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Audi e-tron 55 S line Sport Black Edition

Audi e-tron 55 S line Sport Black Edition
Ny eksklusiv og sportslig kampanjemodell.
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Audi e-tron 55 S line Sport
Black Edition

Standardutstyr utover
S line Sport:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

S line interiørpakke
Utvidet sort optikk
Sorte speilhus
21" alufelg i 5-V-eikedesign, sort
Lakkerte bremsekalipere
Øvre og nedre del av interiørelementer
i kunstskinn
Taster i sort høyglans
Multifunksjonssportsratt
Sikkerhetsbelter og kontrastsøm i orange
Karbondekor innvendig
Ambientebelysning ﬂerfarget

Audi e-tron 55 quattro S line Sport4 Black Edition
Audi e-tron 55 Sportback quattro S line Sport2 Black Edition
1
2

fra 760.300,-1
fra 782.300,-1

Priseks: Audi e-tron 55, inkl. frakt og leveringsomkostninger Oslo. Forbruk: 24,6-23,6/100km. Forbruk kan endre seg ved valg av ekstrautstyr. Forbehold om trykkfeil.
Audi e-tron 55 S line Sport Black Edition leveres uten phone box og hengerfeste, men med forberedelse for hengerfeste.
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Audi e-tron Black Line

Audi e-tron Black Line
Black Line leveres på Advanced Business. Kan også leveres til Advanced Sport og S line Sport mot pristillegg.

BLACK LINE
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• 21” alu.felger m/sorte elementer
Audi e-tron
Advanced Sport

Audi e-tron
S line Sport

20" aluminiumsfelger
Kontrastlakkering
Sidekollisjonsputer bak
Forberedelse for tilhengerfeste
Assistentpakke tur
med adaptiv cruise control
Blank takreling
Audi phonebox
Smartphone interface
Komfort førklimatisering
Oppbevaringspakke
Skillenett
Aut. avblendbare og
innklappbare speil
El. justerbar korsryggstøtte
Ambientebelysning
Ekstra mørke ruter bak
Seter i skinn/kunstskinn
Komfortmidtarmlene
Metallic lakk

Utover Advanced Business får du:
Justerbare hodestøtter foran
Avtagbart tilhengerfeste
Top view camera 360 grader
Hellakkering
Sportsseter
Interiør i mikrofaser dinamica
frequenz/skinn
El. justerbare forseter
med minne på førersetet
Aut. avblendbare speil
Aut. oppvarmede og
innklappbare speil med minne
Komfortnøkkel

Utover Advanced Sport får du:
S støtfanger foran
Beskyttelsesplate under bilen foran og
diﬀusor bak i sportslig design
Belyste innstegslister med S logo
Adaptiv luftfjæring sport

Audi
Audi
Audi
Audi
1

• Orange bremsekalipere

Audi e-tron
Advanced Business

e-tron
e-tron
e-tron
e-tron

50
50
55
55

quattro Black Line
Sportback quattro Black Line
quattro Black Line
Sportback quattro Black Line

• Sort optikk

fra
fra
fra
fra

613.660,-1
635.660,-1
706.860,-1
728.860,-1

Priseks: Audi e-tron 50, inkl. frakt og leveringsomkostninger Oslo. Forbruk: fra 23,6/100km. Forbruk kan endre seg ved valg av ekstrautstyr. Forbehold om trykkfeil.

• Sort taktrekk
• Sorte takrails

Kundefordel
Kundefordel
Kundefordel
Kundefordel

115.970,114.650,116.870,115.550,-
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Audi e-tron 55 Advanced Business Edition
Audi e-tron 55 Advanced Sport Edition

Audi e-tron 55 Advanced Business Edition og Audi e-tron 55 Advanced Sport Edition
Nye og eksklusive kampanjemodeller.
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Audi e-tron 55 Advanced
Business Edition

Audi e-tron 55 Advanced
Sport Edition

Standardutstyr utover e-tron Advanced:

Standardutstyr utover e-tron Business Edition:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bang & Olufsen sound system
Multifunksjonssportsratt med oppvarming
Matrix LED
4-soners klimaanlegg
Adaptive vindusviskere
Ambientebelysning plus
Ladekontakt høyre side
Forberedelse for tilhengerfeste
Sidekollisjonsputer bak
Elektrisk justerbar korsryggstøtte foran
Blank takreling og ekstra mørke ruter bak
Komfort førklimatisering
Assistentpakke tur med adaptiv cruise control
Audi phonebox og smartphone interface
Automatisk avblendbare og innklappbare speil
Skillenett (ikke Sportback) og oppbevaringspakke
Normalseter i skinn/kunstskinn
Komfortmidtarmlene
Metallic og kontrastlakkering

Audi
Audi
Audi
Audi
1

e-tron
e-tron
e-tron
e-tron

55
55
55
55

quattro Advanced Business Edition
Sportback quattro Advanced Business Edition
quattro Advanced Sport Edition
Sportback quattro Advanced Sport Edition

•
•
•
•
•
•

Justerbare hodestøtter foran
Avtagbart tilhengerfeste
Top view camera 360 grader
Hellakkering
Komfortnøkkel
Elektrisk justerbare sportsseter
med minnefunksjon
• Skinn/Dinamica
• Utvendige speil med minnefunksjon

fra
fra
fra
fra

699.900,-1
721.900,-1
749.900,-1
771.900,-1

Priseksempel inkl. frakt og leveringsomkostninger forhandler. Strømforbruk ved blandet kjøring 24,3/100km. Forbruk kan endre seg ved valg av ekstrautstyr. Forbehold om trykkfeil. Bildene kan avvike fra kampanjemodell.

Kundefordel
Kundefordel
Kundefordel
Kundefordel

147.540,146.220,159.180,157.860,-
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Audi e-tron 50

Utstyrsvariasjoner:
Audi e-tron 50
Advanced Business

Audi e-tron 50
Advanced Sport

I tillegg til utstyret i e-tron 50 får du:

I tillegg til utstyret i e-tron 50
og Advanced Business får du:

• 20 tommers felger
• Kontrastlakkerte hjulbuer og kanaler
Vinterpakke:
• Forberedelse for tilhengerfeste
• Sidekollisjonsputer bak
• Elektrisk justerbar korsryggstøtte foran
• Blank takreling
• Assistentpakke tur med adaptiv
førerassistent / cruise controll
• Komfort førklimatisering
• Audi smart phone interface
• Audi phone box
• Automatisk oppvarmede og avblendbare,
elektrisk innstillbare og innklappbare
utvendige speil
• Ekstra mørke ruter bak
• Komfortmidtarmlene
• Seter i skinn / kunstskinn
• Ambientebelysning
• Oppbevaringspakke
• Skillenett
• Metallic lakk

Audi
Audi
Audi
Audi

e-tron
e-tron
e-tron
e-tron

50
50
50
50

quattro
quattro
quattro
quattro
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•
•
•
•
•
•
•

Justerbare hodestøtter foran
Avtagbart tilhengerfeste
Top view camera 360 grader
Hellakkering
Sportsseter
Mikrofaser dinamica frequenz/skinn
Elektrisk justerbare forseter med
minnefunksjon på førersetet
• Komfortnøkkel og sensorstyrt bagasjeromsåpner Automatisk oppvarmede og
avblendbare, elektrisk innstillbare og
innklappbare utvendige speil med minne
funksjon (samme speil som på Advanced
Business, men her med minne)

Advanced
Advanced Business
Advanced Sport
S line Sport

kr.
kr.
kr.
kr.

600.400,-*
583.800,-*
631.900,-*
644.500,-*

Kundefordel 110.610,Kundefordel 124.150,Kundefordel 119.820,-

* Inkludert frakt og levering Oslo. Rekkevidde og forbruk kan endre seg ved valg av ekstrautstyr. Bildet kan avvike fra tilbudet. Prisene er veiledende. Forbehold om feil og prisendringer.
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Audi e-tron 50 Sportback

Utstyrsvariasjoner:
Audi e-tron 50 Sportback
Advanced Business

Audi e-tron 50 Sportback
Advanced Sport

I tillegg til utstyret i e-tron 50 Sportback får du:

I tillegg til utstyret i e-tron 50 Sportback
og Advanced Business får du:

• 20 tommers felger
• Kontrastlakkerte hjulbuer og kanaler

•
•
•
•
•
•
•

Justerbare hodestøtter foran
Avtagbart tilhengerfeste
Top view camera 360 grader
Hellakkering
Sportsseter
Mikrofaser dinamica frequenz/skinn
Elektrisk justerbare forseter med
minnefunksjon på førersetet
• Komfortnøkkel og sensorstyrt bagasjeromsåpner Automatisk oppvarmede og
avblendbare, elektrisk innstillbare og
innklappbare utvendige speil med minne
funksjon (samme speil som på Advanced
Business, men her med minne)

Vinterpakke:
• Forberedelse for tilhengerfeste
• Sidekollisjonsputer bak
• Elektrisk justerbar korsryggstøtte foran
• Blank takreling (kan velges bort)
• Assistentpakke tur med adaptiv
førerassistent / cruise controll
• Komfort førklimatisering
• Audi smart phone interface
• Audi phone box
• Automatisk oppvarmede og avblendbare,
elektrisk innstillbare og innklappbare
utvendige speil
• Ekstra mørke ruter bak
• Komfortmidtarmlene
• Seter i skinn / kunstskinn
• Ambientebelysning
• Oppbevaringspakke
• Metallic lakk

Audi
Audi
Audi
Audi

e-tron
e-tron
e-tron
e-tron

50
50
50
50

Sportback
Sportback
Sportback
Sportback
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quattro
quattro
quattro
quattro

Advanced
Advanced Business
Advanced Sport
S line Sport

kr.
kr.
kr.
kr.

622.400,-*
605.800,-*
653.900,-*
666.500,-*

Kundefordel 109.290,Kundefordel 122.830,Kundefordel 118.500,-

* Inkludert frakt og levering Oslo. Rekkevidde og forbruk kan endre seg ved valg av ekstrautstyr. Bildet kan avvike fra tilbudet. Prisene er veiledende. Forbehold om feil og prisendringer.
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Audi e-tron 55

Utstyrsvariasjoner:
Audi e-tron 55
Advanced Business

Audi e-tron 55
Advanced Sport

I tillegg til utstyret i e-tron 55 får du:

I tillegg til utstyret i e-tron 55
og Advanced Business får du:

• 20 tommers felger
• Kontrastlakkerte hjulbuer og kanaler
Vinterpakke:
• Forberedelse for tilhengerfeste
• Sidekollisjonsputer bak
• Elektrisk justerbar korsryggstøtte foran
• Blank takreling
• Assistentpakke tur med adaptiv
førerassistent / cruise controll
• Komfort førklimatisering
• Audi smart phone interface
• Audi phone box
• Automatisk oppvarmede og avblendbare,
elektrisk innstillbare og innklappbare
utvendige speil
• Ekstra mørke ruter bak
• Komfortmidtarmlene
• Seter i skinn / kunstskinn
• Ambientebelysning
• Oppbevaringspakke
• Skillenett
• Metallic lakk

Audi
Audi
Audi
Audi

e-tron
e-tron
e-tron
e-tron

55
55
55
55

quattro
quattro
quattro
quattro
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•
•
•
•
•
•
•

Justerbare hodestøtter foran
Avtagbart tilhengerfeste
Top view camera 360 grader
Hellakkering
Sportsseter
Mikrofaser dinamica frequenz/skinn
Elektrisk justerbare forseter med
minnefunksjon på førersetet
• Komfortnøkkel og sensorstyrt bagasjeromsåpner Automatisk oppvarmede og
avblendbare, elektrisk innstillbare og
innklappbare utvendige speil med minne
funksjon (samme speil som på Advanced
Business, men her med minne)

Advanced
Advanced Business
Advanced Sport
S line Sport

kr.
kr.
kr.
kr.

694.500,-*
677.000,-*
727.000,-*
738.600,-*

Kundefordel 111.510,Kundefordel 121.830,Kundefordel 120.020,-

* Inkludert frakt og levering Oslo. Rekkevidde og forbruk kan endre seg ved valg av ekstrautstyr. Bildet kan avvike fra tilbudet. Prisene er veiledende. Forbehold om feil og prisendringer.
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Audi e-tron 55 Sportback

Utstyrsvariasjoner:
Audi e-tron 55 Sportback
Advanced Business

Audi e-tron 55 Sportback
Advanced Sport

I tillegg til utstyret i e-tron 55 Sportback får du:

I tillegg til utstyret i e-tron 55 Sportback
og Advanced Business får du:

• 20 tommers felger
• Kontrastlakkerte hjulbuer og kanaler

•
•
•
•
•
•
•

Justerbare hodestøtter foran
Avtagbart tilhengerfeste
Top view camera 360 grader
Hellakkering
Sportsseter
mikrofaser dinamica frequenz / skinn
Elektrisk justerbare forseter med
minnefunksjon på førersetet
• Komfortnøkkel og sensorstyrt bagasjeromsåpner Automatisk oppvarmede og
avblendbare, elektrisk innstillbare og
innklappbare utvendige speil med minne
funksjon (samme speil som på Advanced
Business, men her med minne)

Vinterpakke:
• Forberedelse for tilhengerfeste
• Sidekollisjonsputer bak
• Elektrisk justerbar korsryggstøtte foran
• Blank takreling (kan velges bort)
• Assistentpakke tur med adaptiv
førerassistent / cruise controll
• Komfort førklimatisering
• Audi smart phone interface
• Audi phone box
• Automatisk oppvarmede og avblendbare,
elektrisk innstillbare og innklappbare
utvendige speil
• Ekstra mørke ruter bak
• Komfortmidtarmlene
• Seter i skinn / kunstskinn
• Ambientebelysning
• Oppbevaringspakke
• Metallic lakk

Audi
Audi
Audi
Audi

e-tron
e-tron
e-tron
e-tron

55
55
55
55

Sportback
Sportback
Sportback
Sportback
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quattro
quattro
quattro
quattro

Advanced
Advanced Business
Advanced Sport
S line Sport

kr.
kr.
kr.
kr.

