Audi e-tron 50
quattro
Pre-order prijslijst

» Audi introduceert een nieuwe
versie van zijn elektrische SUV. «

De Audi e-tron 50 quattro heeft twee
elektromotoren met een gezamenlijk
vermogen van 230 kW en een koppel van
540 Nm. Daarmee accelereert de Audi
e-tron in 7 seconden van 0-100 km/u en is
de topsnelheid 190 km/u.

Met een 71 kWh sterke accu heeft hij een
bereik van meer dan 300 kilometer*.
Bij een high-power laadpunt kan de Audi
e-tron 50 quattro in 30 minuten voor 80%
opgeladen zijn.

Deze nieuwe versie komt eind 2019 naar
Nederland. Audi biedt u nu al de
mogelijkheid om een pre-order te plaatsen,
waardoor u nog kunt profiteren van de lage
bijtelling die geldt in 2019.

Plaats uw pre-order op
www.audi.nl/e-tron50

» Plaats nu
uw pre-order. «

Exterieur
Metallic lak
Achterruitwisser met wiswasautomaat
Achteruitverwarming, met tijdschakelaar
Sierlijsten in aluminium

-

Dakreling aluminium

-

Wielkastranden en onderzijde bumpers in carrosseriekleur
Centrale portiervergrendeling inclusief kofferdeksel, tankklep en veiligheidsschakelaar
Audi singelframe in octagonaal design
Warmtewerend glas, groen getint
LED koplampen
LED achterlichten

Infotainment
MMI navigatie plus
Audi sound system
Geintegreerd bedieningsconcept "Audi Touch Respons" met akoestische en haptische feedback
Audi virtual cockpit
Audi connect diensten (3 jaar)
Audi music interface
2 USB aansluitingen vóórin
Natural language interaction

Interieur
Airconditioning, volautomatisch met zonnestandafhankelijke regeling, gescheiden temperatuurinstelling links en rechts
De-activering bijrijdersairbag
Multifunctioneel lederen vierspaaks stuurwiel met paddels
Stuurwiel, in hoogte en lengte verstelbaar
Bagageruimte-afdekking
Make up spiegels, voor bestuurder en voorpassagier, verlicht
Voetmatten vóór en achter

Launch edition
Vorsprung

Launch edition
Black

Launch edition
Plus

Launch edition

» Standaarduitrusting «

Achterbankleuning, in ongelijke delen (40:20:40)
ISOFIX bevestigingsysteem voor kinderzitjes, voor de buitenste achterste zitplaatsen
Top Tether bevestiging voor de buitenste achterstoelen

Veiligheid / techniek
Diefstalalarm
Airbag voor bestuurder en voorpassagier
Zijairbags vóór
Achterklep, automatisch bedienbaar
Licht- en regensensor
Parkeerhulp plus (met 360° weergave)
Audi Lane Departure Warning
Audi pre sense front
Audi pre sense basic
Automatische snelheidsregeling inclusief snelheidsbegrenzer
Audi drive select
Audi connect noodoproep & service
Trekhaakvoorbereiding
Verbanddoos en gevarendriehoek
Elektronisch Stabiliseringsprogramma (ESP)
Kinderbeveiliging, voor de achterportieren en -ramen
Adaptive air suspension
Laadconcept Compact met geintegreed bedieningspaneel voor thuisladen tot maximaal 11 kW
Laadkabel (4,5 meter) voor standaard stopcontacten voor laden tot maximaal 3,7 kW
Laadkabel (4,5 meter) voor CEE-stopcontacten (industrie stopcontact) voor laden tot maximaal 11 kW
Laadkabel voor openbare laadpunten (mode 3) (6 meter) voor laden tot maximaal 11 kW
Maximaal openbaar laden tot 120 kW (DC)
Wielbouten, diefstalbeveiligd met los-wiel herkenning
Boordgereedschap in bagageruimte
Tire Mobility system

Launch edition
Vorsprung

Launch edition
Black

Launch edition
Plus

Launch edition

Stoelen

Binnenspiegel frameloos, automatisch dimmend
Buitenspiegels met geïntegreerde LED-richtingaanwijzers
Buitenspiegels, elektrisch verstelbaar en verwarmbaar

Velgen / banden
Velgen, gegoten lichtmetaal 9J x 20 "5-arm"-design

-

Banden 255/50 R 20

Exterieur kleuren
De Audi e-tron 50 quattro is standaard uitgerust met metallic lak en te bestellen in 8 lakkleuren.

