
Audi e-care



Bij een vooruitstrevende auto hoort 
vooruitstrevende service. Daarom 
zijn de elektrische Audi modellen 
standaard voorzien van Audi e-care: 
een uitgebreid servicepakket dat ervoor 
zorgt dat u altijd en overal elektrisch 
kunt rijden.



•   Inclusief 7 jaar fabriek voorgeschreven onderhoud en APK

•   8 jaar fabrieksgarantie op de accu

•   2 jaar fabrieksgarantie

•   Mobiliteitsgarantie

•   Online map updates

•   Audi e-tron gebruikerstraining



Het is belangrijk dat uw elektrische auto in topconditie is en blijft. 

Daarom biedt Audi e-care het door Audi voorgeschreven onderhoud en de 

wettelijke APK-keuringen voor een periode tot en met 7 jaar/84 maanden, 

uit te voeren door een erkende Nederlandse Audi servicepartner naar keuze. 

Audi e-tron 

Inclusief 7 jaar fabriek voorgeschreven onderhoud en APK

Voorwaarden

•  Alle reparaties of vervangingen die 

niet vallen onder het door de fabriek 

voorgeschreven onderhoud zijn  

niet inbegrepen.

•  Voor de periode van maximaal  

7 jaar/84 maanden of 180.000 km 

(hetgeen het eerst bereikt wordt).

•  Uit te voeren door een Nederlandse  

Audi servicepartner naar keuze.Fabriek voorgeschreven onderhoud en APK

* Conform service indicatie in het voertuig

e-tron fabrieksvoorgeschreven onderhoud en APK (voorbeeld o.b.v. 20.000 km/jaar)

Inclusief Exclusief

0-12 
maanden*

12-24 
maanden*

24-36 
maanden*

36-48 
maanden*

48-60 
maanden*

60-72 
maanden*

72-84 
maanden*

84-96 
maanden*

Inspectie Service x x x x x

Interieurfilter vervangen x x x x

Remvloeistof verversen x x x x

Koelmiddellekkagepatroon vervangen x x x x x

Panoramadak waterafvoer controleren 
(indien van toepassing)

x x x x

Algemene Periodieke Keuring (APK) x x x



Het is belangrijk dat uw elektrische auto in topconditie is en blijft. 

Daarom biedt Audi e-care het door Audi voorgeschreven onderhoud en de 

wettelijke APK-keuringen voor een periode tot en met 7 jaar/84 maanden, 

uit te voeren door een erkende Nederlandse Audi servicepartner naar keuze. 

Voorwaarden

•  Alle reparaties of vervangingen die 

niet vallen onder het door de fabriek 

voorgeschreven onderhoud zijn  

niet inbegrepen.

•  Voor de periode van maximaal  

7 jaar/84 maanden.

•  Uit te voeren door een Nederlandse  

Audi servicepartner naar keuze.
Fabriek voorgeschreven onderhoud en APK

Audi Q4 e-tron fabrieksvoorgeschreven onderhoud en APK 

Inclusief Exclusief

12 
maanden

24 
maanden

36 
maanden

48 
maanden

60 
maanden

72
maanden

84
maanden

96
maanden

Inspectie Service x x x x

Interieurfilter vervangen x x x x

Remvloeistof verversen x x x x

Koelmiddellekkagepatroon vervangen x x x x

Panoramadak waterafvoer controleren 
(indien van toepassing)

x x x x

Algemene Periodieke Keuring (APK) x x x

Audi Q4 e-tron 

Inclusief 7 jaar fabriek voorgeschreven onderhoud en APK



Audi e-tron GT 

Inclusief 7 jaar fabriek voorgeschreven onderhoud en APK

Het is belangrijk dat uw elektrische auto in topconditie is en blijft. 

Daarom biedt Audi e-care het door Audi voorgeschreven onderhoud 

en de wettelijke APK-keuringen voor een periode tot en met 7 jaar/84 maanden, 

uit te voeren door een erkende Nederlandse Audi servicepartner naar keuze. 

Voorwaarden

•  Alle reparaties of vervangingen die 

niet vallen onder het door de fabriek 

voorgeschreven onderhoud zijn  

niet inbegrepen.

•  Voor de periode van maximaal  

7 jaar/84 maanden.

•  Uit te voeren door een Nederlandse  

Audi servicepartner naar keuze.