716.500,-*
699.000,-*
749.000,-*
760.600,-*

Kundefordel 110.190,Kundefordel 121.830,Kundefordel 118.700,-

* Inkludert frakt og levering Oslo. Rekkevidde og forbruk kan endre seg ved valg av ekstrautstyr. Bildet kan avvike fra tilbudet. Prisene er veiledende. Forbehold om feil og prisendringer.

S
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Audi e-tron 60 S

19
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Audi e-tron 60 S

Utstyrsvariasjoner:

S

21

Audi e-tron 60 S
Standard utstyr
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hellakkering
20-tommers aluminiumsfelg i eget S-design
Speil med minnefunksjon
Sportsseter
Elektrisk seteinnstilling med minne på førersetet
Mikrofaser dinamica frequenz/skinn S-logo
Dekor i børstet, matt aluminium
Sort taktrekk
Multifunksjonssportsratt med paddler
Komfortmidtarmlene
Belyste innstegslister med aluminiumsinnlegg
foran og bak
• Virtual cockpit plus
• Adaptiv luftfjæring, sport
• Egen S design med utbygde hjulbuer

Audi e-tron 60 S

kr. 814.300,-*

* Inkludert frakt og levering Oslo. Rekkevidde og forbruk kan endre seg ved valg av ekstrautstyr. Bildet kan avvike fra tilbudet. Prisene er veiledende. Forbehold om feil og prisendringer.
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Audi e-tron 60 S Sportback

Utstyrsvariasjoner:

S
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Audi e-tron 60 S Sportback
Standard utstyr
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hellakkering
20-tommers aluminiumsfelg i eget S-design
Speil med minnefunksjon
Sportsseter
Elektrisk seteinnstilling med minne på førersetet
Mikrofaser dinamica frequenz/skinn S-logo
Dekor i børstet, matt aluminium
Sort taktrekk
Multifunksjonssportsratt med paddler
Komfortmidtarmlene
Belyste innstegslister med aluminiumsinnlegg
foran og bak
• Virtual cockpit plus
• Adaptiv luftfjæring, sport
• Egen S design med utbygde hjulbuer

Audi e-tron 60 S Sportback

kr. 836.300,-*

* Inkludert frakt og levering Oslo. Rekkevidde og forbruk kan endre seg ved valg av ekstrautstyr. Bildet kan avvike fra tilbudet. Prisene er veiledende. Forbehold om feil og prisendringer.
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Audi e-tron 60 S Plus og Pro

Audi e-tron 60 S Plus og Pro

Nye kampanjemodeller
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Audi e-tron 60 S Plus
Audi e-tron 60 S Sportback Plus

Audi e-tron 60 S Pro
Audi e-tron 60 S Sportback Pro

Pakken inkluder følgende
utover standard utstyr:

Pakken inkluder følgende
utover standard utstyr:

• Assistentpakke tur
• Omgivelseskamera
• Automatisk avblendbare/innklappbare
utvendige speil med minnefunksjon
• Metallic
• Avtagbart tilhengerfeste
• Komfort førklimatisering
• Oppbevaringspakke

• Assistentpakke tur
• Omgivelseskamera
• Automatisk avblendbare/innklappbare
utvendige speil med minnefunksjon
• Metallic
• Avtagbart tilhengerfeste
• Komfort førklimatisering
• Oppbevaringspakke
• Audi pre sense-pakke bak
• Adaptive vindusviskere
• Head up display
• Komfortnøkkel, sensorstyrt bakluke, alarm
• Bang & Olufsen
• 4-soners klimaanlegg
• Audi phone box
• Audi smart phone interface
• Fullskinnspakke
• Oppvarmede seter foran og bak
• Assistentpakke by
• Ambientebelysning, ﬂerfarget

S
Audi
Audi
Audi
Audi

e-tron
e-tron
e-tron
e-tron

60
60
60
60

S
S
S
S

Plus
Pro
Sportback Plus
Sportback Pro

kr.
kr.
kr.
kr.

784.500,-*
876.100,-*
806.500,-*
898.100,-*

Kundefordel
Kundefordel
Kundefordel
Kundefordel

* Inkludert frakt og levering Oslo. Rekkevidde og forbruk kan endre seg ved valg av ekstrautstyr. Bildet kan avvike fra tilbudet. Prisene er veiledende. Forbehold om feil og prisendringer.

95.870,125.590,95.870,125.590,-
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Forbruk og rekkevidde
Audi e-tron og Audi e-tron S
28

Modell

Batteri
brutto/netto

Rekkevidde
by

Rekkevidde
blandet kjøring

Forbruk
blandet kjøring

km

km

kWt/100 km

e-tron 50 Advanced

71,2 kW / 64,7 kW lithium ion batteri

371

315

23,4

e-tron 50 Advanced Business

71,2 kW / 64,7 kW lithium ion batteri

366

311

23,6

e-tron 50 Advanced Sport

71,2 kW / 64,7 kW lithium ion batteri

361

307

23,9

e-tron 50 S line

71,2 kW / 64,7 kW lithium ion batteri

371

318

23,0

e-tron 50 S line Sport

71,2 kW / 64,7 kW lithium ion batteri

361

311

23,7

e-tron 55 Advanced

95,0 kWh / 86,4 kW lithium ion batteri

482

405

24,0

e-tron 55 Advanced Business

95,0 kWh / 86,4 kW lithium ion batteri

476

401

24,3

e-tron 55 Advanced Sport

95,0 kWh / 86,4 kW lithium ion batteri

467

396

24,5

e-tron 55 S line

95,0 kWh / 86,4 kW lithium ion batteri

483

409

23,8

e-tron 55 S line Sport

95,0 kWh / 86,4 kW lithium ion batteri

468

400

24,3

e-tron 60 S

95,0 kWh / 86,4 kW lithium ion batteri

419

371

26,3

Alle data er i henhold til WLTP standard. Valgt utstyr påvirker forbruk og rekkkevidde.

Forbruk og rekkevidde
Audi e-tron Sportback og Audi e-tron S Sportback
Modell

Batteri
brutto/netto

Rekkevidde
by

Rekkevidde
blandet kjøring

Forbruk
blandet kjøring

km

km

kWt/100 km

e-tron 50 Sportback Advanced

71,2 kW / 64,7 kW lithium ion batteri

373

321

23,0

e-tron 50 Sportback Advanced Business

71,2 kW / 64,7 kW lithium ion batteri

369

319

23,1

e-tron 50 Sportback Advanced Sport

71,2 kW / 64,7 kW lithium ion batteri

363

315

23,4

e-tron 50 Sportback S line

71,2 kW / 64,7 kW lithium ion batteri

374

327

22,6

e-tron 50 Sportback S line Sport

71,2 kW / 64,7 kW lithium ion batteri

365

320

23,1

e-tron 55 Sportback Advanced

95,0 kWh / 86,4 kW lithium ion batteri

485

413

23,6

e-tron 55 Sportback Advanced Business

95,0 kWh / 86,4 kW lithium ion batteri

480

411

23,7

e-tron 55 Sportback Advanced Sport

95,0 kWh / 86,4 kW lithium ion batteri

471

405

24,0

e-tron 55 Sportback S line

95,0 kWh / 86,4 kW lithium ion batteri

487

420

23,2

e-tron 55 Sportback S line Sport

95,0 kWh / 86,4 kW lithium ion batteri

473

412

23,7

e-tron 60 S Sportback

95,0 kWh / 86,4 kW lithium ion batteri

421

375

26,0

Alle data er i henhold til WLTP standard. Valgt utstyr påvirker forbruk og rekkkevidde.
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Lakkfarger
30

e-tron S

e-tron S line

e-tron Advanced

Pris

31
Unilakk

• Brillantsort
(A2)

Metallic lakk

12.300,–

• Isbrehvit
metallic
(2Y)

• Florettsølv
metallic
(L5)

• Manhattangrå
metallic
(H1)
Ikke for e-tron/e-tron
Sportback S line

• Tyfongrå

• Galaxisblå

• Mythossort

metallic
(2L)

metallic
(S1)

metallic
(0E)

Ikke for e-tron/e-tron
Sportback S line

Ikke for e-tron/e-tron
Sportback S line

• Navarrablå

• Daytona grå

metallic
(2D)

metallic
(6Y)
Kun for e-tron/e-tron
Sportback S line

l = Ekstrautstyr

= Standard

X = Kan ikke leveres

Δ = Oppgradert i annet utstyr/pakke

l

l

l

e-tron Advanced

e-tron S line

e-tron S

Komplette sommerhjul

40V

Uten
tillegg i
pris

x

x

x

CA0

Uten
tillegg i
pris

x

x

42G

9.840,-

x

0,-

l

Pris
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Aluminiumsfelg støpt – 19” – 5-Arm-Aero-Design, med graﬁsk trykk
Dimensjon 8,5 J x 19 med 255/55 R 19 dekk.

Aluminiumsfelg støpt – 20” – 5-V-eikers-Design (S-design)
Dimensjon 10 J x 20 med 285/45 R 20 dekk.

Aluminiumsfelg støpt – 20” – 5-Arm design

x

Dimensjon 9 J x 20 med 255/50 R 20 dekk.

Aluminiumsfelg støpt – 20” – 5-Arm Dynamik design, kontrastgrå, delpolert

F08

11.670,-

x

1.850,-

l

21.720,-

x

x

x

12.910,-

l

x

x

23.840,-

x

x

x

14.060,-

l

x

x

12.230,-

x

l

x

21.720,-

x

x

x

12.320,-

l

x

x

11.000,-

x

l

x

x

x

Dimensjon 9 J x 20 med 255/50 R 20 dekk.

Aluminiumsfelg smidd – 21” – 5-Arm Turbin design, kontrastgrå, delpolert

F48

Dimensjon 9,5 J x 21 med 265/45 R 21 dekk.
Aluminiumsfelg smidd – 21” – 5-Arm Turbin design, sort/grå, delpolert

47B

Dimensjon 9,5 J x 21 med 265/45 R 21 dekk.

Aluminiumsfelg smidd – 21” - 15 eikers design, kontrastgrå, delpolert
Dimensjon 9,5 J x 21 med 265/45 R 21 dekk.

l = Ekstrautstyr

= Standard

X = Kan ikke leveres

Δ = Oppgradert i annet utstyr/pakke

F49

x

Pris

e-tron Advanced

e-tron S line

e-tron S

Komplette sommerhjul

19.670,-

x

x

x

9.840,-

l

x

x

7.930,-

x

l

x

26.420,-

x

x

x

16.590,-

l

x

x

14.680,-

x

l

x
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Audi Sport - aluminiumsfelg 20” – 5-Dobbelteike-Edge, titangrå, matt

CN7

Dimensjon 9 J x 20 med 255/50 R 20 dekk.

Audi Sport - aluminiumsfelg 5-V-Eiker stjerne, sort

F50

Dimensjon 9,5 J x 21 med 265/45 R 21 dekk.

Audi Sport - aluminiumsfelg 5-V-Eiker stjerne, platinagrå

26.420,-

x

x

x

16.590,-

l

x

x

14.680,-

x

l

x

26.290,-

x

x

x

16.500,-

l

x

x

14.680,-

x

l

x

U99

25.680,-

x

x

l

U95

17.740,-

x

x

l

F51

Dimensjon 9,5 J x 21 med 265/45 R 21 dekk.

Audi Sport - aluminiumsfelg 10-Eiker-Rotor, antrasitt sort

42P

Dimensjon 9,5 J x 21 med 265/45 R 21 dekk.

Audi Sport - aluminiumsfelg 5-Y-Eiker-Rotor, antrasitt sort
Dimensjon 10,5 J x 21 med 285/40 R 21 dekk.

Audi Sport - aluminiumsfelg 5-Arm-Stjerne, kontrastgrå
Dimensjon 10,5 J x 21 med 285/40 R 21 dekk.

l = Ekstrautstyr

= Standard

X = Kan ikke leveres

Δ = Oppgradert i annet utstyr/pakke

e-tron Advanced

e-tron S line

e-tron S

Komplette sommerhjul

35.330,-

x

x

x

25.550,-

l

x

x

23.720,-

x

l

x

31.680,-

x

x

Pris
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Audi Sport - aluminiumsfelg 5-Eiker struktur, titangrå

54L

Dimensjon 9,5 J x 22 med 265/40 R 22 dekk.

Audi Sport - aluminiumsfelg 22” – 5-arms interferenz-design, titangrå, glanset
Dimensjon 10,5 J x 22 med 285/35 R 22 dekk.