Gletsjerwit
metallic

Galaxisblauw
metallic

Manhattangrijs
metallic

Catalunyarood
metallic

Mythoszwart
metallic

Siambeige
metallic

Typhoongrijs
metallic

Floretzilver
metallic

Launch edition
Vorsprung

Launch edition
Black

Launch edition
Plus

Launch edition

Verlichting / spiegels

Bij een vooruitstrevende auto hoort ook vooruitstrevende
service. Daarom is de Audi e-tron standaard voorzien van
Audi e-care: een uitgebreid servicepakket dat ervoor zorgt
dat u altijd en overal zorgeloos kunt rijden.

• 6 jaar kosteloos fabriek voorgeschreven onderhoud
en APK
• 8 jaar fabrieksgarantie op accu
• 2 jaar fabrieksgarantie
• Mobiliteitsgarantie
• Online map updates
• Gebruikerstraining

Optioneel
• Thuislaadpunt
• Shuttel mobiliteitskaart
• Audi Plus 2 Assurance

» e-tron Launch editions «
Audi viert de introductie van de e-tron 50 quattro met vier
Launch editions. Deze speciale introductie-uitvoeringen
hebben, bovenop de standaarduitrusting, een extra compleet
uitrustingsniveau en geven de Audi e-tron een finishing touch
dankzij diverse exterieuraccenten.

Launch edition
• Advanced exterieur
• Elektrisch verstelbare stoelen vóór, met geheugenfunctie
voor de bestuurdersstoel
• 4 voudig elektrisch verstelbare lendensteunverstelling voor
de voorstoelen

• Buitenspiegels, elektrisch verstelbaar, verwarmbaar en
inklapbaar, aan beide kanten automatisch dimmend met
geheugenfunctie
• Bedieningselementen in zwart glas-optiek met haptische
feedback inclusief uitgebreid alumiumium optiek

• Lichtpakket
- ambienteverlichting, contourverlichting, instapverlichting
en voetruimteverlichting
- verlichte portiergrepen binnen

Consumentenadviesprijs € 71.900,Full Operational Lease € 795,- p.m.**
Netto bijtelling € 280,- p.m.***

Launch edition Plus
• Advanced exterieur

• Audi smartphone interface

• Bekleding leder “Twinleder”

• Bedieningselementen in zwart glas-optiek met haptische

• Elektrisch verstelbare stoelen vóór, met geheugenfunctie
voor de bestuurdersstoel
• 4 voudig elektrisch verstelbare lendensteunverstelling voor
de voorstoelen

feedback inclusief uitgebreid alumiumium optiek
• Panorama-glasdak
- getint enkellaags veiligheidsglas en traploos instelbaar
zonnescherm

• Stoelverwarming vóór

- geintegreerde windgeleider

• Elektrisch verstelbare buitenspiegels, verwarmbaar en

- comfortsluiting van buitenaf via de centrale

inklapbaar, aan beide kanten automatisch dimmend met
geheugenfunctie
• Bovenzijde dashboard, portierarmsteunen en onderzijde
middenconsole in mono.pur

portiervergrendeling en radiografische afstandsbediening
• Assistentiepakket ‘Tour’
- Adaptive Drive Assist
- Adaptive cruise control

• Comfortmiddenarmsteun

- file assistent

• Lichtpakket

- active lane assist

- ambienteverlichting, contourverlichting, instapverlichting
en voetruimteverlichting
- verlichte portiergrepen binnen

- afslag- en uitwijkassistent
- emergency assist
- predictive efficiency assist

• Opbergpakket
- bekerhouder in middenarmsteun achterin

Consumentenadviesprijs € 74.900,-

- bagagenet in kofferruimte

Full Operational Lease € 819,- p.m.**

- verwijderbaar opbergsysteem onder bagagevloer

Netto bijtelling € 309,- p.m.***

• Bagagescheidingsnet

Launch edition Black
•	Elektrisch verstelbare stoelen vóór, met geheugenfunctie
voor de bestuurdersstoel
•	4 voudig elektrisch verstelbare lendensteunverstelling voor
de voorstoelen

•	Assistentiepakket ‘Tour’
-	
Adaptive Drive Assist
-	
Adaptive cruise control
-	
file assistent

