Audi konfigurator

e-tron

Samlet pris
Produktnr.

1.001.175 kr.

Beskrivelse

Pris

e-tron
Motor
GENBAE\0 \EA1
\GB1 \GS5 \PCN
\PCZ \QE1 \QQ1
\3S1 \4X4 \6XK
\7P1 \8G1 \9AQ
\9ZE

advanced 55 quattro
Ydelse: 265 kW
Brændstofforbrug ved blandet kørsel: 23,7 kWh/100km
CO2-emissioner, blandet kørsel: 0 g/km

814.990 kr.

Energi-klasse: A+

Udvendig farve
2L2L

Tyfongrå Metallak

11.670 kr.

Indvendig farve
UP

Materiale:Læder af typen Valcona
Sæder:Sportssæder foran
Sæder: Metropolgrå-Metropolgrå
Instrumentpanel: Metropolgrå-Granitgrå
Bundbeklædning: Granitgrå
Loftbeklædning: Månesølv

Konfiguration af 11-04-2019

Audi kode: AKEJ9WDW

Side 1

e-tron

Ekstraudstyr
VW0

Akustikglas til sideruderne

5.826 kr.

PCM

Assistentpakke City

9.932 kr.

UF8

Audi music interface bagi

1.752 kr.

4X9

Audi pre sense-bagsædepakke

3.260 kr.

9S9

Audi virtual cockpit Plus

1.752 kr.

9VS

Bang & Olufsen Premium Sound System med 3D-lyd

8.996 kr.

7K3

Dæktrykkontrolsystem

3.493 kr.

KS1

Head-up-display

16.218 kr.

PV3

Hukommelsesfunktion for førersædet

11.325 kr.

9TF

Indstignings-LED med projicering

2.788 kr.

6E3

Komfortmidterarmlæn foran

2.328 kr.

PGC

Komfortnøgle inklusive sensorstyret oplåsning af bagklappen med elektrisk
åbning og lukning

9.569 kr.

GA2

Komfortparkeringsklimafunktion

QQ2

Kontur-/ambientebelysningspakke, flere farver

N5D

Læder af typen Valcona

6NQ

Loftbeklædning i stof, sort

3.721 kr.

2V9

Luftkvalitetspakke

4.657 kr.

PX6

Matrix-LED-forlygter med dynamisk lysiscenesættelse og dynamisk blinklys i
front og bagende

15.167 kr.

3FU

Panoramaglastag

17.403 kr.

2C7

Ratindstilling, elektrisk

4.657 kr.

GZ2

Servolukning af døre

7.451 kr.

6XL

Sidespejle med elektrisk indstilling, elopvarmning ogindklapning, med
automatisk afblænding i begge sidermed memoryfunktion, inklusive
kantstensautomatik til sidespejlet i passagersiden

Q1D

Sportssæder foran

3S2

Tagræling, sort

QL5

Tonede ruder, bag

930 kr.

3.195 kr.
27.449 kr.

0 kr.

7.398 kr.

0 kr.
5.248 kr.

Anvisning:
Prisen kan ændre sig afhængig af valget af motor eller andet udstyr.
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Side 2

e-tron

Standardudstyr
Fælge og hjul
7K1

Dæktrykkontrol
Erstattet af: Dæktrykkontrolsystem

40V

Støbte aluminiumsfælge i 5-eget aerodesign, med grafisk tryk

1PR

Tyverihæmmende hjulbolte med registrering af løst hjul

1S2

Værktøjssæt

Lygtedesign
8G1

Fjernlysassistent
Erstattet af: Matrix-LED-forlygter med dynamisk lysiscenesættelse og
dynamisk blinklys for og bag (indeholdt i Matrix-LED-forlygter med dynamisk
lysiscenesættelse og dynamisk blinklys i front og bagende)

8IY

LED forlygter

Eksteriør
4ZB

Blanke rudelister

6FA

Sidespejle, indfarvet

2K5

Stødfanger advanced (kontrastlakering)