V40

l

e-tron S

e-tron S line

Pris

e-tron Advanced

Dekktilbehør
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1G8

Dekkreparasjonssett

• Hjulboltene skal bare løsnes med adapteren som leveres med bilen
• Hjulboltvarslingen registrerer løsnede hjulbolter og varsler i førerinformasjonssystemet

1PR

Standard

1S1
3F1

310,3.580,-

l

l

l

7K3

3.690,-

l

l

l

GA2

980,-

l

l

l

Ladeclip for feste av ladeutstyr Compact

NJ2

1.480,-

l

l

l

Ladeuttak høyre side for normallading (AC-lading)

JS1

5.560,-

l

l

l

Hjulbolter med tyverisikring og hjulboltvarsling

Verktøy og jekk
Reservejul
Dekktrykkontrollsystem

Sensorer overvåker innstilt dekktrykk under kjøring. Optisk og akustisk varsling ved trykkfall på ett eller
ﬂere dekk, vises i førerinformasjonssystemet og MMI. Status for lufttrykk og temperatur i de enkelte
dekkene vises i MMI-systemet under kjøring.

Lading og oppvarming
Hjemmelading av Audi sine elektriske modeller skal kun skje via 1-fas 230V IT-nett eller 3-fas 400V TN-nett. Audi sine elektriske modeller støtter ikke lading på ﬂere faser i et 230V IT-nett.

Komfort førklimatisering

Forhåndsoppvarming av kupé, seter og ratt (seter og ratt forutsetter at dette er valgt som ekstrautstyr).
Aktiveres i MMI eller appen myAudi.

Ladesystem Connect

Muliggjør lading med 22 kW fra medfølgende ladeutstyr. Integrert black out-beskyttelse, muliggjør lading fra evt.
solcellepanel. Kan styre lading til tider på døgnet med lavest strømpris. Krever WiFi og Home energy Management
System (HEMS) i huset for å kunne utnytte alle mulighetene.

NW2

7.580,-

l

l

l

22 kW ombordlader

Krever 400V. Må kombineres med ladesystem connect såfremt man ikke skal lade fra wallbox som gir 22 kW.
Kun for e-tron 55.

KB4

20.360,-

l

l

x

Ladesystem for 400V 16A 11 kW rødt industristøpsel

73P

0,-

l

l

l

Ladesystem for 400V 16A 22 kW rødt industristøpsel

73Q

0,-

l

l

l

Ladekabel 7,5 m

EH2

990,-

l

l

l

Pris

e-tron Advanced

e-tron S line

e-tron S

Utstyrspakker

WQS

29.540,-

l

l

x

YEI

29.860,Kundefordel
5.360,-

l

x

x

YEI

28.310,Kundefordel
5.090,-

x

l

x

36
S line interiørpakke
•
•
•
•
•
•

Sort taktrekk
4-veis korsryggstøtte
Belyste innstegslister foran og bak
Sportsseter
Aluminiumsdekor
Mikrofaser dinamica frequenz/skinn

For Basic, Advanced og S line (ikke Business og Sport), må sportsratt og komfortmidtarmlene legges til.
For Advanced Sport og S line Sport kr. 21.720,-

Black Line; sort optikk

•
•
•
•
•

Sort optikk
21" aluminiumsfelg 10-eikers rotordesign antrasittsort
Orange bremsekalippere
Sort taktrekk
Solgardiner sidevinduer bak
Må kombineres med sort takreling

Vinterpakke

•
•
•
•
•
•
•

Setevarme foran
Forberedelse for tilhengerfeste
Sidekollisjonsputer bak
Elektrisk justerbar korsryggstøtte foran
Blank takreling
Assistentpakke tur
Komfort førklimatisering

WNW 30.520,Veil.
40.420,-

l

l

x

Editionpakke

•
•
•
•
•
•
•

Bang & Olufsen sound system
Multifunksjonssportsratt med oppvarming
Matrix LED
4-soners klimaanlegg
Adaptive vindusviskere med oppvarmede spylerdyser integrert i viskerarmen
Ambientebelysning plus
Ladekontakt høyre side

WEN

l

l

l

l = Ekstrautstyr

= Standard

X = Kan ikke leveres

Δ = Oppgradert i annet utstyr/pakke

22.900,Veil.
58.930,-

e-tron S line

17.830,–

l

l

l

2.950,–

l

l

l

e-tron S

Pris

e-tron Advanced

Lys
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Matrix LED-hovedlykter med dynamiske lyseﬀekter og
dynamisk blinklys foran og bak

PX6
Matrix LED-teknologien kombinerer et kamerasystem med LED-lyskilder og presis optikk, noe som gir en ekstra adaptiv
lysfordeling. Hvis systemet registrerer andre kjøretøyer, avblendes kun området som dekker det registrerte kjøretøyet.
Fjernlyset er fremdeles aktivt i de andre segmentene. Veksling mellom passende lysfordelinger og regulering ved
motgående traﬁkk vises som dynamiske prosesser i hovedlyktene og er tilpasset førerens lyskomfort. Hovedlyktene har
følgende funksjoner i tillegg til Matrix LED: kjørelys, nærlys, fjernlys, markeringslys, blinklys, adaptive lys (gir ekstra lys til
siden i trange svinger og i avkjøringer), allværslys (reduserer egenblending ved dårlig sikt), motorveilys (lyktene får lengre
rekkevidde fra en hastighet på 110 km/ t) og automatisk-dynamisk lyshøyderegulering.
Lysdiodene i Matrix LED-hovedlyktene overtar også funksjonen til de dynamiske adaptive lyktene. Systemet bruker
navigasjonsdata til å reagere allerede en kort stund før rattet dreies.
Markeringslys fås i kombinasjon med nattsynsassistenten (ekstrautstyr). For å markere fotgjengere blinker enkelte
LED-lys kort tre ganger etter hverandre og fremhever fotgjengeren tydelig fra omgivelsene.
De nye og futuristiske dynamiske lyseﬀektene i coming home- / leaving home-funksjonen tar seg svært godt ut.
Det dynamiske blinklyset aktiveres segment for segment i løpet av noen få millisekunder. Bevegelsen går alltid mot
utsiden av bilen i den retningen bilen skal svinge.

Lyktespyleranlegg

Lyktespyleranlegget gir mer lys mot veien, særlig i dårlig vær. Rengjøringen skjer med vann og høyt trykk og
sikrer konstant godt lys og optimal sikt.

Innvendig belysning

•
•
•
•
•
•
•

LED e-tron innstegslys

Når sidedørene åpnes (foran/bak) projiseres e-tronlogoen på bakken ved hjelp av LED-teknologi. LED teknologien
sørger ikke bare for bedre lys når du skal inn i bilen, men gir også bilen et individuelt uttrykk.

Takmodul foran og bak, med leselys (kapasitiv kobling)
Belyst make-up-speil på fører- og passasjersiden foran
Innstigningslys på undersiden av dørene foran/bak
Belyst hanskerom
Gulvbelysning foran/bak
Bagasjeromslys høyre/venstre side
Orienteringsbelysning i bakluken

9TF

e-tron S line

Sidespeil, elektrisk justerbare og oppvarmbare

Med integrert LED-blinklys, konvekst, plant eller asfærisk speilglass.

Sidespeil, elektrisk juster- og oppvarmbare
samt memory-funksjon

Med integrert LED-blinklys, konvekst, plant eller asfærisk speilglass.
Merknad: Kun i forbindelse med elektrisk justerbare seter foran, inkludert minnefunksjon for begge seter
eller elektisk justerbare seter foran med minnefunksjon på kun førersetet.

6XG

Uten
tillegg i
pris

l

l

Sidespeil, elektrisk justerbare, oppvarmbare og
innfellbare, automatisk avblending på begge sider, med
kantsteinautomatikk for sidespeilet på passasjersiden

Med integrert LED-blinklys, konvekst, plant eller asfærisk speilglass. Ved hjelp av kantsteinautomatikken vippes
sidespeilet på passasjersiden nedover når du rygger, slik at du kan se fortauskanten.

6XK

4.330,–

l

l

x

Sidespeil, elektrisk justerbare, oppvarmbare og
innfellbare, automatisk avblendbare på begge sider,
med minnefunksjon og kantsteinsautomatikk for
speilet på passasjersiden

Med integrert LED-blinklys, konvekst, plant eller asfærisk speilglass. Ved hjelp av kantsteinautomatikken vippes
sidespeilet på passasjersiden nedover når du rygger, slik at du kan se fortauskanten.
Merknad: Kun i forbindelse med elektrisk justerbare seter foran, inkludert minnefunksjon for begge seter
eller elektisk justerbare seter foran med minnefunksjon på kun førersetet.

6XL

4.330,–

l

l

l

Pris
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Speil og taksystemer
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Innvendig speil, automatisk avblendbart, uten ramme

Speilhus lakkert i bilens farge

Δ

Sidespeilhus i sort

6FJ
Merknad: kun i kombinasjon med sort optikkpakke.

l = Ekstrautstyr

= Standard

X = Kan ikke leveres

Δ = Oppgradert i annet utstyr/pakke

1.320,–

l

l

l

Pris
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e-tron S line

e-tron S

Speil og taksystemer

PAF

18.920,–

l

l

l

3FU

18.320,–

l

l

l

39
Virtuelle sidespeil
De virtuelle sidespeilene er et visuelt og aerodynamisk høydepunkt.
Et kamerasystem på utsiden av bilen ﬁlmer og viser opptaket rett på OLED-skjermen med berøringsfunksjon i bilen,
og erstatter således det tradisjonelle sidespeilet. Med virtuelle sidespeil får bilen en bedre cW-verdi, bedre støykomfort
enn ved tradisjonelle speil, samtidig som føreren får bedre sikt, også under krevende forhold med regn, snø eller lav sol.
I berøringsdisplayet med ﬁngersensor kan føreren stille inn synsfeltet i henhold til sine behov og velge speilside.
Ved å velge mellom situasjonstilpassede visninger oppnår føreren bedre sikt sammenlignet med tradisjonelle sidespeil:

• I kantsteinvisning utvides visningsområdet nedover og bildet forstørres
• I veikryssvisning reduseres blindsonen når bilen svinger, ved at synsfeltet utvides til siden bilen tar av til
• I motorveivisning får føreren bedre sikt ved kjøring på motorvei
Merknad: Kun i forbindelse med ryggekamera eller omgivelseskamera og ﬁlskiftvarsler inkludert Audi pre sense bak,
utstigningsvarsling og assistent for kryssende traﬁkk bak eller Assistentpakke by.

Panoramasoltak
•
•
•
•
•

Todelt glasstak
Glasselementet foran åpnes og lukkes elektrisk
Tonet glass
Med elektrisk justerbar og lystett rullegardin
komfortåpning og -lukking utenfra med fjernkontrollnøkkelen

Panoramasoltaket sørger for behagelige og gode lysforhold i kupeen, og eﬀektiv lufting gir bedre inneklima.
En integrert vindavviser reduserer vindstøy når taket er åpent.

e-tron Advanced

e-tron S line

e-tron S

Låsesystemer

Fjernkontrollnøkkel

•
•
•

Komfortnøkkel med sensorstyrt opplåsing av
bagasjerommet og elektrisk åpning og lukking av
bakluken

Pakken inneholder følgende ekstrautstyr:
• Advanced key med sensorstyrt opplåsing av bagasjerommet (4F2 eller 4I3)
• Bakluke med elektrisk åpning og lukking (4E7)

PGC

10.080,–

l

l

l

Komfortnøkkel med sensorstyrt opplåsing av
bagasjerommet (med safelock)

Advanced key lar deg låse opp bilen og starte motoren uten at du trenger å bruke bilnøkkelen aktivt. Med det elektroniske
adgangs- og starttillatelsessystemet kan du åpne dørene og bakluken ved hjelp av trådløs kommunikasjon mellom nøkkelen og bilen, og låse dem igjen via sensorene ved dørhåndtakene. Du trenger bare ha med deg Advanced key. Motoren
startes og stoppes ved hjelp av start-stopp-tasten.

PG3

16.220,–

l

l

l

2F1

1.980,–

l

l

l

Pris
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Låser og låser opp dører, bakluke og ladekobling
Motoren startes og stanses med start-stopptasten
Med komfortlukking/-åpning av vinduene

Du kan også låse opp bakluken med en fotbevegelse (sparkebevegelse) bak bilen hvis du har hendene fulle. Hvis bilen har
elektrisk bakluke, kan du også lukke bakluken med en fotbevegelse.
Nøkkelen har ulik over- og underside med komponenter i høyglanset sort og metallinnsatser i aluminiumsﬁnish på siden.
Safelock hindrer at dørene kan åpnes innenfra etter at bilen er låst med bilnøkkelen.

