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Met de Audi Q4 e-tron presenteert 

Audi een echte allrounder. Volledig 

elektrische aandrijving, een progressief 

ontwerp, indrukwekkend gevoel van 

ruimte en digitale features die geheel 

naar uw persoonlijke wens zijn in te 

stellen. De Audi Q4 e-tron zal met twee 

verschillende accu’s op de Nederlandse 

markt verschijnen en beschikbaar worden 

in vier aantrekkelijke Launch editions. 

Deze 4 speciale introductie-uitvoeringen 

hebben, bovenop de standaarduitrusting, 

een extra compleet uitrustingsniveau  

dat past bij uw gevoel voor luxe of  

sportiviteit. Ga voor sportstoelen of een 

panoramadak, beleef de Matrix LED  

koplampen of gun uzelf de uitstraling 

van S line. 

Vier unieke
Launch editions



Fascinerend futuristisch

Het strakke design van de Audi Q4 e-tron geeft op 

karakteristieke wijze vorm aan de toekomst van 

elektrische mobiliteit. Zijn zelfverzekerde front 

en de krachtige achterzijde verlenen spanning aan 

het ontwerp, net zoals de accenten op de flanken 

en het zwevende dak.

Functionele sportiviteit

Het moderne interieur van de Audi 

Q4 e-tron wordt gekenmerkt door 

technische innovaties, sportiviteit 

en praktische bruikbaarheid.

Highlights Audi Q4 e-tron



Zichtbare progressie

De keuze uit vier signaturen 

voor de dagrijverlichting  

en de meeveranderende 

dynamische lichtanimatie zijn 

indrukwekkende voorbeelden 

van een vernieuwende  

verlichtingstechniek.

De juiste toon

De Audi Q4 e-tron is 

het eerste model met 

het SONOS premium 

sound system.  

Met tien krachtige 

luidsprekers wordt 

alle muziek een 

onvergetelijke 

beleving. 

Ronduit sportief

Het draait allemaal om een 

sportieve uitstraling. Dit zijn de 

optionele 21 inch 5-arm-rotor 

Aero-velgen van Audi Sport, 

met een glanzend gepolijste 

zwarte afwerking. De Audi Q4 

e-tron is er vanzelfsprekend ook 

met andere fraaie lichtmetalen 

velgen.

Praktisch en ruim

De Audi Q4 e-tron is een 

allround gezinsauto met heel 

veel opbergruimte. Met het 

dashboardkastje meegerekend 

hebben alle vakken samen  

een inhoud van maar liefst 

24,8 liter. In de kofferbak 

is ruimte voor 520 liter aan 

bagage. Met neergeklapte 

achterbank groeit dat volume 

tot 1.490 liter.



Standaarduitrusting 
van de Audi Q4 e-tron

EXTERIEUR

› LED koplampen / achterlichten

› Metallic lak

› Velgen, lichtmetaal 8J x 19 “5-arm”*

› Sierlijsten aluminium** 

› Dakreling aluminium** 

*Standaard op de Launch edition 

** Niet standaard op de Launch edition  

S Competition

VEILIGHEID / TECHNIEK

› Diefstalalarm

› Achterklep, automatisch bedienbaar

› Licht- en regensensor

›  Cruise control inclusief 

snelheidsbegrenzer

› Parkeerhulp achter

› Audi lane departure warning

›  Laadkabel voor openbare 

laadpunten (mode 3)

INFOTAINMENT

› Digitale radio-ontvangst (DAB)

› Audi smartphone interface

› Audi phone box

› Audi sound system

› 2 USB C aansluitingen vóórin

› 2 USB C aansluitingen achterin

STOELEN

› Normale stoelen*

› Stoelverwarming vóór

›  Achterbankleuning, in ongelijke 

delen (60:40)

INTERIEUR

› Volautomatische airconditioning

›  Interieurvoorverwarming / -ventilatie

›  Multifunctioneel lederen stuurwiel 

met paddels

› Middenarmsteun vóór



Launch edition ›  LED koplampen / achterlichten

›  Metallic lak

›  Exterieurdetails in antraciet generfd kunststof

›  Velgen, lichtmetaal 8J x 19 “5-arm”

›  Sierlijsten aluminium

›  Dakreling aluminium

›  Digitale radio-ontvangst (DAB)

