
Fabrieksaflevering
Audi Forum Ingolstadt en Neckarsulm



Inleiding
Uw auto bij de fabriek afhalen is een belevenis. U heeft bij uw Audi dealer 
een nieuwe Audi besteld. Dan verheugt u zich vast opde aflevering ervan. 
Waarom maakt u daar niet iets bijzonders van? Haal uw nieuwe Audi op in 
het Audi Forum in Ingolstadt of Neckarsulm en wij zorgen ervoor dat het 
een onvergetelijke belevenis wordt.

De Audi afhaalbelevenis 
Een goede start met uw nieuwe Audi
In het Audi Forum in Neckarsulm en Ingolstadt biedt Audi u een spannende 
kennismaking met uw nieuwe Audi. Naast het ophalen van uw nieuwe auto 
staan er op deze dag een aantal verschillende activiteiten voor u op het 
programma. Geniet van een bijzondere dag, met alles wat daarbij hoort. De 
gastheer/-vrouw van het Kundencenter (klantencentrum) heet u namens 
AUDI AG van harte welkom. Na het afhandelen van de eerste formaliteiten 
en het afgeven van uw uit Nederland meegenomen kentekenplaten volgt 
een uitgebreide uitleg van de diverse functionaliteiten van uw nieuwe Audi. 
Neem aansluitend deel aan een rondleiding door de fabriek, geniet van een 
lunch in Restaurant Nuvolari in Neckersulm of het Audi Marktrestaurant 
in Ingolstadt en sluit de dag, na een bezoek aan het Museum, af met uw 
eerste rit in uw nieuwe Audi.

Het afhalen in Neckarsulm en Ingolstadt is mogelijk op maandag tot en 
met vrijdag, tussen 08.00 en 18.00 uur en op zaterdag tussen 08.00 en 
17.00 uur.



Exclusieve fabrieksbelevenis
Wenst u een persoonlijke belevenis in Ingolstadt of Neckarsulm? Voeg dan de 
exclusieve fabrieksrondleiding aan uw afhaalbelevenis toe. Bezoek samen 
met een privé gids productielocaties die voor anderen verborgen blijven en 
kies zelf welk gedeelte van het productieproces u wilt zien. Daarnaast is er 
een tafel gereserveerd in een van de restaurants.

Audi Forum Ingolstadt
Het Audi Forum in Ingolstadt ligt bij het hoofdkantoor van Audi AG en is 
het startpunt van uw afhaalbelevenis. Bewonder hier de laatste modellen, 
neem deel aan een rondleiding door de fabriek, bezoek de diverse restau-
rants, de Audi shop, het museum én sluit uw dag af met de eerste rit in uw 
nieuwe Audi.

Rondleiding door de fabriek 
Ervaar van dichtbij hoe met uiterst moderne machines en apparatuur 
premium auto’s worden gebouwd. Van persstraat tot aan de eindcontrole: 
u ziet met eigen ogen een gedeelte van het productieproces. Tijdens de 
rondleiding voelt u hoe gigantische persen autodelen maken en volgt u 
de dansende bewegingen van lasrobots die alle panelen samenvoegen tot 
een carrosserie. Ook bent u bij het huwelijk, ofwel het moment dat het 
onderstel met de aandrijflijn wordt samengevoegd met de carrosserie. 
Voordat de nieuwe auto’s de fabriek verlaten, worden deze onderworpen 
aan uitvoerige tests om alle functies te controleren. 

Fabrieksbezoeken in Ingolstadt zijn mogelijk op maandag tot en met 
vrijdag, tussen 10.15 en 16.00 uur. Hoe laat uw rondleiding start, overlegt 
u tijdens het inchecken.

Nieuwsgierig naar alle rondleidingen? Bekijk alle mogelijkheden op 
audi.de/foren



Museum mobile
Een strak en modern gebouw met auto’s en motorfietsen uit een ver 
verleden. In het Audi museum mobile komt de tijdlijn tot leven vanaf 
de eerste Audi’s tot aan uw nieuwe eigen auto. U loopt langs een fraaie 
collectie uit vervlogen jaren en multimediapresentaties over de mijlpalen 
uit de auto- en wereldgeschiedenis. Vanzelfsprekend komt de interessante 
Audi historie gedetailleerd aan bod. Het is alsof de oldtimers, klassiekers 
en youngtimers net nog gereden hebben. Ontdek alle highlights op eigen 
gelegenheid of kies voor een professionele rondleiding.

Het museum mobile is dagelijks geopend van 09.00 tot 18.00 uur. Op 
zaterdag, zondag en feestdagen van 10.00 tot 16.00 uur.Reserveer bij 
aankomst een rondleiding of bezoek het museum zonder gids.

