 1,2 s 1,2 s
80-120 km/h in D 3,6 s 2,8 s 2,4 s
Topsnelheid* 200 km/h 200 km/h 250 km/h

REMMEN
50-0 km/h 9,0 m 9,1 m 9,0 m
100-0 km/h 35,8 m 36,1 m 35,6 m

Meetcondities temperatuur 11°C, weer bewolkt, asfalt droog * = fabrieksopgave

De restwaardeprognose voor de testauto’s 
is weer gegeven als rapportcijfer. Dat cijfer 
is een gemixte waarde van de te verwachten 
restwaarde in euro’s en in procenten na vier 
jaar bij een voor deze 
auto’s  representatieve 
kilometerstand. 

OORDEEL

Audi
34 punten

Tesla
33½ punten

Jaguar
31½ punten

Allereerst verdient Tesla een zeer groot compliment dat het jaren 
geleden al een auto heeft neergezet die vandaag de dag nog altijd 
relevant en concurrerend is. Dat zijn actieradius nog steeds niet 
wordt overtroffen, zegt veel over hoe vooruitstrevend het merk te 
werk is gegaan. De E-tron verslaat hem als elektrisch vervoermid-
del dan ook niet. Maar als auto van een ton overtuigt de Audi wél 
veel meer en dankzij de goede laadinfrastructuur valt er met de 
kleinere actieradius in ons land goed te leven. Dat raffinement 
bengt hem onder de streep een zeer nipte overwinning. Jaguar 
maakt goede sier door als eerste een serieus alternatief te bieden. 
Dat is knap, maar het product kent beperkingen, waarvan het ont-
breken van de drie fasen-laadmogelijkheid de grootste is. Mede 
daardoor scoort de I-Pace onder de streep de minste punten.

1 2 3AUDI   7,5
JAGUAR   7
TESLA   9

 Tesla Model X, v.a. € 95.820.

 Mercedes-Benz EQC, prijs n.n.b.
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