•	Stoelverwarming vóór

-	
active lane assist

•	Elektrisch verstelbare buitenspiegels, verwarmbaar en

-	
afslag- en uitwijkassistent

inklapbaar, aan beide kanten automatisch dimmend met

-	
emergency assist

geheugenfunctie

-	
predictive efficiency assist

•	Bovenzijde dashboard, portierarmsteunen en onderzijde
middenconsole in mono.pur

•	S line interieur
-	
decoratielijsten, mat geborsteld donker aluminium

•	Comfortmiddenarmsteun

-	
hemelbekleding in zwart

•	Lichtpakket

-	
sportstoelen met S line logo

-	
ambienteverlichting, contourverlichting, instapverlichting
en voetruimteverlichting
-	
verlichte portiergrepen binnen
•	Opbergpakket

-	
bekleding leder/alcantara met “S” logo in de
voorstoelen (N7K)
-	
stoelen, voetmatten voorzien van contrast stiksel
•	S line exterieur

-	
bekerhouder in middenarmsteun achterin

-	
sportief markante exterieurdetails

-	
bagagenet in kofferruimte

-	
velgen, gegoten lichtmetaal 9J x 20 “5-arm-

-	
verwijderbaar opbergsysteem onder bagagevloer

dynamiek”-design

•	Bagagescheidingsnet

•	Optiekpakket zwart

•	Audi smartphone interface

•	Dakreling zwart

•	Bedieningselementen in zwart glas-optiek met haptische

•	Privacy glas

feedback inclusief uitgebreid alumiumium optiek
•	Panorama-glasdak
-	
getint enkellaags veiligheidsglas en traploos instelbaar
zonnescherm
-	
geintegreerde windgeleider
-	
comfortsluiting van buitenaf via de centrale
portiervergrendeling en radiografische afstandsbediening

Consumentenadviesprijs € 78.900,Full Operational Lease € 855,- p.m.**
Netto bijtelling € 347,- p.m.***

Launch edition Vorsprung
• Advanced exterieur

• Top View 360° cameras

• Comfortstoelen vóór

• Panorama-glasdak

• Stoelen vóór, elektrisch verstelbaar met geheugenfunctie
voor beide voorstoelen

- getint enkellaags veiligheidsglas en traploos instelbaar
zonnescherm

• Bekleding leder “Valcona”

- geintegreerde windgeleider

• Stoelverwarming vóór

- comfortsluiting van buitenaf via de centrale

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

portiervergrendeling en radiografische afstandsbediening
• Assistentiepakket ‘Tour’
- Adaptive Drive Assist

• Comfortsleutel

- Adaptive cruise control

• Bovenzijde dashboard, portierarmsteunen en onderzijde

- file assistent

middenconsole in mono.pur

- active lane assist

• Comfortmiddenarmsteun

- afslag- en uitwijkassistent

• Lichtpakket

- emergency assist

- ambienteverlichting, contourverlichting, instapverlichting
en voetruimteverlichting
- verlichte portiergrepen binnen
• Opbergpakket

- predictive efficiency assist
• Assistentiepakket ‘City’
- kruispunt assistent
- Audi pre sense side

- bekerhouder in middenarmsteun achterin

- Audi pre sense rear

- bagagenet in kofferruimte

- rear traffic crossing assist

- verwijderbaar opbergsysteem onder bagagevloer

- uitstapwaarschuwing

• Bagagescheidingsnet
• Audi smartphone interface

Consumentenadviesprijs € 82.900,-

• Bedieningselementen in zwart glas-optiek met haptische

Full Operational Lease € 889,- p.m.**

feedback inclusief uitgebreid alumiumium optiek
• Audi virtual cockpit plus
• Audi virtual mirrors
- voorzien van camera’s in buitenspiegels en OLED
schermen in de zijportieren
- zorgt voor verlaging van luchtweerstand en verbetering
van de actieradius