Audi connect key

Nå fungerer androidtelefonen din også som bilnøkkel! Mobiltelefonen overtar funksjoner som du også kjenner fra
Audi-nøkkelen din: Du åpner og låser bilen og starter motoren ved å legge en kompatibel androidtelefon i universalholderen ved midtarmlenet foran. Audi connect-nøkkelen bruker teknologien nærfeltskommunikasjon (NFC – Near Field
Communication), som er en standard for trådløs overføring. For å åpne eller låse bilen holder du den kompatible
androidtelefonen rett foran dørhåndtaket. Deretter legger du enheten i universalholderen ved midtarmlenet foran
for å starte motoren. Audi connectnøkkelen virker selv om batteriet i smarttelefonen er svakt eller tomt.
Du kan enkelt lage inntil fem digitale bilnøkler til kolleger, venner eller familiemedlemmer i myAudiappen, på smarttelefonen din. Det betyr at du ikke lenger trenger å møte noen personlig for å overlevere bilnøkkelen. Av og til har du
behov for å overlevere bilen raskt, for eksempel til en parkeringstjeneste. Derfor leveres bilen også med et NFCkompatibelt kort i tillegg til Audi connect-nøkkelen på smarttelefonen.
For at du skal kunne bruke tjenesten Audi connectnøkkel må du ha en egnet androidtelefon med NFCteknologi
(Near Field Communication) og en aktivert og bekreftet myAudi Account. Det forutsettes også at du er hovedbruker
av bilen som du vil tildele noen en Audi connect-nøkkel til. myAudi-appen, som du trenger for å tildele og administrere
digitale bilnøkler, får du gratis i appbutikken.
Audi connect-nøkkelen kan brukes gratis i 24 måneder etter at bilen er utlevert, og avtalen kan deretter forlenges
kostnadsfritt i 12 måneder. Utover denne perioden er avtalen avgiftsbelagt.

l = Ekstrautstyr

= Standard

X = Kan ikke leveres

Δ = Oppgradert i annet utstyr/pakke

e-tron S

e-tron S line

Pris

e-tron Advanced

Låsesystemer
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Automatisk startsperre

Integrert i motorstyreenheten, automatisk aktivering med nøkkelen.

Elektrisk åpning og lukking av bakluken

Bakluken kan åpnes elektrisk ved å trykke på tasten på bilnøkkelen, i førerdøren eller på softtouch-tasten på bagasjeromshåndtaket. Det er like enkelt å lukke bakluken: Du trenger bare å trykke på tasten på innsiden av bakluken, tasten
i førerdøren eller tasten på bilnøkkelen.
Automatisk lukkehjelp gjør det enklere å lukke bakluken manuelt ved behov. Baklukens åpningsvinkel kan programmeres
for å sikre komfortabel åpning på steder hvor det er lavt under taket.
På biler med Advanced key (ekstrautstyr) kan bakluken låses opp, åpnes og lukkes med en fotbevegelse (sparkebevegelse)
bak bilen.

Servolukking av dørene

Servolukkingen sørger for stillegående og sikker lukking av bildørene. Det holder å smekke døren lett igjen:
dører som ikke er helt lukket, trekkes automatisk i lås.

GZ2

7.860,–

l

l

l

Garasjeportåpner

Garasjeportåpneren er en integrert programmerbar fjernkontroll for garasjeporter, ytterporter og fjernstyrte sikkerhetssystemer og lysanlegg. Det er totalt åtte lagringsmuligheter som kan programmeres individuelt. Når du nærmer deg
den lagrede posisjonen, vil det på biler med navigasjonssystem vises et varsel for å utløse sendeprosessen. Systemet
settes opp ved hjelp av en brukervennlig programmeringshjelp med informasjon fra instruksjonsboken.

VC2

3.090,–

l

l

l

Systemer som ikke er kompatible, kan klargjøres for mottak ved installering av en universalmottaker. Du ﬁnner mer
informasjon og merknader om kompatible sendeenheter hos din Audi-forhandler eller på www.eurohomelink.com.

Pris
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Glass

VW0

6.160–

l

l

l

QL5

5.550,–

l

l

l

9PF

4.440,–

l

l

l
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Varmedempende glass

• Grønntonet
• Oppvarmbar bakrute, med tidsbryter

Frontrute i akustikglass

Støydempende glass inkludert varmeisolasjon.

Akustikkglass på sideruter

Støydempende glass i sideruter .

Privacy-glass (sotede ruter)
Sotet bakrute og sotede sidevinduer bak.

Adaptive vindusviskere med integrerte spylerdyser
•
•
•

Adaptive vindusviskere som gir optimal sikt i all slags vær – også mens viskerne går
Vindusspylervæsken spyles rett foran vindusviskerne og viskes vekk nesten umiddelbart
Oppvarmbare

Manuell rullegardin

For sidevinduene bak.

3Y4

2.460,–

l

l

l

Solskjermer

Med belyst make-up-speil, uttrekkbart sideveis.

5XF

650,–

l

l

l

l = Ekstrautstyr

= Standard

X = Kan ikke leveres

Δ = Oppgradert i annet utstyr/pakke

e-tron Advanced

e-tron S line

e-tron S

Utvendig utstyr

Forberedelse for tilhengerfeste

Omfatter forberedelse av styreenhetene og tilpasset motorkjøling.
Tilhengerfeste for ettermontering leveres fra Audi originalt tilbehør.

1D8

2.470,–

l

l

l

Tilhengerfeste

Det avtakbare tilhengerfestet kan raskt gjøres klart til bruk. Tilhengerfestet er utstyrt med en kulestang og et kulehode i
smidd stål. Festet kan tas av og det kan også låses. En 13-polet stikkontakt kan skjules bak støtfangeren når den ikke er i
bruk. Når tilhengerfestet er tatt av, legges det i reservehjulsbrønnen. Tilhengerfestet er utstyrt med tilhengerstabilisator
via elektronisk stabilitetsprogram ESP.

1D2

9.720,–

l

l

l

Standard støtfanger

Påmonterte deler i antrasitt med struktur.

x

x

Støtfanger i kontrastlakk

Støtfanger foran og bak, hjulbuelister og kanaler i kontrastlakk i fargen manhattangrå metallic, ved isbrehvit
metallic og ﬂorettsølv metallic er kontrastlakken i taifungrå metallic.

2K5

4.330,-

x

x

Støtfanger i kontrastlakk

For biler med S line og e-tron 60 S

2K8
2K9

4.330,-

l

l

Hellakkering i bilens farge

Støtfanger foran og bak, hjulbuelister og kanaler er hellakkerte (i bilens farge).

VJ1

4.330,-

l

Ingen modellbetegnelser og eﬀekt-/
teknologi-logoer

2Z0

Uten tillegg i pris

l

l

l

Ingen eﬀekt-/teknologi-logoer

2Z7

Uten tillegg i pris

l

l

x

Pris
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l

x

Modellbetegnelse og eﬀekt-/teknologi-logoer
Takreling i eloksert aluminium

Takrelingen er en forutsetning for montering av takstativ, takbokser ol. som kan kjøpes fra Audi originalt tilbehør.
Tverrstenger er ikke inkludert i leveringsomfanget.

3S1

4.920,–

l

l

l

Takreling, sort

Takrelingen er en forutsetning for montering av takstativ, takbokser ol. som kan kjøpes fra Audi originalt tilbehør.
Tverrstenger er ikke inkludert i leveringsomfanget.

3S2

4.920,–

l

l

l

Blanke sidelister

Takramme og vinduslister i eloksert aluminium.

4ZB
l

l

l

Sort optikkpakke

4ZD
Sorte detaljer på Audi singleframe, sidevinduslistene og støtfangeren foran og bak. Utførelsen avhenger av valgt modell
og utstyr. I kombinasjon med takreling som kan bestilles som ekstrautstyr, leveres også denne i sort.

7.390,–

Setetrekk og skinninteriør
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Farge

Stoﬀ Eﬀekt eller skinn mono.pur 550
kunstskinn** eller
Milano skinn

Sportssete

Mikrofaser dinamica frequenz/skinnKombinasjon eller Valconaskinn

Okapibrun (ML)

Sort (MP)
Skinn/kunstskinn mono.pur
550-kombinasjon*

Valconaskinn*

–

–

–

–

–

–

Valconaskinn

Valconaskinn

Valconaskinn

–

Øvre instrumentpanel (kontrastsøm)

Sort

Sort

Sort

Sort

Ratt (kontrastsøm)

Sort

Sort

Sort

Sort (Flintgrå)

Dørkledning, Shifter Pad

Sort

Sort

Sort

Sort

Nedre instrumentpanel, dørsider

Sort

Sort

Perlemorbeige

Sort

Midtkonsoll (kontrastsøm)

Sort

Sort

Perlemorbeige

Sort (Flintgrå)

Setetrekk, midtarmlene, dørlommer
(kontrastsøm)

Sort

Okapibrun

Perlemorbeige

Sort (Flintgrå)

Interiørteppe

Sort

Sort

Sort

Sort

Fotmatter (kontrastsøm)

Sort

Sort

Sort

Sort (Flintgrå)

Bagasjeromstildekning

Sort

Sort

Sort

Sort

Sikkerhetsbelter

Sort

Sort

Perlemorbeige

Sort

Månesølv

Månesølv

Månesølv

Månesølv

Individual Kontursete

Taktrekk
* Illustrasjonen viser setetrekk.

Skinn mono.pur 550 kunstskinn*
eller Milano skinn

Perlemorbeige (YD)
Skinn mono.pur 550 kunstskinn*
eller Milano skinn*

Sete

Standardsete

S sportssete

Utstyr-/interiørfarger

Sort (FZ)

45

Setetrekk og skinninteriør
S line interiør
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Farge

Sort (FD)

–

–

Mikrofaser dinamica frequenz/skinn
kombinasjon eller Valconaskinn*

Mikrofaser dinamica frequenz/skinn
kombinasjon eller Valconaskinn*

Mikrofaser Dinamica
Frequenz/skinn kombinasjon

S sportssete

Valconaskinn

Valconaskinn

–

Individual Kontursete

Valconaskinn

–

–

Sort

Sort

Sort (Antrasitt)

Sort (Flintgrå)

Sort (Flintgrå)

Sort

Dørkledning, Shifter Pad

Sort

Sort

Sort

Nedre instrumentpanel, dørsider

Sort

Sort

Sort

Midtkonsoll (kontrastsøm)

Sort (Flintgrå)

Rotorgrå (Antrasitt)

Sort

Setetrekk, midtarmlene, dørlommer
(kontrastsøm)

Sort (Flintgrå)

Rotorgrå (Antrasitt)

Sort (Dynamikk orange)

Sort

Sort

Sort

Sort (Flintgrå)

Sort (Flintgrå)

Sort

Bagasjeromstildekning

Sort

Sort

Sort

Sikkerhetsbelter

Sort

Sort

Dynamikk orange

Taktrekk

Sort

Sort

Sort

Sportssete

Øvre instrumentpanel (kontrastsøm)
Ratt (kontrastsøm)

Utstyr-/interiørfarger

Rotorgrå (TJ)

–

sete

Standardsete

Sort (MP)

* Illustrasjonen viser setetrekk.

Interiørteppe
Fotmatter (kontrastsøm)

e-tron S

e-tron S line

Pris

e-tron Advanced

Setetrekk og skinninteriør
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Eﬀekt stoﬀ

For standardsete foran:
• Setemidtpartier i sort Eﬀekt stoﬀ
• Sidevanger, hodestøtter, midtarmlene foran og dørkledninger i sort stoﬀ

Mikrofaser dinamica frequens/skinn-kombinasjon

For sportsseter foran:
• Setemidtparti i forsetene og på de to ytre sitteplassene bak samt dørkledninger i sort eller metropolgrå mikrofaser
dinamica frequenz
• Setevanger, hodestøtter, midtre sitteplass bak og midtarmlene foran i sort eller metropolgrått skinn

x

N5K

17.210,–

l

l

N5K

Uten tillegg i pris

l

l

N4M

12.920,–

l

l

x

Skinnomfang:
Dekkfarget skinn som er garvet uten bruk av krom. Gjennomfargingen og overﬂatebeskyttelsen gir et kvalitetspreget
utseende og sørger for lang levetid, enkelt vedlikehold og lysekthet. Pregningen på skinnet understreker kupeens
eksklusive stil.

Mikrofaser dinamica frequens/skinn-kombinasjon

Til sportsseter foran (kun ved S line-interiør):
• Setemidtparti i forsetene og på de to ytre sitteplassene bak i sort eller rotorgrå mikrofaser dinamica frequenz
• Dørkledninger i sort eller rotorgrå mikrofaser dinamica frequenz
• Setevanger, hodestøtter, midtre sitteplass bak og midtarmlene foran i sort eller rotorgrått skinn
• Med S-logo på forseteryggene

Skinnomfang:
Dekkfarget skinn som er garvet uten bruk av krom. Gjennomfargingen og overﬂatebeskyttelsen gir et kvalitetspreget
utseende og sørger for lang levetid, enkelt vedlikehold og lysekthet. Pregningen på skinnet understreker kupeens
eksklusive stil.
Merknad:
Kan kun leveres i forbindelse med bestilling av S line interiør.

Skinn / mono.pur 550 kunstskinn

l = Ekstrautstyr

= Standard

For standardseter uten seteventilasjon:
• Setemidtparti i forsetene og på de to ytre sitteplassene bak samt ytre sidevange på førersiden i sort, okapibrunt
eller perlemorbeige skinn
• Sidevanger, hodestøtter, midtarmlene foran og midtre sitteplass bak i sort, okapibrunt eller perlemorbeige
kunstskinn mono.pur 550
• Innerste del av dørkledning i mono.pur 550 (sort for seter i sort og okapibrunt, perlemorsbeige for seter
i perlemorbeige)
• I kombinasjon med interiør design selection i sort med ﬂintgrå kontrastsømmer eller perlemorbeige med agatgrå
kontrastsømmer

X = Kan ikke leveres

Δ = Oppgradert i annet utstyr/pakke

x

Pris

e-tron Advanced

e-tron S line

e-tron S

Setetrekk og skinninteriør

23.980,–

l

l

x

48
Skinn / mono.pur 550 kunstskinn
(Fortsettelse)

For standardseter foran med seteventilasjon:
• Setemidtparti i forsetene og på de to ytre sitteplassene bak uten ventilasjon i perforert skinn samt ytre sidevange
på førersiden i sort, okapibrunt eller perlemorbeige skinn
• Sidevanger, midtre sitteplass bak, hodestøtter og midtarmlene foran i sort, okapibrunt eller perlemorbeige
kunstskinn mono.pur 550
• Innerste del av dørkledning i mono.pur 550 (sort for seter i sort og okapibrunt, perlemorsbeige for seter i
perlemorbeige)
• I kombinasjon med interiør design selection i sort med ﬂintgrå kontrastsømmer eller perlemorbeige med agatgrå
kontrastsømmer

Skinnomfang:
Dekkfarget skinn som er garvet uten bruk av krom. Gjennomfargingen og overﬂatebeskyttelsen gir et kvalitetspreget
utseende og sørger for lang levetid, enkelt vedlikehold og lysekthet. Pregningen på skinnet understreker kupeens
eksklusive stil.

