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2Audi Q4 e-tron   »  Inhoud

De Audi Q4 e-tron maakt de toekomst van 
mobiliteit zichtbaar. Hij is volledig elektrisch, 
expressief en ieder dag gebruiksklaar. 
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4Audi Q4 e-tron   »  Exterieur

Het strakke design van de Audi 
Q4 e-tron geeft op karakteristieke 
wijze vorm aan de toekomst 
van elektrische mobiliteit. 
Zelfverzekerd en krachtig.



5Audi Q4 e-tron   »  Exterieur

De keuze uit vier 
signaturen voor 
de optionele 
dagrijverlichting en 
de meeveranderende 
dynamische 
lichtanimatie zijn 
indrukwekkende 
voorbeelden van 
onze vernieuwde 
verlichtingstechniek. 



6Audi Q4 e-tron   »  Exterieur

Het met 15 mm verlaagde optionele 

sportonderstel met extra dynamische 

vering en demping zorgt voor een  

betere wegcontact.

Met de optionele dynamische 

lichtanimatie maakt de hele lichtstrook 

een hightech statement. 



7Audi Q4 e-tron   »  Carrosserievorm Sportback

De expressieve achterkant van de Audi Q4 
Sportback e-tron brengt de boodschap 
van dynamiek en souplesse duidelijk 
over. De spoilerrand en de fraaie bumper 
met indrukwekkend diffusorgedeelte 
versterken het sportieve beeld. 



8Audi Q4 e-tron   »  Interieur

De Audi Q4 e-tron is het eerste 
model met het SONOS premium 
sound system. Met tien krachtige 
luidsprekers krijgt alle muziek 
een extra lading. U hoort volle 
bassen en een briljant heldere 
weergave van hoge en lage tonen. 
Intens luistergenot.



9Audi Q4 e-tron   »  Interieur

De achterpassagiers zitten bijna zeven 
centimeter hoger dan voorinzittenden.  
Er is veel hoofd en beenruimte. Dankzij de 
gedeeld neerklapbare achterbankleuning 
is de Audi Q4 e-tron nog ruimer te maken. 



10Audi Q4 e-tron   »   Infotainment en connectiviteiten

Op de bovenste spaken 
van het lederen sportstuur 
zitten zwarte touchpads met 
verlichte symbooltjes voor alle 
functies. Mede dankzij kleine 
kleine ribbeltjes tussen elke 
knop werkte de bediening 
moeiteloos. Bovendien geven 
de touchknoppen haptische 
feedback als u erop drukt. 



11Audi Q4 e-tron   »   Infotainment en connectiviteiten

De bedieningsunits en schermen 

in de Audi Q4 e-tron zijn ware 

designelementen. Veel functies 

zijn te bedienen via de ingebouwde 

spraakassistent. 

Dankzij de optionele functies en 

toepassingen van Audi connect is 

ook het MMI-navigatiesysteem een 

visuele eyecather. 



12Audi Q4 e-tron   »   Rijeigenschappen, assistentiesystemen, prestaties en veiligheid

Het optionele augmented reality head-up 
display is een grote vooruitgang op het 
gebeid van weergavetechnologieën. Dit 
display kan informatie op twee niveaus op 
de voorruit projecten, zodat het statisch en 
met AR (augmented reality) te gebruiken is.



13Audi Q4 e-tron   »   Rijeigenschappen, assistentiesystemen, prestaties en veiligheid

De optionele progressieve besturing werkt  
met een variabele stuuroverbrenging en  
een snelheidsafhankelijke bekrachtiging.



14Audi Q4 e-tron   »  Lakkleuren en velgen

Metallic lakken

Auroraviolet metallic

Navarrablauw metallic

Floretzilver metallic

Typhoongrijs metallicMythoszwart metallic

Geiserblauw metallic Gletsjerwit metallic

Kieselgrijs

Uni lakken



15Audi Q4 e-tron   »  Lakkleuren en velgen

Met Audi velgen onderstreept 
u de eigen stijl en het karakter 
van de Audi Q4 e-tron.

Deze weergave toont slechts een selectie van het assortiment velgen.  

Kijk voor het volledige aanbod op audi.nl



16Audi Q4 e-tron   »  Audi Originele Accessoires

Comfort, gemak en veiligheid. Dat zijn de pijlers 

waarop onze kinderzitjes zijn gestoeld. Ook voor 

een speciaal ontworpen Audi kinderwagen of voor 

de leukste Audi kinderspeeltjes bent u bij de Audi 

webshop aan het juiste adres.

Kijk voor het complete aanbod Audi Originele Accessoires  

op audi.nl/webshop

Audi Originele 
Accessoires biedt u 
vele extra’s die het 
gebruiksgemak van 
uw auto vergroten. 

Een trekhaak maakt het gebruik van een 

fietsendrager, caravan of aanhanger mogelijk. 

Wanneer u deze niet gebruikt, klapt u de 

zwenkbare trekhaak eenvoudig weg.

Bescherm het interieur van uw Audi tegen 

vocht en vervuiling met de Audi All-weather 

voetmatten.

Deze gestroomlijnde dakkoffer heeft een 

inhoud van 430 liter. 



17Audi Q4 e-tron   »  Audi Originele Accessoires

Kijk voor het complete aanbod Audi Originele Accessoires  

op audi.nl/webshop

Deze thermo-elektrische koelbox voor 

gekoelde of warme dranken, is een prettige 

metgezel tijdens lange reizen.

Met de luxe Audi Q4 dakdragers vervoert u uw 

bagage veilig en gemakkelijk.

De laadrandbescherming van doorzichtig folie 

beschermt de rand tegen beschadigingen bij het

in- en uitladen.

Een originele kantelbare en opvouwbare 

fietsendrager van Audi. Ook geschikt voor

elektrische fietsen.



18Audi Q4 e-tron   »  4 jaar garantie

Ontdek Audi e-care op Audi.nl 

of scan de QR-code. 

•    Inclusief 7 jaar fabriek voorgeschreven 

onderhoud en APK 

•   8 jaar fabrieksgarantie op de accu

•   2 jaar fabrieksgarantie

•   Mobiliteitsservice

•   Online map updates

•   Audi e-tron gebruikerstraining

Audi e-care

Bij een vooruitstrevende auto  
hoort vooruitstrevende service.

De Audi Audi Q4 e-tron  is standaard voor zien van Audi e-care: 

een uitgebreid servicepakket, speciaal samengesteld voor uw elektrische auto.



Audi Voorsprong door techniek

Wijzigingen, druk- en/of zetfouten voorbehouden.

Gemiddeld verbruik: 

19,8–16,7 kWh/100 km.

Gemiddelde CO2-emissie: 0 - 0 g/km.
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