Achter de glazen façade is een bijzonder museum zichtbaar. De interieur-
verdiepingen zijn opgebouwd zoals de jaarringen van een boom. Deze 
architectuur verwijst naar de link tussen het heden en verleden. De 
expositie is modern; precies zoals u van Audi verwacht. De auto’s en 
motorfietsen gaan vergezeld van foto’s, video’s en achtergronden die de 
modellen in hun historische context plaatsen. Audi museum mobile geeft 
een goed beeld van de ontwikkelingen die AUDI AG tot een bloeiende 
onderneming hebben gemaakt. Ook ervaart u de enorme stappen die 
de auto-industrie in meer dan 100 jaar heeft gezet. Verder krijgt u heel 
wat mee van belangrijke ontwikkelingen in de wereldgeschiedenis en 
economie.

Audi Shop
Uw keuze voor Audi bewijst dat u waarde hecht aan kwaliteit. Die premium 
touch kenmerkt ook de merchandise en persoonlijke accessoires in de Audi 
Shop. Kwaliteit, afwerking en design zijn van het allerhoogste niveau. 
‘Voorsprong door techniek’ gaat duidelijk verder dan auto’s alleen. De 
Audi Shop biedt een ongekend groot assortiment aan T-shirts, reistassen, 
knuffels, jassen, caps, schaalmodellen, zonnebrillen, schrijfwaren en veel 
meer. Alles is even fraai vormgegeven volgens de strenge eisen van Audi.  
U zult uw ogen uitkijken.

Nu al nieuwsgierig naar het aanbod? Bekijk de Audi collectie op  
shop.audi.nl

Audi gastronomie
Als u uw nieuwe auto bij de fabriek ophaalt, bent u een dag de gast van 
AUDI AG. Daarom verwent Audi Forum Ingolstadt u niet alleen met mooie 
auto’s en een schitterende architectuur, maar ook op culinair gebied. De 
restaurants van Audi Forum Ingolstadt nodigen u uit om in een sfeervolle 
omgeving te ontspannen en culinair te genieten. Proef van een uitgebreid 
buffet in het Marktrestaurant of laat u verwennen in restaurant AVUS. Voor 
een heerlijk glas wijn is er de Bar & Lounge en als er een fles mee naar huis 
mag, de Weingalerie.

Ingolstadt
Ingolstadt herbergt veel historische schatten, zoals het Neue Schloss, de 
Asamkirche, het Münster, de Hohe Schule en de Alte Anatomie. Liefdevol 
gerenoveerde puntgevelhuizen, statige stadspoorten, trotse torens en 
imposante vestingwerken domineren de stad. Om het oude centrum ligt 
een brede groene gordel. Daar kunt u heerlijk wandelen, net zoals in het 
Klenzepark.

De regio
Fraaie landschappen en cultuurhistorie te kust en te keur: het Altmühltal, 
de moerasgebieden langs de Donau, de hopteelt in de Hallertau, de heuvels 
van de Frankische Jura, de burchten uit de middeleeuwen, barok en moderne 
tijd en niet te vergeten beroemde plaatsen als Neuburg en Eichstätt.

Arrangementen
Maak uw bezoek aan het Audi Forum Ingolstadt onderdeel van een short 
break in de omgeving. Via de portal www.ingolstadt-region.de vindt u alles 
wat u nodig heeft voor een aangenaam verblijf.



Audi Forum Neckarsulm
Neckarsulm ligt ten noorden van Heilbronn bij de monding van de Sulm in 
de Neckar en dankt haar naam aan deze beide rivieren. Een omgeving met 
geschiedenis, waar de voormalige NSU plaats heeft gemaakt voor Audi. 
Ontdek de Voorsprong door techniek in Audi Forum Neckarsulm en de 
omgeving.

In Neckarsulm vindt onder andere de productie plaats van de Audi R8. 
Combineer uw afhaalbelevenis met een bezoek aan de productie van deze 
bijzondere Audi. De bezoeken zijn mogelijk van maandag tot en met vrijdag 
tussen 10.00 en 15.00 uur.

Showroom
In de ellips van het Audi Forum staat een regelmatig veranderende coll-
ec tie nieuwe Audi’s. Kijk op www.audi.nl op de pagina’s over Audi Forum 
Neckarsulm over de actuele collectiesamenstelling. Bezoek ook de Audi 
exclusive studio, een platform voor creatieve ideeën. Hier ervaart u indi-
vidualiteit, ongewone kleuren en materialen van sportief tot elegant.

Culinair genieten
Als u uw nieuwe auto bij de fabriek ophaalt, bent u een dag de gast van 
AUDI AG. Daarom verwent Audi Forum Neckarsulm u niet alleen met mooie 
auto’s en een strakke architectuur, maar ook op culinair gebied. Laat u ver-
wennen in restaurant Nuvolari of in de espressobar.