Milano skinninteriør

Dekkfarget skinn som er garvet uten bruk av krom. Gjennomfargingen og overﬂatebeskyttelsen gir et kvalitetspreget
utseende og sørger for lang levetid, enkelt vedlikehold og lysekthet. Pregningen på skinnet understreker kupeens
eksklusive stil.

For standardseter foran uten seteventilasjon:
setemidtparti, sidevanger, hodestøtter og midtarmlene foran i sort, okapibrunt eller perlemorbeige milanoskinn
• Dørkledninger i kunstskinn (i sort ved seter i sort og okapibrunt, i perlemorbeige ved seter i perlemorbeige)
For standardseter foran med seteventilasjon:
setemidtparti, sidevanger, hodestøtter og midtarmlene foran i sort, okapibrunt eller perlemorbeige milanoskinn
• Setemidtparti i forsetene og ikke-ventilert setemidtparti på de ytre sitteplassene bak i perforert sort, okapibrunt
eller perlemorbeige milanoskinn � sidevanger, midtre sitteplass bak, hodestøtte og midtarmlene foran (hvis bestilt)
i sort, okapibrunt eller perlemorbeige milanoskinn
• Dørkledninger i kunstskinn (i sort ved seter i sort og okapibrunt, i perlemorbeige ved seter i perlemorbeige

l = Ekstrautstyr

= Standard

X = Kan ikke leveres

Δ = Oppgradert i annet utstyr/pakke

N5W

e-tron Advanced

e-tron S line

e-tron S

Setetrekk og skinninteriør

Gjennomfarget semianilinskinn som er garvet uten bruk av krom. De lysekte fargepigmentene sørger for en jevn farge.
På denne skinntypen brukes det ikke noe utpreget overﬂatebehandling, noe som bevarer skinnets pusteegenskaper.
Den ﬁne og varme overﬂaten fremhever bilens luksuriøse preg.

N5D

28.900,–

l

l

l

N0K

28.900,–

l

l

l

For sportsseter foran:
• Setemidtparti, sidevanger, hodestøtter og midtarmlene foran i sort, okapibrunt eller metropolgrått valconaskinn
• Dørkledninger i Alcantara (i sort ved seter i sort og okapibrunt, i metropolgrå ved seter i metropolgrått)

N2R

11.700,–

l

l

l

Pris
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Valconaskinn

For konturseter foran uten seteventilasjon:
• Setemidtparti, sidevanger, hodestøtter og midtarmlene foran i sort, okapibrunt eller perlemorbeige valconaskinn
• Dørkledninger i Alcantara (i sort ved seter i sort og okapibrunt, i perlemorbeige ved seter i perlemorbeige)
For konturseter foran med seteventilasjon:
• Setemidtparti på forsetene og på de to ytre sitteplassene bak uten ventilasjon i perforert sort, okapibrunt eller
perlemorbeige valconaskinn
• Sidevanger, midtre sitteplass bak (ekstrautstyr), hodestøtter og midtarmlene foran i sort, okapibrunt eller
perlemorbeige valconaskinn
• Dørkledninger i Alcantara (i sort ved seter i sort og okapibrunt, i perlemorbeige ved seter i perlemorbeige)
I kombinasjon med S line interiør:
• Konturseter foran
• Setemidtparti på forsetene og på de ytre sitteplassene bak i perforert sort valconaskinn
• Sidevanger, midtre sitteplass bak (ekstrautstyr), hodestøtter og midtarmlene foran i sort valconaskinn
• Flintgrå kontrastsømmer
• Dørkledninger i sort Alcantara
I kombinasjon med design selection interiør:
• Konturseter foran med eller uten seteventilasjon
• Setemidtparti og sidevanger på forsetene og på de ytre sitteplassene bak i perforert ﬂintgrått valconaskinn
• Sidevanger, midtre sitteplass bak, hodestøtter og midtarmlene foran i ﬂintgrått valconaskinn med kontrastsømmer
og dekorbånd
• Flintgrått sete: kontrastsømmer og dekorbånd i signaloransje, øvre instrumentpanel i sort skinn med antrasittgrå
kontrastsømmer, nedre instrumentpanel i metropolgrått, dørkledninger i metropolgrått
• Alcantara, gulvmatter i sort med signaloransje kontrastsømmer
• Dørarmlener og nedre del av midtkonsoll i skinn, tilpasset fargen på setene og med kontrastsømmer

Merknader:
N0K - med perforert skinn
N2R - i kombinasjon med S line interiørpakke

50
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Farge

Arrasrød (MD)

–

–

Mikrofaser dinamica frequenz/skinn
kombinasjon eller Valconaskinn*

Mikrofaser dinamica frequenz/skinn
kombinasjon eller Valconaskinn*

–

S line Sportssete

Valconaskinn

Valconaskinn

Valconaskinn

Individual Kontursete

Valconaskinn

–

–

Sort

Sort

Sort (Achatgrå)

Sort (Flintgrå)

Sort (Flintgrå)

Sort (Flintgrå)

Dørkledning, Shifter Pad

Sort

Sort

Sort

Nedre instrumentpanel, dørsider

Sort

Sort

Sort

Midtkonsoll (kontrastsøm)

Sort (Flintgrå)

Rotorgrå (Antrasitt)

Sort (Flintgrå)

Setetrekk, midtarmlene, dørlommer
(kontrastsøm)

Sort (Flintgrå)

Rotorgrå (Antrasitt)

Arrasrot (Achatgrå)

Sort

Sort

Sort

Sort (Flintgrå)

Sort (Flintgrå)

Sort (Achatgrå)

Bagasjeromstildekning

Sort

Sort

Sort

Sikkerhetsbelter

Sort

Sort

Sort

Månesølv

Sort

Sort

Sportssete

Øvre instrumentpanel (kontrastsøm)
Ratt (kontrastsøm)

Utstyr-/interiørfarger

Rotorgrå (TJ)

–

sete

Standardsete

Sort (MP)

Interiørteppe
Fotmatter (kontrastsøm)

Taktrekk
* Illustrasjonen viser setetrekk.

e-tron Advanced

e-tron S line

e-tron S

Instrumentpanel

Øvre del av instrumentpanelet i skinn

Øvre del av instrumentpanelet i sort skinn med sømmer i agatgrått.

7HC

5.670,-

l

l

x

Øvre del av instrumentpanelet og nedre
interiørelementer i skinn

Øvre del av instrumentpanelet, dørarmlener og midtkonsoll i skinn, tilpasset fargen på resten av interiøret.

7HD

12.920,-

l

l

l

7HM

4.330,-

l

l

l

Pris
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I kombinasjon med S line interiør.
Øvre del av instrumentpanelet i sort med antrasitt
søm, dørarmlener og nedre midtkonsoll i:
•
•

Sort med kontrastsøm i ﬂintgrått
Rotorgrå med kontrastsøm i antrasitt

Øvre del av instrumentpanelet og nedre
interiørelementer i kunstskinn
Øvre del av instrumentpanelet, dørarmlener og nedre midtkonsoll i kunstskinn, tilpasset fargen på resten av interiøret.
Søm i antrasitt.
Ved bestilling av S line interiør.
Øvre del av instrumentpanelet i sort med søm i antrasitt, dørarmlener og nedre midtkonsoll i:
•
•

l = Ekstrautstyr

= Standard

X = Kan ikke leveres

Sort med kontrastsøm i ﬂintgrått
Rotorgrå med kontrastsøm i antrasitt

Δ = Oppgradert i annet utstyr/pakke

e-tron S

e-tron S line

Pris

e-tron Advanced

Seter foran

53
Standard seter foran

x

Med manuell justering av setehøyde og seteavstand, seteryggvinkel, samt høyden på hodestøtte og belte.

Sportsseter foran

Med manuell justering av setehøyde og seteavstand, setevinkel, ryggvinkel, høyden på hodestøtte og belte.
Med kraftige sidevanger for bedre støtte ved kurvekjøring. Uttrekkbar lårstøtte og 4-veis elektrisk korsryggstøtte.

Q1D

7.820,-

l

l

S sportsseter foran

Med elektrisk justering av setehøyde, seteavstand, setevinkel og seteryggvinkel samt manuell justering av beltehøyde.

Q4Q

12.240,-

l

l

Kraftige setevanger for bedre støtte ved kurvekjøring, uttrekkbar lårstøtte, 4-veis elektrisk justerbar korsryggstøtte
og integrerte hodestøtter. S logo på forseteryggene. Må kombineres med S line interiørpakke.

l

Pris

e-tron Advanced

e-tron S line

e-tron S

Seter foran

30.730,-

l

l

l

54
Med elektrisk justering av setehøyde og seteavstand, seteryggvinkel, setevinkel og lårstøtte. Pneumatisk justering av
sete- og seteryggvanger samt pneumatisk justering av korsryggstøtte. Manuell justering av høyde og avstand til
hodestøtten samt beltehøyde. Inkludert minnefunksjon for fører og passasjer foran, samt sidespeil og ratt.

Individualkonturseter foran

PS8

Må kombineres med el. justerbare forseter med minnefunksjon (PV6).

x

Manuelt justebare forseter
Forseter med elektrisk justering og minnefunksjon
for førersetet
Ikke i kombinasjon med Individualkonturseter

Med elektrisk innstilling av setehøyde, avstanden på setet, setevinkel og seteryggvinkel, elektrisk 4-veis korsryggstøtte,
minnefunksjon på førersiden: To lagringsplasser for de elektrisk justerbare forsetene og sidespeilene. Innstillingene
kan lagres og hentes frem med minnetasten i dørkledningen. I tillegg lagres siste seteposisjon automatisk i den
personlige proﬁlen.

PV3

15.390,-

l

l

PV6

0,-

l

l

I din personlige proﬁl kan det lagres en rekke innstillinger for f.eks. ergonomi, infotainment og understell. Det omfatter
også seteposisjon, rattstammeposisjon (hvis bestilt) og speilinnstilling. Du kan opprette inntil seks personlige proﬁler
og en gjesteproﬁl i bilen. Den sist aktive proﬁlen tilordnes bilnøkkelen når du går ut av og låser bilen. Når du setter deg
inn i bilen, vises en personlig hilsen i Audi virtual cockpit. Dessuten lastes innstillingene fra den personlige proﬁlen inn
(som er tilordnet bilnøkkelen som er i bruk).

Elektrisk justerbare forseter med minnefunksjon
Kun i kombinasjon med Individualkonturseter

Med elektrisk innstilling av setehøyde, avstanden på setet, setevinkel og seteryggvinkel, elektrisk 4-veis korsryggstøtte,
minnefunksjon på fører- og passasjersiden: To lagringsplasser for de elektrisk justerbare forsetene og sidespeilene.
Innstillingene kan lagres og hentes frem med minnetasten i dørkledningen. I tillegg lagres siste seteposisjon
automatisk i den personlige proﬁlen.
I din personlige proﬁl kan det lagres en rekke innstillinger for f.eks. ergonomi, infotainment og understell. Det omfatter
også seteposisjon, rattstammeposisjon (hvis bestilt) og speilinnstilling. Du kan opprette inntil seks personlige proﬁler
og en gjesteproﬁl i bilen. Den sist aktive proﬁlen tilordnes bilnøkkelen når du går ut av og låser bilen. Når du setter deg
inn i bilen, vises enpersonlig hilsen i Audi virtual cockpit. Dessuten lastes innstillingene fra den personlige proﬁlen.

l = Ekstrautstyr

= Standard

X = Kan ikke leveres

Δ = Oppgradert i annet utstyr/pakke

l

e-tron S

e-tron S line

Pris

e-tron Advanced

Seter foran

55
Hodestøtter foran

Høyden kan stilles inn manuelt.

Variable hodestøtter for forsetene

Med manuell justering av hodestøtten i høyde og avstand.

Midtarmlene foran

Med justerbar helningsvinkel.

Komfortmidtarmlene foran

Kan skyves i lengderetningen og med justerbar helningsvinkel.

6E3

Setevarme foran

Varmer opp setets og seteryggens midtparti. I kombinasjon med skinninteriør og sportsseter er det også varme i
sidevangene. Individuell justering i ﬂere trinn for hvert sete.

4A3

Setevarme foran og bak

Varmer opp setets og seteryggens midtparti. I kombinasjon med skinninteriør og sportsseter er det også varme i
sidevangene. Individuell justering i ﬂere trinn for hvert sete med klimabetjeningsdelen. Setevarme leveres også til de
ytre sitteplassene bak. Også her kan varmen stilles inn individuelt og i ﬂere trinn.