Netto bijtelling € 385,- p.m.***

» Prijzen «

Motor

Accu

Netto
catalogusprijs
excl. BPM
excl. BTW

e-tron 50 quattro Launch edition

230 kW/313 pk

71 kWh

€

58.223

€

70.450

€

1.450

€

71.900

e-tron 50 quattro Launch edition Plus

230 kW/313 pk

71 kWh

€

60.702

€

73.450

€

1.450

€

74.900

e-tron 50 quattro Launch edition Black

230 kW/313 pk

71 kWh

€

64.008

€

77.450

€

1.450

€

78.900

e-tron 50 quattro Launch edition Vorsprung

230 kW/313 pk

71 kWh

€

67.314

€

81.450

€

1.450

€

82.900

Type

Fiscale waarde
excl. BPM
incl. BTW

Afleverkosten*

Consumentenadviesprijs

Audi e-tron 50 quattro

*Afleverkosten
Rijklaarmaakkosten € 1.192,52 inclusief btw.
Recyclingbijdrage € 212,50 inclusief btw.
Leges € 44,98 vrijgesteld van btw.
De rijklaarmaakkosten bestaan o.a. uit: transport en logistieke handling, nulbeurt, in- en uitwendig reinigen en poetsen, twee lifehammers, twee kentekenplaten en een volle accu.

» Plaats nu uw pre-order op
		
www.audi.nl/e-tron50 «

» Audi e-tron 50 quattro vs
						e-tron 55 quattro. «

Audi e-tron 50 quattro

Audi e-tron 55 quattro

Accu capaciteit kWh

71,2 kWh

95 kWh

Accu type

Lithium-ion HV

Lithium-ion HV

Max. vermogen kW / pk (boost-modus)

230 kW / 313 pk*

265 kW / 360 pk (300 kW / 408 pk)

Max. koppel Nm (boost-modus)

540 Nm*

561 Nm (664 Nm)

Topsnelheid km/h

190 km/h*

200 km/h

0-100 km/h (boost-modus)

7,0 sec

6,6 sec* (5,7 secc)

Range (WLTP) in km

> 300 km*

> 411 km

Max. laadvermogen DC kW

120 kW

150 kW

Max. laadvermogen AC kW

11 kW ( 22 kW vanaf 2020)

11 kW ( 22 kW vanaf 2020)

Laadtijd DC 120 / 150 kW (0-80%)

ca 30 min (120 kW)

ca 30 min (150 kW)

Laadtijd AC 11 kW (0-100%)

ca. 6 uur

ca. 8,5 uur

* Voorlopige waarde

El e c t r i c
has

g o ne

Au di

Audi Voorsprong door techniek

Prijswijzigingen voorbehouden:
Genoemde prijzen zijn consumentenadviesprijzen inclusief btw, rijklaarmaakkosten, recyclingbijdrage
en leges. De vermelde prijzen gelden op het moment van deze druk. De importeur en dealerorganisatie
behouden zich expliciet het recht voor om voor bepaalde uitvoeringen uit deze prijslijst tussentijds
prijswijzigingen door te voeren. Dit kan tot gevolg hebben dat de hierin genoemde prijs niet langer
accuraat is voor een bepaalde uitvoering en hoger of lager kan uitvallen. De actuele prijslijsten kunt u te
allen tijde op onze website audi.nl vinden. Vanzelfsprekend kunt u ook uw dealer vragen naar de actuele
prijs of beschikbaarheid van een bepaalde uitvoering. Voor actie- of voorraadmodellen geldt de prijs
zolang de voorraad strekt.
*De waarde met betrekking tot de actieradius en overige technische gegevens zijn voorlopig. Een EG-typegoedkeuring en conformiteitscertificaat met officiële waarde zijn nog niet beschikbaar. Het genoemde
aantal kilometers is de theoretische maximale actieradius volgens de WLTP testsystematiek. Deze
indicatieve maximale actieradius kan onder meer worden beïnvloed door de voertuigconfiguratie,
acculeeftijd en -conditie, rijstijl en de gebruiks-, omgevings- en klimaatomstandigheden zoals de buitentemperatuur, de verkeerssituatie en het rijgedrag.
**Leasetarief (bij Audi Financial Services) o.b.v. Full Operational Lease, 60 maanden, 10.000 km p.j. en
excl. btw en brandstof. Zie www.audi.nl voor de voorwaarden.
***Netto bijtelling op basis van 51,75% inkomstenbelasting. Het genoemde bedrag is een rekenvoorbeeld
en geldt bij tenaamstelling in 2019.
Getoonde afbeeldingen kunnen afwijken van de omschreven Launch editions.
Augustus 2019
Pon’s Automobielhandel B.V. Leusden, www.audi.nl