›  Audi smartphone interface

›  Audi phone box

›  Audi sound system

›  2 USB C aansluitingen vóórin

›  2 USB C aansluitingen achterin 

›  Volautomatische airconditioning

›  Interieurvoorverwarming / -ventilatie

›  Multifunctioneel lederen stuurwiel met paddels

›  Middenarmsteun vóór

›  Normale stoelen

›  Stoelverwarming vóór

›  Achterbankleuning, in ongelijke delen (60:40)

›  Diefstalalarm

›  Achterklep, automatisch bedienbaar

›  Licht- en regensensor

›  Cruise control inclusief snelheidsbegrenzer

›  Parkeerhulp achter

›  Audi lane departure warning

›  Laadkabel voor openbare laadpunten (mode 3)

Consumentenadviesprijs
vanaf € 48.295

Full operational lease
vanaf € 574 p.m.

Netto bijtelling
vanaf € 262 p.m. 

Een prachtige uitvoering

De getoonde afbeeldingen kunnen afwijken van de omschreven Launch editions.



Launch edition 
Advanced

Extra t.o.v. Launch edition:

›  Exterieurdetails in contrastlak Manhattangrijs

›  Velgen, lichtmetaal 8J x 19 “5-W-spaak-aero”

›  Matrix LED koplampen

›  Dynamische richtingaanwijzers

›  Licht animatie (Coming-Home-/Leaving-Home)

›  LED achterlichten met doorlopend achterlicht

›  Aluminium optiek in het interieur

›  Decoratielijsten, aluminium

›  Verlichte instaplijsten voor

›  Ambiente-lichtpakket (wit)

›  Interieurelementen in in zwart glas-optiek

›  MMI navigatie plus

›  Audi virtual cockpit

›  Audi connect diensten (3 jaar)

›  Sportstoelen

Netto bijtelling
vanaf € 305 p.m.

Full operational lease
vanaf € 616 p.m.

Consumentenadviesprijs 
vanaf € 53.045

Extra compleet

De getoonde afbeeldingen kunnen afwijken van de omschreven Launch editions.



Launch edition 
Advanced Plus

Extra t.o.v. Launch edition Advanced:

›  Panorama dak

›  Achteruitrijcamera

›  Adaptive cruise control

›  Parkeerhulp vóór en achter

›  Warmtepomp (voor actieradius-optimalisatie)

  Een warmtepomp produceert op een 

efficiëntere manier warmte die gebruikt wordt 

om het interieur te verwarmen. Hierdoor is 

in de wintermaanden minder energie uit de 

accu benodigd om de auto te verwarmen, wat 

resulteert in een hogere actieradius dan die 

van elektrische auto’s zonder warmtepomp. 

Een warmtepomp kan in de winter het 

energieverbruik tot wel 30% reduceren.

Consumentenadviesprijs 
vanaf € 57.045

Full operational lease
vanaf € 652 p.m.

Netto bijtelling
vanaf € 341 p.m.

Voor ultieme luxe

De getoonde afbeeldingen kunnen afwijken van de omschreven Launch editions.



Launch edition 
S Competition

Extra t.o.v. Launch edition Advanced Plus:

›  Exterieurdetails in carrosseriekleur

›  Optiekpakket zwart

›  Dakreling zwart

›  Privacy glass

›  S line exterieur

 - sportief markante exterieurdetails

 - sportonderstel

 -  velgen, lichtmetaal 9J x 20 “5-Y-spaak”-

design

›  S line interieur

 - sportstoelen met S line logo

 -  bekleding stof/Mono.pur “Puls” met “S” 

logo in de voorstoelen

 - hemelbekleding in zwart

 - decoratielijsten, aluminium mat geborsteld

 - aluminium optiek in het interieur

›  Audi drive select

›  Audi progressive steering

Consumentenadviesprijs 
vanaf € 61.045

Full operational lease
vanaf € 692 p.m.

Netto bijtelling
vanaf € 377 p.m.

Focus op sportiviteit 

De getoonde afbeeldingen kunnen afwijken van de omschreven Launch editions.



Navarrablauw metallic

Mythoszwart metallicGletsjerwit metallic

Geiserblauw metallic* Auroraviolet metallic* (leverbaar tegen meerprijs)

*  Niet leverbaar voor Launch edition  

S Competition

Typhoongrijs metallic*

Floretzilver metallic*

Exterieur kleuren

De Audi Q4 e-tron is 

standaard uitgerust  

met metallic lak en  

te bestellen in  

7 lakkleuren.