Seteventilasjon foran

Den aktive seteventilasjonen i sete- og seteryggmidtpartiet på førersetet og passasjersetet foran sørger for et behagelig
seteklima også når det er varmt ute. Kan reguleres i tre trinn på klimabetjeningsdelen. Beskyttelse mot underkjøling
ved hjelp av automatisk tilleggsvarme fra setevarmen.

5ZC

1.860,-

l

l

l

l
2.460,-

l

l

4A4

4.680,-

l

l

l

4D3

9.840,-

l

l

l

l

l

l

Ved seteventilasjon er skinnet på de ventilerte forsetene og de ikke-ventilerte ytre sitteplassene bak perforert.
Seteventilasjon og massasjefunksjon foran

Seteventilasjon og massasje av muskulaturen ved hjelp av ti pneumatiske puter. Syv massasjeprogrammer: (bølge,
banking, stretch, avslapping, skulder, aktivering og vitalisering) i tre styrkegrader. Massasjefunksjonen kan slås på og av
med korsryggstøttetasten med integrert direktetast for massasjefunksjonen. Programmene og styrkegradene kan stilles
inn i MMI

4D8

19.070,-

4-veis korsryggstøtte for forsetene

Kan stilles inn elektrisk horisontalt og vertikalt.

7P1

3.460,-

l

l

e-tron S

e-tron S line

Pris

e-tron Advanced

Baksete
56
Nedfellbar bakseterygg

De ytre sitteplassene er utseendemessig tilpasset forsetene og noe større enn sitteplassen i midten. Tre hodestøtter bak i
L-form som kan justeres manuelt i høyden slik at sikten bakover blir optimal. Tre trepunktsbelter. Bakseteryggen kan deles
i forholdet 40:20:40 eller slås helt ned. Midtarmlenet bak er i én del og nedfellbart, med oppbevaringsrom.

ISOFIX barnesetefeste og
Top Tether for baksetet

ISOFIX på de ytre sitteplassene bak og Top Tether for alle sitteplassene bak.
Passende barnesete fra Audi originalt tilbehør får du hos din Audi-forhandler.

ISOFIX barnesetefeste på passasjersetet foran

Passende barnesete fra Audi originalt tilbehør får du hos din Audi-forhandler.

Taktrekk
Taktrekk i månesølv stoﬀ

x

Taktrekk i sort stoﬀ

l = Ekstrautstyr

6NQ

= Standard

X = Kan ikke leveres

Δ = Oppgradert i annet utstyr/pakke

3.950,-

l

l

e-tron S

e-tron S line

Pris

e-tron Advanced

Dekorelementer

57
Dekorinnlegg

For instrumentpanel
l

• Graﬁttgrå ﬁnlakk

Ambientelyspakke

• Vulkangrå naturell ﬂammeask

5MB

6.780,-

l

l

l

• Naturell valnøtt

5MG

6.780,-

l

l

x

• Matt, børstet mørk aluminium

5TG

4.920,-

l

l

• Dekor carbon quadrat struktur

5MK

9.910,-

x

x

l

I tillegg til standard innvendig belysning (hvitt lys):

QQ1

3.690,-

l

l

l

QQ2

7.060,-

l

l

l

l

l

l

•
•
•

Ambientebelysning i områder med stoﬀtrekk i for-/bakdørene
Orienteringsbelysning fra de utvendige dørhåndtakene foran/bak
Ambientebelysning i midtkonsollen foran

Kontur-/ambientelyspakke, ﬂere farger
Endret innhold og fargetilpasninger i tillegg til omfanget i ambientelyspakken.
Seks forhåndsdeﬁnerte fargeproﬁler i tillegg til interaktiv og individuell fargeproﬁl. Den interaktive fargeproﬁlen
styres av modusene i Audi drive select. Du kan velge blant 30 farger i den individuelle fargeproﬁlen.
Fargetilpasningen skjer separat for kontur- og ambientebelysningen:
•
•
•
•
•

Dørlommer foran/bak, tilpasset farge � konturbelysning i for-/bakdører, tilpasset farge
Ambientebelysning for områder med stoﬀtrekk i for-/bakdørene, tilpasset farge
Ambientebelysning i midtkonsollen foran, tilpasset farge
Konturbelysning i midtkonsollen foran, tilpasset farge
Konturbelysning i instrumentpanelet med lysgraﬁkk og belyst e-tron-emblem, tilpasset farge

Betjeningstaster i matt sort
Betjeningstaster i sort glassﬁnish

GS5
Betjeningstaster og lystaster i sort glassﬁnish. Betjeningstastene og lystastene har haptisk tilbakemelding.
Lystastene har også ﬁngersensor. Betjeningstaster for førerassistentsystemer, vindushever, bagasjeromslås og innfatning
for sylinderinnsats for 12-volts stikkontakt i aluminiumsﬁnish.

3.070,-
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Skinnratt med multifunksjon og girtaster

l

Skinnet på rattet og velgerspakkulen er tilpasset fargen på øvre del av instrumentpanelet. Rattet kan justeres manuelt i
høyde og avstand. For komfortabel betjening av de mange infotainmentfunksjonene som leveres som standard- og
ekstrautstyr, er rattet utstyrt med 12 multifunksjonstaster. Girtastene lar deg skifte regenereringstrinn manuelt.
Når du tar foten fra gasspedalen, kan bevegelsesenergien omdannes til elektrisk energi ved hjelp av regenerering,
avhengig av behovet og den aktuelle situasjonen. Energien brukes til å lade batteriet. Resultatet er bedre energiutnyttelse
og lengre rekkevidde. Du kan velge mellom tre ulike regenereringstrinn avhengig av ditt aktuelle behov. Bremsestyrken og
hvor mye energi som dermed gjenvinnes, varierer med de ulike trinnene. I det høyeste regenereringstrinnet reguleres
bilens fremdrift nesten utelukkende med gasspedalen og uten bruk av bremsepedalen. Dermed får du opplevelsen av å
styre bilen med bare én pedal. I det laveste trinnet er regenerering fullstendig deaktivert og du kan utnytte bilens
rullefunksjon.

Sportsratt i skinn med multifunksjon, girtaster og
rattoppvarming

Sportsrattet overbeviser med sportslig design og ligger godt i hånden. Skinnet på rattet og velgerspakkulen er tilpasset
fargen på øvre del av instrumentpanelet. Rattet kan justeres manuelt i høyde og avstand. Som ekstrautstyr (elektrisk
rattstammeinnstilling 2C7) tilbys også automatikkfunksjon for enklere inn- og utstigning. For komfortabel betjening av de
mange infotainmentfunksjonene som leveres som standard- og ekstrautstyr, er rattet utstyrt med 12 multifunksjonstaster.
Girtastene lar deg skifte regenereringstrinn manuelt.

1XP

3.740,-

l

l

x

2.330,-

x

x

l

1.420,-

l

l

Når du tar foten fra gasspedalen, kan bevegelsesenergien omdannes til elektrisk energi ved hjelp av regenerering, avhengig
av behovet og den aktuelle situasjonen. Energien brukes til å lade batteriet. Resultatet er bedre energiutnyttelse og lengre
rekkevidde. Du kan velge mellom tre ulike regenereringstrinn avhengig av ditt aktuelle behov. Bremsestyrken og hvor mye
energi som dermed gjenvinnes, varierer med de ulike trinnene. I det høyeste regenereringstrinnet reguleres bilens
fremdrift nesten utelukkende med gasspedalen og uten bruk av bremsepedalen. Dermed får du opplevelsen av å styre
bilen med bare én pedal. I det laveste trinnet er regenerering fullstendig deaktivert og du kan utnytte bilens rullefunksjon.
I tillegg kan rattkransen varmes opp. Ikke i kombinasjon med PCC.

Sportsratt i skinn med multifunksjon
og girtaster

Sportsrattet overbeviser med sportslig design og ligger godt i hånden. Skinnet på rattet og velgerspakkulen er tilpasset
fargen på øvre del av instrumentpanelet. Rattet kan justeres manuelt i høyde og avstand. Som ekstrautstyr (elektrisk
rattstammeinnstilling 2C7) tilbys også automatikkfunksjon for enklere inn- og utstigning. For komfortabel betjening av
de mange infotainmentfunksjonene som leveres som standard- og ekstrautstyr, er rattet utstyrt med 12 multifunksjonstaster. Girtastene lar deg skifte regenereringstrinn manuelt.
Når du tar foten fra gasspedalen, kan bevegelsesenergien omdannes til elektrisk energi ved hjelp av regenerering, avhengig
av behovet og den aktuelle situasjonen. Energien brukes til å lade batteriet. Resultatet er bedre energiutnyttelse og lengre
rekkevidde. Du kan velge mellom tre ulike regenereringstrinn avhengig av ditt aktuelle behov. Bremsestyrken og hvor mye
energi som dermed gjenvinnes, varierer med de ulike trinnene. I det høyeste regenereringstrinnet reguleres bilens
fremdrift nesten utelukkende med gasspedalen og uten bruk av bremsepedalen. Dermed får du opplevelsen av å styre
bilen med bare én pedal. I det laveste trinnet er regenerering fullstendig deaktivert og du kan utnytte bilens rullefunksjon.
Ikke i kombinasjon med PCC.

l = Ekstrautstyr

= Standard

X = Kan ikke leveres

Δ = Oppgradert i annet utstyr/pakke

1XW
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2.830,-

l

l

x

1.420,-

x

x

l

2ZM

2.330,-

l

l

l

2C7

4.920,-

l

l

l
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Sportskonturratt i skinn med multifunksjon og
girtaster med ﬂat underside

Sportskonturrattet utstråler kompromissløs dynamikk og sportslighet. Rattkransen med utpregede konturer ligger ekstra
godt i hånden. Skinnet på rattet og velgerspakkulen er tilpasset fargen på øvre del av instrumentpanelet. Rattet kan
justeres manuelt i høyde og avstand. Som ekstrautstyr (elektrisk rattstammeinnstilling 2C7) tilbys også automatikkfunksjon for enklere inn- og utstigning. For komfortabel betjening av de mange infotainmentfunksjonene som leveres som
standard- og ekstrautstyr, er rattet utstyrt med 12 multifunksjonstaster. Girtastene lar deg skifte regenereringstrinn
manuelt.

2PF

Når du tar foten fra gasspedalen, kan bevegelsesenergien omdannes til elektrisk energi ved hjelp av regenerering, avhengig av behovet og den aktuelle situasjonen. Energien brukes til å lade batteriet. Resultatet er bedre energiutnyttelse og
lengre
rekkevidde. Du kan velge mellom tre ulike regenereringstrinn avhengig av ditt aktuelle behov. Bremsestyrken og hvor mye
energi som dermed gjenvinnes, varierer med de ulike trinnene. I det høyeste regenereringstrinnet reguleres bilens fremdrift nesten utelukkende med gasspedalen og uten bruk av bremsepedalen. Dermed får du opplevelsen av å styre bilen
med bare én pedal. I det laveste trinnet er regenerering fullstendig deaktivert og du kan utnytte bilens rullefunksjon.
Ikke i kombinasjon med PCC.

Dobbelteikers skinnratt med multifunksjon,
girtaster og rattoppvarming

Rattet ligger godt i hånden, og den progressive og eksklusive designen i aluminiumsﬁnish passer perfekt til interiøret.
Skinnet på rattet og velgerspakkulen er tilpasset fargen på øvre del av instrumentpanelet. Rattet kan justeres manuelt i
høyde og avstand. Som ekstrautstyr (elektrisk rattstammeinnstilling 2C7) tilbys også automatikkfunksjon for enklere
inn- og utstigning. For enkel betjening av de mange infotainmentfunksjonene som leveres som standard- og ekstrautstyr,
er rattet utstyrt med 12 multifunksjonstaster. Girtastene lar deg skifte regenereringstrinn manuelt.
Når du tar foten fra gasspedalen, kan bevegelsesenergien omdannes til elektrisk energi ved hjelp av regenerering, avhengig
av behovet og den aktuelle situasjonen. Energien brukes til å lade batteriet. Resultatet er bedre energiutnyttelse og lengre
rekkevidde. Du kan velge mellom tre ulike regenereringstrinn avhengig av ditt aktuelle behov. Bremsestyrken og hvor mye
energi som dermed gjenvinnes, varierer med de ulike trinnene. I det høyeste regenereringstrinnet reguleres bilens fremdrift nesten utelukkende med gasspedalen og uten bruk av bremsepedalen. Dermed får du opplevelsen av å styre bilen med
bare én pedal. I det laveste trinnet er regenerering fullstendig deaktivert og du kan utnytte bilens rullefunksjon.
Rattkransen kan dessuten varmes opp.
Ikke i kombinasjon med PCC.

Elektrisk justerbart ratt

Rattstammen justeres individuelt med et trykk på knappen. Kan justeres i høyde og avstand, med inn og utstigningsautomatikk. Leveres med minnefunksjon i kombinasjon med elektrisk justerbare forseter.
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9.840,-

l

l

l

2V9

4.920,-

l

l

l

GA2

980,-
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2-soners komfortklimaautomatikk

•
•
•
•

Separat temperaturfordeling på fører- og passasjersiden
Kimaregulering bak via luftdyser i midtkonsollen bak
Defrosterdyser for frontruten og sidevinduene
Kombinert skadestoﬀ- og ﬁnstøvﬁlter

Varmepumpen (standard) kan utnytte spillvarmen fra elektriske drivkomponenter til å varme opp kupeen. Slik kan den
levere tilstrekkelig varmeytelse ved lave utetemperaturer. Energien som spares på denne måten, kan i stedet brukes til å
drive bilen. Og du kan glede deg over økt rekkevidde.