3S1

Tagræling, blank
Erstattet af: Tagræling, sort

Ruder og tagsystemer
4GF

Forrude i akustikglas

5XC

Solskærme med makeupspejle med lys

Sæder
3G4

Børnesædefastgørelse ISOFIX til passagersædet

6E1

Midterarmlæn foran
Erstattet af: Komfortmidterarmlæn foran

4A3

Sædevarme foran

Q1A

Standardsæder foran
Erstattet af: Sportssæder foran

7P1

4-vejs lændestøtte, forsæder

Interiør
GS5

Betjeningsknapper i sort glaslook

5MA

Dekorindlæg i grafitgråt finlak

0TD

Gulvmåtter, foran og bag
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e-tron
6NJ

Loftbeklædning i månesølvfarvet stof
Erstattet af: Loftbeklædning i stof, sort

7M1

Panellister med aluminiumsindlæg foran og bagi, uden lys, uden logo

Materialer
N2M

Stof i designet Effekt
Erstattet af: Læder af typen Valcona

Rat
2ZQ

Dobbelteget læderrat med multifunktion og skiftekontakter

Lys
QQ1

Ambientebelysningspakke
Erstattet af: Kontur-/ambientebelysningspakke, flere farver

Komfort
3U4

Bagagerumsafdækning

4E7

Bagklap med elektrisk åbning og lukning

4L6

Bakspejl med automatisk afblænding, rammeløst

1D8

Forberedelse for anhængertræk

9AQ

Komfortklimaanlæg med 4 zoner

3CX

Netskillevæg

QE1

Opbevarings- og bagagerumspakke

GA1

Parkeringsklimafunktion
Erstattet af: Komfortparkeringsklimafunktion

6XK

Sidespejle med elektrisk indstilling, elopvarmning og indklapning, med
automatisk afblænding i begge sider, inklusive kantstensautomatik til
sidespejl i passagersiden
Erstattet af: Sidespejle med elektrisk indstilling, elopvarmning
ogindklapning, med automatisk afblænding i begge sidermed
memoryfunktion, inklusive kantstensautomatik til sidespejlet i passagersiden

7B3

12-volts-stikdåse

Infotainment
IT3

Audi connect Navigation & Infotainment Plus

UF7

Audi music interface
Erstattet af: Audi music interface bagi

9ZE

Audi phone box

IU1

Audi smartphone interface

9VD

Audi sound system
Erstattet af: Bang & Olufsen Premium Sound System med 3D-lyd
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9S8

Audi virtual cockpit
Erstattet af: Audi virtual cockpit Plus

QV3

Digital radiomodtagelse

7UG

MMI Navigation plus med MMI touch response

Assistentsystemer
8T8

Adaptiv hastighedsassistent inklusive hastighedsbegrænser,
effektivitetsassistent, undvigeassistent og drejeassistent

PCN

Assistentpakke Tour

7W1

Audi pre sense basic
Erstattet af: Audi pre sense rear (indeholdt i Assistentpakke City)

6K8

Audi pre sense front

PCZ

360-graders omgivelseskamera

QR9

Kamerabaseret visning af hastighedsgrænser/vejskiltegenkendelse

QK1

Med multifunktionskamera

KA6

Omgivelseskameraer

Teknik og sikkerhed
1BK

Adaptiv luftundervogn

QZ7

Elektromekanisk servostyring

1T3

Førstehjælpssæt og advarselstrekant

70Y

Husholdningsstik type K (DK)

73P

Industristik CEE 16 A/400 V/6 h/lang + lige

4UF

Kontakt til frakobling af forsædepassagerens airbag

4X4

Sideairbags bagi
Erstattet af: Audi pre sense-bagsædepakke

Audi Service
EA1

Serviceaftale (3 år eller 45.000 km)

Andet
6I6

Adaptiv kørselsassistent inkl. nødsituationsassistent

KB3

Batterilader (type 3)

K4H

Box

NW1

e-tron opladningssystem kompakt

QL1

Klart glas
Erstattet af: Tonede ruder, bag

ES7

Ladestikdåse Combo 2 (EU)
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76C