De horeca van Audi Forum Neckarsulm is vernoemd naar een legendarische 
coureur: Tazio Nuvolari. Het stijlvolle, moderne restaurant serveert culi-
naire hoogstandjes. Ook de bediening is topklasse. Kortom, volledig in lijn 
met de Audi filosofie dat alleen topkwaliteit telt. Afhankelijk van het tijdstip 
kunt u er terecht voor een uitgebreid ontbijtbuffet, koffie met gebak, een 
heerlijk driegangenmenu, een diner à la carte of een tussendoortje.

Geniet van autorijden op fraaie routes
Maak de fabrieksaflevering van uw nieuwe Audi onderdeel van een kortere  
of langere vakantie. Er zijn mooie themaroutes waarop u van de omgeving 
geniet en intussen uw nieuwe auto goed leert kennen. Audi Forum 
Neckarsulm ligt middenin een wijnregio, waarin de rivieren Neckar, Jagst 
en Kocher een belangrijke rol spelen. De Neckar slingert romantisch 
langs middeleeuwse plaatsen, burchten en kastelen. Stuur met uw 
nieuwe Audi langs de oevers of kies voor de Württemberger Weinstrasse, 
Burgenstrasse, Schwäbische Dichterstrasse of de Idyllische Strasse. In 
de zomer zijn er veel muziek- en theaterfestivals, zoals de Burgfestspiele 
in Jagsthausen en de Freilichtspiele in Schwäbisch Hall. Attractiepark 
Tripsdrill bij Cleebronn is het oudste in zijn soort in Duitsland. Een dieren-
park is er onderdeel van. En wie gek is op techniek, mag het Auto & Technik 
Museum Sinsheim (langs Autobahn A6) en het Deutsche Zweirad- und 
NSU-Museum in Neckarsulm niet missen.



Algemene informatie
Hoe gaat fabrieksaflevering in zijn werk?
•  U bestelt een nieuwe Audi bij een officiële Audi dealer
•   De verkoper noteert ook de optie ‘Fabrieksaflevering’ op het bestelformulier
•  De dealer neemt contact met u op als uw auto is geproduceerd
•   Als de auto is betaald, kunt u het afhaalbewijs en de kentekenplaten  

bij de dealer ophalen
•  Vergeet niet uw nieuwe Audi te verzekeren
•   Gebruik de checklist om zeker te weten dat u aan alle belangrijke 

documenten heeft gedacht
•   De meeste Nederlanders gaan per ICE hogesnelheidstrein naar Audi 

in Duitsland. Alternatieven zijn het vliegtuig en de auto. Voor meer 
informatie over het boeken van hotels, transfers vanaf het vliegveld 
of andere informatie kunt u bellen met onze hotline in Duitsland, dit 
nummer is +49 (0) 8418 945 730

•   Een routebeschrijving is beschikbaar op  
www.audi.nl/nl/web/nl/belevingswereld/fabrieksaflevering.html

•   In Ingolstadt of Neckarsulm ontvangt u de sleutels en daarna rijdt u 
naar huis in uw nieuwe Audi

Naar welk Audi Forum gaat uw voorkeur uit? 
Audi Forum Ingolstadt
•   Productie van de Audi A3 Sportback, A4 Limousine, A4 Avant,  

A4 allroad quattro, A5 Sportback, A5 Coupé en Q2
•  Hoofdvestiging van AUDI AG
•  Museum mobile

Audi Forum Neckarsulm
•   Productie van de Audi A4 Limousine, A5 Cabriolet en A6
•  Showroom van Audi exclusive
•  Thuisbasis van Audi Sport GmbH en Audi exclusive

U kiest zelf in welke Audi Forum u uw auto ophaalt. Dit geldt voor alle 
modellen, ongeacht waar deze geproduceerd worden.

Openingstijden en contact
Op onze website staat meer informatie over Audi Forum Ingolstadt en Audi 
Forum Neckarsulm. U vindt er onder meer de openingstijden, entreeprijzen 
voor rondleidingen, videotours en een overzicht van de actueel tentoon-
gestelde nieuwe auto’s. Kijk op www.audi.nl > Belevingswereld.

Audi Forum Ingolstadt Audi Forum Neckarsulm
85045 Ingolstadt NSU-Strasse 1
Duitsland 74172 Neckarsulm
 Duitsland

Contactgegevens Afhaalbelevenis
Telefoonnummer: +49 (0) 8418 945 730
E-mail: neuwagenabholung@audi.de
Website: www.audi.de/neuwagenabholung
www.audi.com/foren/en.html
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