4-soners komfortklimaautomatikk

I tillegg til 2-soners komfortklimaautomatikk:
•
•
•
•
•
•
•
•

Separat justering av temperaturregulering og luftfordeling på venstre og høyre side bak
Luftdyser i B-stolpen
Klimabetjeningsdel med berøringsfunksjon
Registrering av passasjerer gir eﬀektiv klimasoneregulering
Automatisk omluftregulering med luftkvalitetssensor og solvarmeavhengig regulering
Støv- og luktutskillende allergenﬁlter
Utnyttelse av restvarme
Personlige innstillinger

Varmepumpen (standard) kan utnytte spillvarmen fra elektriske drivkomponenter til å varme opp kupeen. Slik kan den
levere tilstrekkelig varmeytelse ved lave utetemperaturer. Energien som spares på denne måten, kan i stedet brukes til å
drive bilen. Det betyr at du kan glede deg over økt rekkevidde sammenlignet med modeller uten slik varmepumpe.

• Består av ionisator og duftspreder
• Ionisering reduserer antall skadelige partikler og bakterier i luften, slik at luftkvaliteten i kupeen blir bedre
• Duftsprederen sørger for frisk duft i kupeen. Du kan velge mellom to behagelige dufter og ﬁre ulike styrkegrader

Air Quality-pakke (luftkvalitetspakke)

Lukten i interiøret påvirkes, men dette er forbigående. Duftmolekylene fester seg ikke til tekstilﬂater i bilen eller på klær.

Parkeringsklimaanlegg

Parkeringsklimaanlegget som følger med som standard, kjøler eller varmer kupeen før du kjører, slik at du kan glede deg
over en behagelig temperatur i bilen når du setter deg inn. Parkeringsklimaanlegget kan programmeres og aktiveres via
MMI eller en app på smarttelefonen. Det kan brukes enten bilen lades eller ikke. Når bilen låses opp med fjernkontrollnøkkelen, kan du samtidig starte klimaanlegget forbigående.

Parkeringsklimaanlegg med ekstra komfort

Parkeringsklimaanlegget med ekstra komfort kjøler eller varmer kupeen til ønsket temperatur før du kjører. Dermed oppnås en høy grad av komfort allerede fra du setter deg inn i bilen. I tillegg kan både setevarmen og seteventilasjonen, rattoppvarmingen og oppvarmingen av rutene aktiveres før du kjører, såfremt bilen er utstyrt med de aktuelle funksjonene.
Parkeringsklimaanlegget med ekstra komfort og temperaturinnstilling kan programmeres og aktiveres via MMI eller en app
på smarttelefonen. Det kan brukes enten bilen lades eller ikke. Når bilen låses opp med fjernkontrollnøkkelen, kan du
samtidig starte klimaanlegget forbigående.

l = Ekstrautstyr

Δ = Oppgradert i annet utstyr/pakke

= Standard

X = Kan ikke leveres

l

l

l
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Ikkerøykerpakke

• Uten askebeger i midtkonsollen foran
• Uten sigarettenner
• 12-volts stikkontakt foran og bak

Sigarettenner og askebeger

To sigarettennere (12 volt) samt uttakbart askebeger i koppholderne foran.

9JC

640,-

l

l

l

l

Innstigningslister foran/bak med aluminiumsfelt,
uten belysning og uten logo
Belyste innstigningslister foran/bak med
aluminiumsfelt, uten logo

Inngår i design selection interiør og kan bestilles separat som ekstrautstyr.

VT3

2.210,-

l

l

Belyste innstigningslister med aluminiumsfelt foran
og bak, S-logo på listen foran

Inngår i S line interiør.

VT5

Uten tillegg i pris

l

l

12-volts stikkontakt

Tre 12-volts stikkontakter (foran, bak og i bagasjerommet).

Oppbevarings- og bagasjeromspakke

•
•
•
•

QE1

1.480,-

l

l

l

Skillenett for bagasjerom

Dekker fra bakseteryggen til taket. Ikke tilgjengelig på e-tron Sportback.

3CX

1.320,-

l

l

l

Fleksibelt sammenleggbar bagasjeromsmatte

Kan brettes og legges sammen på mange ulike måter. Benyttes i full lengde for å beskytte bagasjeromsgulvet,
også når bakseteryggen er slått ned. Kan brukes for å dele opp bagasjerommet. Lang nok til å beskytte
lastekanten og støtfangeren.

6SJ

1.540,-

l

l

l

Bagasjeromstildekning

Manuell bagasjeromstildekning. Kan tas ut og oppbevares i bilen.

To koppholdere i midtkonsollen bak
Kledning i oppbevaringsrommet i reservehjulsbrønnen
Nett i siden av bagasjerommet
Bagasjenett til transport av gjenstander (bagasjestropper)

l

e-tron S line

9S9

1.850,-

l

l

KS1

17.100,-

l

l

e-tron S

Pris

e-tron Advanced

Infotainment
62
Audi virtual cockpit
Innovativt, heldigitalt kombiinstrument på 12,3 tommer for ﬂeksibel og behovsrettet visning av informasjon i henhold til
førerens behov: hastighet/turtall, kartvisning, Audi connect-tjenester¹, radio-/mediainformasjon osv. Med VIEW-tasten på
multifunksjonsrattet kan du skifte mellom to visninger av instrumentene i forskjellig størrelse. Visningen med små
instrumenter gjør det mulig å vise stor og oversiktlig graﬁkk fra kjørecomputeren og MMI-innhold. Verdiene i kjørecomputeren kan konﬁgureres i turtelleren. Audi virtual cockpit betjenes via multifunksjonsrattet. Visning av navigasjonskartet i terrengmodus og 3D på et 12,3-tommers høyoppløselig, full-HD-fargedisplay. Permanent visning av navigasjonsinformasjon ved speedometeret når veivisningen er aktiv. Inkludert pauseanbefaling.
Personlige proﬁler:
I din personlige proﬁl kan det lagres en rekke innstillinger for f.eks. ergonomi, infotainment og understell. Du kan opprette
inntil seks personlige proﬁler og en gjesteproﬁl i MMI. Den sist aktive proﬁlen tilordnes bilnøkkelen når du går ut av og
låser bilen. Når du låser opp bilen, vises en personlig hilsen i Audi virtual cockpit. Dessuten lastes innstillingene fra den
personlige proﬁlen inn (som er tilordnet bilnøkkelen som er i bruk). Antallet lagrede bilinnstillinger avhenger av valgt
ekstrautstyr. Det lagres innstillinger for infotainment, ergonomi (sete-, speil- og rattstammeposisjon), innvendig
belysning, klima, lyd, førerassistentsystemer, understell, lys og sikt, head-up-display² og kombiinstrument.

Audi virtual cockpit plus

Innovativt, heldigitalt kombiinstrument på 12,3-tommer som i tillegg til vanlig instrumentvisning også har mulighet for
graﬁske visninger i modusen "e-tron Sport". Audi virtual cockpit plus byr på ﬂeksibel og behovsrettet visning av informasjon
i henhold til førerens behov: hastighet/turtall, kartvisning, Audi connect-tjenester1, radio-/mediainformasjon osv. Med
VIEW-tasten på multifunksjonsrattet kan kunden skifte mellom to visninger av de runde instrumentene i forskjellig
størrelse. Visningen med små instrumenter gjør det mulig å vise stor og oversiktlig graﬁkk fra kjørecomputeren og MMIinnhold. Verdiene i kjørecomputeren kan konﬁgureres i turtelleren. Audi virtual cockpit betjenes via multifunksjonsrattet.
Visning av navigasjonskartet i terrengmodus og 3D på et 12,3-tommers høyoppløselig, full-HD-fargedisplay. Permanent
visning av navigasjonsinformasjon ved speedometeret når veivisningen er aktiv. Inkludert pauseanbefaling.
Personlige proﬁler:
I din personlige proﬁl kan det lagres en rekke innstillinger for f.eks. ergonomi, infotainment og understell. Du kan opprette
inntil seks personlige proﬁler og en gjesteproﬁl i MMI. Den sist aktive proﬁlen tilordnes bilnøkkelen når du går ut av og
låser bilen. Når du låser opp bilen, vises en personlig hilsen i Audi virtual cockpit. Dessuten lastes innstillingene fra den
personlige proﬁlen inn (som er tilordnet bilnøkkelen som er i bruk). Antallet lagrede bilinnstillinger avhenger av valgt
ekstrautstyr. Det lagres innstillinger for infotainment, ergonomi (sete-, speil- og rattstammeposisjon), innvendig
belysning, klima, lyd, førerassistentsystemer, understell, lys og sikt, head-up-display2 og kombiinstrument.

Projiserer om ønskelig hastigheten og annen relevant informasjon fra ekstrautstyr, f.eks. assistentsystemer og navigasjon,
og varselmeldinger i førerens synsfelt. Kan justeres i høyden. Visning i ﬂere farger med tydelige kontraster gjør at du kan se
informasjonen uten å ta blikket bort fra veien.

Head-up Display1

l = Ekstrautstyr

= Standard

X = Kan ikke leveres

Δ = Oppgradert i annet utstyr/pakke

1

l

Bruk av polariserte solbriller gjør det vanskeligere å se informasjonen på head-up-displayet.
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MMI radio plus med MMI touch response

•
•
•
•
•
•
•
•
•

10,1-tommers fargeskjerm (1 540 x 720) inkl. MMI touch response med haptisk tilbakemelding
Audi virtual cockpit med 12,3-tommers fargeskjerm
2 USB-C innganger med data- og ladefunksjon
Bluetooth-grensesnitt⁷ (for håndfrifunksjon og audiostreaming)
E-poster og meldinger på mobiltelefonen kan vises og leses opp⁵
Separat MMI touch-betjeningsdel med 8,6-tommers fargeskjerm (1280 x 660) inkl. MMI touch response med haptisk
tilbakemelding, for styring av klimareguleringsfunksjonene samt inntastingsfelt for håndskriftgjenkjenning
Audi sound system med 10 høyttalere (180 watt)
FM-fasediversitet
Hastighetsavhengig volumregulering

MMI navigasjon plus med MMI touch response
Systemet har følgende omfang i tillegg til omfanget i MMI radio plus med MMI touch response:
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

Navigasjonssystem¹ med visning på høyoppløselig 10,1-tommers fargeskjerm (1540 x 720)
Audi virtual cockpit med 12,3-tommers fargedisplay inkl. visning av navigasjonskart
Online kartoppdatering³: nedlasting av oppdaterte navigasjonsdata
3D-kartvisning med visning av mange severdigheter og bymodeller
Personlig ruteassistanse: når funksjonen er aktivert, overvåker den traﬁkksituasjonen på strekninger du kjører ofte,
f.eks. mellom hjem og arbeid. Hvis det er forsinkelser på mer enn syv minutter på strekningen, tilbyr assistenten å
beregne en alternativ rute
Eﬀektivitetsassistent: Bruker strekningsdata fra navigasjonssystemet og kan sammen med den adaptive cruise controlen
(ekstrautstyr) aktivere og deaktivere frikobling forutseende og eﬀektivt avhengig av situasjonen når cruise control er
aktivert. I tillegg kan du få en haptisk melding (“banking”) fra den aktive gasspedalen om strekninger med redusert
hastighet.
TMC (traﬁkkinformasjon), i kombinasjon med Audi connect traﬁkkinformasjon online³
MMI-søk: fritekstsøk med intelligente forslag til mål mens du taster inn
MMI touch response for rask og intuitiv betjening, f.eks. angivelse av mål ved hjelp av håndskriftgjenkjenning og fri
bevegelse og zooming i kartet
Enkel betjening av infotainment med naturlig språk⁴, ⁵
Detaljert ruteinformasjon: forhåndsvisning av kart, valg av alternative ruter, spesialmål, kjørefeltanbefalinger,
motorveiavkjøringer, veikrysszoom m.m.
Det kan angis inntil ti mellommål
Inneholder hele tjenesteporteføljen i Audi connect navigasjon og infotainment⁶. Dette utstyret kan også bestilles for
ønsket periode (måned eller år) etter at bilen er levert. Bestillingen legges inn via myAudi eller nettbutikken som er
tilgjengelig via bilens MMI.

Audi sound system
10 høyttalere inkludert midthøyttaler og subwoofer, 6-kanals forsterker med totaleﬀekt på 180 watt.