LAUNCH EDITIONOverzicht 
Launch 
editions

LAUNCH EDITION
ADVANCED

LAUNCH EDITION
ADVANCED PLUS

LAUNCH EDITION
S COMPETITION

› LED koplampen / achterlichten

› Metallic lak

›  Velgen, lichtmetaal 8J x 19 “5-arm”

›  Sierlijsten aluminium

›  Dakreling aluminium

› Digitale radio-ontvangst (DAB)

› Audi smartphone interface

›  Audi phone box

› Audi sound system

› 2 USB C aansluitingen vóórin

›  2 USB C aansluitingen achterin 

› Volautomatische airconditioning

›  Multifunctioneel lederen stuurwiel  

met paddels

›  Interieurvoorverwarming / -ventilatie

›   Middenarmsteun vóór

›   Normale stoelen

›   Stoelverwarming vóór

›   Achterbankleuning, in ongelijke delen 

(60:40)

›  Diefstalalarm

›  Achterklep, automatisch bedienbaar

›  Licht- en regensensor

›   Cruise control inclusief 

snelheidsbegrenzer

›   Parkeerhulp achter

›   Audi lane departure warning

›   Laadkabel voor openbare laadpunten 

(mode 3)

Extra t.o.v. Launch edition:

›  Exterieurdetails in contrastlak 

Manhattangrijs

›  Velgen, lichtmetaal 8J x 19  

“5-W-spaak-aero”

›  Matrix LED koplampen

› Dynamische richtingaanwijzers

›  Licht animatie (Coming-Home-/ 

Leaving-Home)

›  LED achterlichten met doorlopend 

achterlicht

›  Aluminium optiek in het interieur

› Decoratielijsten, aluminium

› Verlichte instaplijsten voor

›  Ambiente-lichtpakket (wit)

›  Interieurelementen in in zwart  

glas-optiek

›  MMI navigatie plus

›  Audi virtual cockpit

›  Audi connect diensten (3 jaar)

› Sportstoelen

Extra t.o.v. Launch edition Advanced:

›  Panorama dak

› Achteruitrijcamera

›  Adaptive cruise control

›  Parkeerhulp plus

›  Warmtepomp (voor actieradius-

optimalisatie)

  Een warmtepomp produceert op een 

efficiëntere manier warmte die gebruikt 

wordt om het interieur te verwarmen. 

Hierdoor is in de wintermaanden minder 

energie uit de accu benodigd om de 

auto te verwarmen, wat resulteert in 

een hogere actieradius dan die van 

elektrische auto’s zonder warmtepomp. 

Een warmtepomp kan in de winter het 

energieverbruik tot wel 30% reduceren.

Extra t.o.v. Launch edition Advanced Plus:

›  Exterieurdetails in carrosseriekleur

›  Optiekpakket zwart

›  Dakreling zwart

›  Privacy glass

›  S line exterieur

 -  sportief markante exterieurdetails

 - sportonderstel

 -  velgen, lichtmetaal 9J x 20 

“5-Y-spaak”-design

›   S line interieur

 - sportstoelen met S line logo

 -  bekleding stof/Mono.pur “Puls”  

met “S” logo in de voorstoelen

 - hemelbekleding in zwart

 -  decoratielijsten, aluminium mat 

geborsteld

 -  aluminium optiek in het interieur

›  Audi drive select

›  Audi progressive steering



* Rijklaarmaakkosten Q4 35: € 1.120,95 

(incl. btw) bestaat o.a. uit: Transport  

en logistieke handling, nulbeurt,  

in- en uitwendig reinigen en poetsen, 

twee kentekenplaten en volle accu.  

Recyclingbijdrage: € 30,00 (incl. btw).  

Leges: € 49,05 (btw-vrijgesteld).  

Beheerbijdrage accu: € 95,- (incl. btw).

* Rijklaarmaakkosten Q4 40, Q4 45 quattro 

en Q4 50 quattro: € 1.120,95 (incl. btw) 

bestaat o.a. uit: Transport en logistieke 

handling, nulbeurt, in- en uitwendig  

reinigen en poetsen, twee kentekenplaten 

en volle accu.  

Recyclingbijdrage: € 30,00 (incl. btw).  

Leges: € 49,05 (btw-vrijgesteld).  

Beheerbijdrage accu: € 95,- (incl. btw).

** Consumentenadviesprijs is inclusief 

btw, bpm, rijklaarmaakkosten,  

recyclingbijdrage, beheerbijdrage  

en leges.