Fabriek voorgeschreven onderhoud en APK

Audi e-tron GT fabrieksvoorgeschreven onderhoud en APK

Inclusief Exclusief

12 
maanden

24 
maanden

36 
maanden

48 
maanden

60 
maanden

72
maanden

84
maanden

96
maanden

Inspectie Service x x x x

Interieurfilter vervangen x x x x

Remvloeistof verversen x x x x

Algemene Periodieke Keuring (APK) x x x



8 jaar fabrieksgarantie op de accu

Audi e-care biedt maar liefst 8 jaar fabrieksgarantie (maximaal 160.000 km) op de accu.

&

Online map updates

Dankzij regelmatige online updates is uw elektrische Audi altijd uitgerust met het  
actuele Europese wegennet, de laatste points-of-interest en het huidige laadnetwerk.  
Zo weet het navigatiesysteem altijd het dichtstbijzijnde laadpunt te vinden.

2 jaar fabrieksgarantie

Elke Audi wordt geleverd met 2 jaar technische garantie, zonder kilometerbeperking.  
Dit geldt vanzelfsprekend ook voor uw elektrische Audi. Audi stelt als voorwaarde voor  
de fabrieksgarantie dat het voertuig conform fabrieksvoorschrift is onderhouden.

Mobiliteitsgarantie

Onze pechhulpverlening staat 24/7 in Nederland en bijna heel Europa paraat.  
De Audi Mobiliteitsgarantie zorgt ervoor dat u snel weer op weg kunt, mocht er  
onverhoopt iets gebeuren. De reguliere dekking van de mobiliteitsgarantie is van  
toepassing. Deze zijn terug te vinden in de voorwaarden van de mobiliteitsgarantie. 



Bij de aflevering van uw elektrische Audi ontvangt u een voucher  

voor een Audi e-tron gebruikerstraining. Zoals op deze voucher  

aangegeven, wordt er binnen 10 werkdagen contact met u  

opgenomen voor het inplannen van een dynamische training.

Informatie Audi e-tron gebruikerstraining

►  1 op 1 training door ervaren instructeurs

►  Trainingsduur van 75 minuten

►  Datum naar wens en beschikbaarheid

►  Geheel vrijblijvend en geen kosten aan verbonden

►  Start en einde bij uw Audi-dealer

Onderdelen Audi e-tron gebruikerstraining

►  Rollen vs. remmen: recuperatie en One Pedal driving

►  Laden, laadtijden en -opties 

►  Belang van koelen en voorverwarmen via app

►  Maximaal rendement halen uit de accu/actieradius

►  Uitleg rij-assistentiesystemen zoals Adaptive cruise control, 

side- & lane assist en diverse connectivity systemen

► Connectiviteit en infotainment opties

Audi e-tron  
gebruikerstraining

De Audi e-tron gebruikerstraining  

is onderdeel van Audi e-care: een uitgebreid 

servicepakket dat ervoor zorgt dat u altijd 

en overal elektrisch kunt rijden.



Bij de aflevering van uw Audi e-tron ontvangt u een voucher 

 voor een Audi e-tron gebruikerstraining. Zoals op deze voucher  

aangegeven, wordt er binnen 10 werkdagen contact met u  

opgenomen voor het inplannen van een dynamische training.

Informatie Audi e-tron GT Performance training

► 1 op 1 training door ervaren instructeurs

► Training van maximaal 3,5 uur

► Datum naar wens en beschikbaarheid

► Geheel vrijblijvend en geen kosten aan verbonden

► Start en einde bij uw Audi-dealer

Onderdelen Audi e-tron GT Performance training

► Rollen vs. remmen: recuperatie en One Pedal driving

► Laden, laadtijden en -opties

► Belang van koelen en voorverwarmen via app

► Maximaal rendement halen uit de accu/actieradius

►  Uitleg rij-assistentiesystemen zoals Adaptive cruise control,  

side- & lane assist en diverse connectivity systemin

► Connectiviteit en infotainment opties

► Zit-, stuurhouding

► Bochtentechniek en ideale lijnen rijden

► Noodstop (op hogere snelheid)

► Vermogen gebruiken in alle (weers)omstandigheden

Audi e-tron GT 
Performance training

De Audi e-tron GT Performance training 

is onderdeel van Audi e-care: een uitgebreid 

servicepakket dat ervoor zorgt dat u altijd 

en overal elektrisch kunt rijden.



De informatie in deze brochure is met zorg samengesteld.
De gegevens zijn gebaseerd op de stand van zaken ten tijde van de druk.
Wijzigingen, druk- en/of zetfouten voorbehouden.
U kunt aan deze brochure dan ook geen rechten ontlenen.
Uw dealer kan u informeren over het complete aanbod.
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BAUETRONECARE

Audi Voorsprong door techniek 