Mode-3-ladekabel 11 kW

1X1

quattro®

VI9

Service indikator 30 000 km eller 2 år (fast) elektrisk køretøj

EK1

12-V wiring on front subframe
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Tekniske data
Undervogn
Dæk

Dæk 255/55 R19 111H xl lav rullemodstand

Fælge

Støbte aluminiumsfælge i 5-eget aerodesign, med grafisk tryk

Vægtangivelser
Køreklar vægt *

2565 kg

Tilladt tagbelastning/kuglehovedtryk

75/80 kg

Tilladt anhængervægt
uden bremser

750 kg

ved 12 % stigning

1800 kg

Præstationer
Tophastighed

200 km/h

Brændstofforbrug
Brændstoftype

Elektro

Brændstofforbrug (1999/100/EF)
CO2-emissioner

0 g/km

Strømforbrug

23.7 kWh/100km

Forsikringsklassificering
Ansvarsforsikring

20

Kaskoforsikring

28

Begrænset kaskoforsikring

27

Forbrugs- og emissionsværdier i henhold til WLTP (gældende fra 2019):
Blandet kørsel

23.5 kWh/100km

CO2-emissioner

0 g/km

Electrical range (combined)

401 km

Bemærkninger
* Bilens egenvægt med en fører på 68 kg, 7 kg bagage og 90 % fyldt tank, udregnet
efter direktiv 92/21/EØF i den gældende version. Montering af ekstraudstyr kan øge
bilens egenvægt og luftmodstand. Dette medfører, at bilens nyttelast og tophastighed
reduceres tilsvarende.

Samlet pris

1.001.175 kr.

Alle priser er vejledende udsalgspriser fra AUDI AG til de autoriserede Audi partnere (fra fabrikken inkl. 19 % moms).
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Priserne på ekstraudstyr gælder kun for montering på producentens fabrik.
Vi tilstræber hele tiden at holde dig orienteret om de aktuelt gældende priser.
Der kan dog forekomme undtagelser, hvor prisangivelserne ikke er dagsaktuelle.

Der gælder nye regler for dæk: EU-dækmærkat
Fra d. 1. november 2012 skal alle dæk til personbiler, SUV-modeller, varebiler og lastbiler, der udbydes i EU, og som produceres fra d. 30. juni 2012,
kendetegnes efter et samlet system. Målet med denne mærkning af dæk er at øge både sikkerheden samt den økonomiske og økologiske effektivitet af
den individuelle mobilitet og transportsystemet.
Yderligere informationer kan findes på: www.audi.de/reifenparameter
Den på udskriften viste bil er delvist udstyret med ekstraudstyr mod merpris, der afviger fra din personlige konfiguration. Konfigurationen er kun
til vejledende, generel information og erstatter ikke den indgående, individuelle rådgivning i forbindelse med en købsbeslutning. De tekniske
kendetegn og udstyrsdetaljer for den konfigurerede bil er kun eksempler. Sådanne kendetegn og udstyrsdetaljer kan variere herunder især i henhold til
landespecifikke forhold. Ret til ændringer forbeholdes til enhver tid. Bindende angivelser vedr. de tekniske kendetegn, udstyrsdetaljer eller egenskaber
ved vores biler fås udelukkende aktuelt hos din autoriserede forhandler eller importør.
Alle angivelser er baseret på det danske marked.
Prisniveauer som ovenfor inkl. 19 % moms.
www.audi.de

Audi kode:

AKEJ9WDW

Hvad er Audi koden?
En Audi kode henviser til en gemt konfiguration, der kan kaldes frem igen i
konfiguratoren. Hvis du fx opretter et PDF-dokument, gemmes konfigurationen
samtidig anonymt. Din forhandler kan ligeledes indlæse konfigurationen ved
hjælp af Audi koden og rådgive dig derfra.
Vær opmærksom på, at Audi koden kan miste sin gyldighed ved ændringer i
produktprogrammet (fx ved ændring af modelår).
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