***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.

Prijzen

Model Motor Accu

Netto catalogusprijs 

excl. bpm

excl. btw

Fiscale waarde  

excl. bpm

incl. btw

Rijklaarmaakkosten*  

Recyclingbijdrage

Beheerbijdrage

Leges

Consumenten-

adviesprijs**

Full  

operational  

lease p.m.***

Audi Q4 e-tron Launch edition

Q4 35 e-tron 125 kW / 170 pk 52 kWh € 38.843 € 47.000 € 1.295 € 48.295 € 574

Q4 40 e-tron 150 kW / 204 pk 77 kWh € 42.562 € 51.500 € 1.315 € 52.815 € 599

Audi Q4 e-tron Launch edition Advanced

Q4 35 e-tron 125 kW / 170 pk 52 kWh € 42.769 € 51.750 € 1.295 € 53.045 € 616

Q4 40 e-tron 150 kW / 204 pk 77 kWh € 46.488 € 56.250 € 1.315 € 57.565 € 640

Audi Q4 e-tron Launch edition Advanced Plus

Q4 35 e-tron 125 kW / 170 pk 52 kWh € 46.074 € 55.750 € 1.295 € 57.045 € 652

Q4 40 e-tron 150 kW / 204 pk 77 kWh € 49.793 € 60.250 € 1.315 € 61.565 € 674

Audi Q4 e-tron Launch edition S Competition

Q4 35 e-tron 125 kW / 170 pk 52 kWh € 49.380 € 59.750 € 1.295 € 61.045 € 692

Q4 40 e-tron 150 kW / 204 pk 77 kWh € 53.099 € 64.250 € 1.315 € 65.565 € 713



Audi Q4 35 e-tron vs
Q4 40 e-tron

Model Audi Q4 35 e-tron Audi Q4 40 e-tron

Accucapaciteit 52 kWh 77 kWh

Vermogen 125 kW / 150 pk 150 kW / 204 pk

Max. koppel in Nm 310 Nm 310 Nm

Topsnelheid in km/u 160 km/u 160 km/u

Acceleratie  0-100 km/u in s/ (boost modus) 9,0 s 8,5 s

Actieradius (WLTP) Max. 335 km Max. 511 km

Energieverbruik in kWh/100 km (WLTP)
Van 17,4 kWh / 100 km 

tot 19,1 kWh / 100 km

Van 17,7 kWh / 100 km 

tot 19,3 kWh / 100 km

Max laadvermogen AC / DC 7,2 kW / 100 kW 11 kW / 125 kW

Laadtijd AC 11 kW (0-100%) Ca. 7,5 uur Ca. 7,5 uur

Laadtijd DC 100 kW (5-80%) Ca. 38 min Ca. 38 min

Maximaal geremd trekgewicht 1.000 kg 1.000 kg

* Aan deze technische data kunnen geen rechten worden ontleend. Deze data kunnen onder meer worden 

beïnvloed door de voertuigconfiguratie, acculeeftijd en -conditie, rijstijl en de gebruiks-, omgevingsen  

klimaatomstandigheden zoals de buitentemperatuur, de verkeerssituatie en het rijgedrag.



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 opgegeven verbruiks- en emissiewaarden zijn bepaald  

volgens de wettelijk voorgeschreven meetprocedures. Sinds  

1 september 2017 is voor bepaalde nieuwe voertuigen  

typegoedkeuring verleend volgens de Worldwide Harmonized 

Light Vehicles Test Procedure (WLTP), een meer realistische 

testprocedure voor het meten van brandstofverbruik en 

CO2-uitstoot. Sinds 1 september 2018 vervangt de WLTP  

geleidelijk de nieuwe Europese rijcyclus (NEDC). Door de meer 

realistische testomstandigheden zijn het brandstofverbruik  

en de CO2-emissiewaarden gemeten volgens de WLTP in veel 

gevallen hoger dan die gemeten volgens de NEDC. Dit kan  

resulteren in overeenkomstige wijzigingen in de motorrijtuigen- 

belasting sinds 1 september 2018. Meer informatie over de 

verschillen tussen WLTP en NEDC vindt u op www.audi.nl/wltp.

Getoonde afbeeldingen kunnen afwijken van de omschreven 

Launch editions.

April 2021

Pon’s Automobielhandel B.V. Leusden

www.audi.nl

Audi Voorsprong door techniek 