¹ Navigasjonsdata for støttede land ﬁnnes i det integrerte SSD-minnet. Du får mer informasjon hos din Audi-forhandler. ² Kartversjonen som leveres, kan oppdateres gratis hvert kvartal i maksimalt fem år etter at den monterte infotainmentapparatgenerasjonen går ut av produksjon. Oppdaterte
navigasjonsdata kan lastes ned fra myAudi-portalen på www.audi.com/myaudi og installeres i bilen via SD-kortet. I kombinasjon med Audi connect kan du også laste ned og oppdatere kart direkte i bilen. Det er også mulig å be en Audi-forhandler installere de nye navigasjonsdataene mot
betaling. ³ Audi connect-tjenesten traﬁkkinformasjon online er tilgjengelig for mange land. Du får mer informasjon hos din Audi-forhandler. ⁴ Leveres på utvalgte språk. ⁵ Tilgjengeligheten varierer fra land til land. ⁶ Du ﬁnner informasjon om juridiske bestemmelser og om bruk på side XX.
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Audi connect navigasjon og infotainment1

Den optimale nettforbindelsen. Audi connect omfatter en rekke funksjoner og systemer som sammen danner en forbindelse
mellom bilen, Internett og føreren. Audi connect lar deg for eksempel utnytte fordelen fra oppdatert traﬁkkinformasjon fra
nettet, slik at du kan planlegge reisen bedre. Audi connect består av infotainment- og entertainmentfunksjoner og hever
komforten samt kjøregleden til et høyere nivå. Ved hjelp av Audi connect kan du bruke MMI til å søke etter ønskede spesialmål, nyheter og værmelding for det planlagte navigasjonsmålet. Med Wi-Fi-sonen forvandles baksetet til et mobilt kontor,
der passasjerene kan bruke PC, nettbrett eller andre mobile enheter og hente og sende informasjon, data og e-post.
For Belgia, Danmark, Frankrike, Irland, Italia, Luxembourg, Nederland, Spania, Sveits, Sverige, Storbritannia, Tyskland og
Østerrike gjelder:
Tjenestene kan brukes via et fast SIM-kort i bilen. Kostnadene for dataforbindelse er inkludert i prisen for tjenestene.
Unntatt fra dette er dataforbindelsen for Wi-Fi-sonen, bruk av tjenestene nettradio, hybridradio, gjenkjenning av spor og
online mediestrømming og andre tjenester som tilbys via en Audi smarttelefonapp.
For Wi-Fi-sonen, bruk av tjenestene nettradio, hybridradio, gjenkjenning av spor og online mediestrømming og andre
tjenester som tilbys via en Audi smarttelefonapp, opprettes dataforbindelsen også via bilens faste SIM-kort og et mobilabonnement med datapakke fra Audis leverandør. På www.audi.com/myaudi ﬁnner du informasjon om priser og bestilling.
Dersom du setter inn et eksternt SIM-kort i kortsporet, opprettes all dataforbindelse (for Audi connecttjenester og trådløst
nettverk) via dette SIM-kortet. Kostnadene for dette blir belastet kunden. Audi erstatter ikke slike kostnader. For europeiske
land som ikke er nevnt ovenfor, gjelder: Du trenger et SIM-kort for datatraﬁkk. Hvis du vil bruke LTE, må kortet ha støtte for
dette. I dekslet for MMI navigasjon plus med MMI touch response er det en SIMkortleser som kan lese eksterne kort.
Tjenestene krever mobilavtale og er bare tilgjengelige innenfor mobilnettets dekningsområde. Avhengig av prisene på
mobilbruk kan mottak av datapakker fra Internett medføre høye kostnader, spesielt ved bruk i utlandet. På grunn av stort
datavolum anbefaler vi på det sterkeste et abonnement med fastpris på datatraﬁkk.

Audi connect navigasjon og infotainment omfatter:
myRoute
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Navigasjon med Google Earth™2, 3
Traﬁkkinformasjon online4
Søk etter spesialmål (POI) med stemmestyring3
Reiseinformasjon
Informasjon om parkeringsplasser
e-tron ruteplanlegger5, 6
Prediktiv ruteføring
Utvidet visning av spesialmål (POI)
Utvidet 3D-byvisning3
Fareinformasjon
Informasjon om ladestasjoner

myNetwork
•
•
•
•
•

Wi-Fi-sone
Meldinger7
e-post7
Kalender
Tilgang til Twitter

myInfo
• Nyheter online (individuelt)
• Vær
myRoadmusic
•
•
•
•

Online medie-streaming5, 8
Nettradio
Hybridradio
Gjenkjenning av spor³

¹ IT1 krever et eget SIM-kort, IT3 leveres med integrert SIM-kort. Audi connect-tjenestene må forlenges mot betaling etter 3 år. ² Google og Google-logoen er registrerte varemerker for Google Inc. ³ Tjenesten Audi connect leveres kun i kombinasjon med MMI navigasjon plus (ekstrautstyr) med
MMI touch response. 4 Audi connect-tjenesten traﬁkkinformasjon online er tilgjengelig for mange land. Du får mer informasjon hos din Audi-forhandler. 5 Avhengig av tilgjengelighet i det aktuelle landet. 6 Kompatibel med Apple iOS 10.0 og Android 6 eller nyere. Krever registrering på
www.audi.com/myaudi. Mediestrømming via Internett krever en aktiv trådløs forbindelse mellom smarttelefonen og Audi MMI. ⁷ Krav: Mobiltelefonen har Bluetooth protokollen MAP (Message Access Proﬁle). Informasjon om kompatible mobiltelefoner får du hos din Audi-forhandler og på
www.audi.com/bluetooth. ⁸ Det er vanligvis nødvendig å ha en konto hos en leverandør av strømmetjenester. Dette kan medføre ekstra kostnader.
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Bang & Olufsen Premium lydsystem med 3D-lyd
Ekstra høyttalere i A-stolpen, mellomtonehøyttalere og Fraunhofer-teknologien Symphoria sørger for 3D-lyd og fyldige
lydopplevelser i forsetene. Du kan få 3D-lyd fra alle lydkilder. Den autentiske 3Dsurroundopplevelsen gir følelsen av å
sitte på første rad i en konsertsal.

DVD-spiller

DVD-spiller i hanskerommet. Kan spille MP3, WMA og AAC.

Audi music interface

To USB-grensesnitt med lade- og datafunksjon for å spille musikk fra en bærbar spiller (USB, smarttelefon³, MP3-spiller)
Passende adapterledninger fra Audi originalt tilbehør får du hos din Audi-forhandler.

Audi music interface i baksetet

To USB-grensesnitt med lade- og datafunksjon i baksetet i tillegg til to grensesnitt foran, for å spille musikk fra en
bærbar spiller (USB, smarttelefon³, MP3-spiller). Passende adapterledninger fra Audi originalt tilbehør får du hos din
Audi-forhandler.

Digital radio

Mottar radiostasjoner som sendes digitalt¹, i tillegg til analog radio. Innfrir DAB-standarden. Inkludert DAB+ og DMB
audio. Visning av programrelatert tilleggsinformasjon² (f.eks. artist og spor) og annen tilleggsinformasjon (f.eks. cover og
vær) som lysbilder. En ekstra DAB-tuner med egen DAB-antenne søker konstant etter alternative mottaksfrekvenser for
innstilt stasjon. Samtidig oppdateres stasjonslisten. Dette utstyret kan også bestilles for ønsket periode (måned eller år)
etter at bilen er levert. Bestillingen legges inn via myAudi eller nettbutikken som er tilgjengelig via bilens MMI.

Digitalt TV-mottak med CI+-system for betalings-TV
samt digital radio

Mottar digitalt TV (DVB-T2, MPEG 2-, MPEG 4- eller MPEG-5-standard), DVB-T2-lydsendere4, tekst-TV og EPG (electronic
program guide). Bildet vises ikke under kjøring (lyden kan også høres under kjøring). CI+-modulen og bruk av Smartcard5
gjør det mulig å motta krypterte betalings-TV-stasjoner. Med digitalt radiomottak mottar du radiostasjoner som sendes
digitalt, i tillegg til analog radio. Innfrir DAB-standarden. Inkludert DAB+ og DMB audio. Det vises programrelatert tilleggsinformasjon6 (f.eks. artist og musikktittel) og annen tilleggsinformasjon (f.eks. cover og vær) som lysbilder. En ekstra
DAB-tuner med egen DAB-antenne søker konstant etter alternative mottaksfrekvenser for innstilt stasjon. Samtidig
oppdateres stasjonslisten.

¹ Mottaket er avhengig av den digitale nettilgangen på stedet. ² Innholdet i og omfanget av tilleggsinformasjonen avhenger av hva som er gjort tilgjengelig av den enkelte radiostasjonen. ³ Informasjon om kompatible
mobiltelefoner får du hos din Audiforhandler og på www.audi.com/bluetooth. 4Mottaket er avhengig av den digitale nettilgangen på stedet. 5 Smartcard for bruk av krypterte TV-stasjoner inngår ikke i utstyret. Ønsker du
et slikt Smartcard, koster det ekstra. ¹⁰ Innholdet i og omfanget av tilleggsinformasjonen avhenger av hva som er gjort tilgjengelig av den enkelte radiostasjonen.
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Audi phone box3

To smarttelefoner kan være koblet til bilen via Bluetooth samtidig. Den ene kan for eksempel brukes til å ringe eller spille
musikk i bilen. Både kontakter og anropslister fra smarttelefonen vises. Utvendig antennemottak og signalforsterkning
betyr at samtalekvaliteten opprettholdes, selv i områder med dårlig dekning.
Avhengig av smarttelefonmodell¹ kan du også bruke Bluetooth til å lese e-post og SMS i MMI. Telefonholderen i
midtarmlenet foran sørger for at telefonen lades og oppbevares trygt under kjøring. Holderen er koblet til bilens
antenne. Det gir bedre mottaks- og samtalekvalitet. I tillegg reduseres strålingen inne i kupeen.
Holderen er 170 x 87 mm. Dermed får også større smarttelefoner plass i den. Ettersom stadig ﬂere mobiltelefoner kan
lades trådløst, er Audi phone box light utstyrt med en funksjon for induktiv lading (Qi-standard) i tillegg til USB-porten.
Ladenivået vises på MMI touch-displayet. Hvis du forlater bilen mens telefonen står i holderen, utløses et varsel i MMI
som minner deg på å ta med telefonen.

Audi smartphone interface4, 5, 6

En kompatibel smarttelefon kobles til bilens USB-port med data- og ladefunksjon. Det er dessuten mulig å opprette trådløs forbindelse til en Apple iPhone med iOS 9 eller nyere. Telefonens innhold vises på det høyoppløselige MMI-displayet og
betjenes med berøringsfunksjonen eller smarttelefonens stemmestyring. Passende adapterledninger fra Audi originalt
tilbehør får du hos din Audi-forhandler. Audi smartphone interface kan brukes sammen med iOS-smarttelefoner (iOS 9
fra iPone 5 eller nyere).

Bluetooth-grensesnitt3

Ved å koble smarttelefonen¹ til bilen ved hjelp av Bluetooth kan du lytte til musikk via systemet i bilen og føre telefonsamtaler. Avhengig av smarttelefonmodell kan du også bruke Bluetooth til å lese e-post og SMS i MMI.
Informasjon om kompatible mobiltelefoner får du hos din Audi-forhandler og på www.audi.com/bluetooth.

Audi connect nødanrop og service inkl. e-tron
bilstyring2

Med Audi connect Nødanrop og service er du alltid trygg på reisen. Audi connect-tjenesten Nødanrop og service passer
alltid på, uansett hva som skjer og hvor veien går. Et eksempel: Dersom bilen utsettes for en alvorlig ulykke, utløses et
automatisk nødanrop til Audis nødanropssentral. Bilinformasjonen som overføres automatisk, gjør at hjelpen kan
organiseres raskt. Ved driftsstans og mindre ulykker kan du få umiddelbar hjelp via online veitjeneste og Audi skadeservice.
Bilstyringstjenestene i e-tron kobler også bilen til smarttelefonen din. Det betyr at du kan fjernstyre bilfunksjoner enkelt
via myAudi-appen², ³ på smarttelefonen. Pakken inneholder Audi connect-tjenester fra kategoriene:
Nødanrop og service
• Nødanrop
• Online veitjeneste
• Audi skadeservice
• Audi servicetermin online7

e-tron bilstyring8
• Bilstatusrapport
• Fjernstyring av låsing/opplåsing9
• Varsel fra tyverialarm10
• Fjernstyring av klimaregulering

• Kjøredata
• Parkeringsposisjon
• Fjernstyring av lading

Inkludert lisens på henholdsvis 3 eller 10 år avhengig av funksjon. Utover endt lisensperiode er funksjonene avgiftsbelagt.

¹ Overføring på språket som er stilt inn i MMI. Hvilke språk som er tilgjengelige for nødanrop, avhenger av land. ² Funksjonen må være registrert og aktivert på www.audi.com/myaudi. ³ Avhengig av tilgjengelighet i det enkelte landet. ⁴ Beskrivelsen av myAudi-appen i App Store inneholder
informasjon om kompatible operativsystemer for iOS/Android. Du må først registrere deg på www.audi.com/myaudi. ⁵ Det er ikke mulig å starte motoren uten bruk av bilnøkkelen. ⁶ Leveres bare i kombinasjon med tyverialarm (ekstrautstyr). Bare hvis du har godtatt mottak av push-varsler.
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Assistentpakke By
Pakken inneholder:
•
•
•
•
•
•

Gatekryssassistent (JX1)
Feltskiftevarsling (7Y1)
Utstigningsvarsling
Assistent for kryssende traﬁkk bak
Audi pre sense rear (7W3)
Audi pre sense side

Assistentpakken By inneholder assistenter som er spesielt nyttige ved bykjøring: Audi pre sense 360° kombinerer Audi pre sense front, rear og side. Det er i stand til (innenfor systemets
begrensninger) å avdekke fare for kollisjon og iverksette beskyttelsestiltak, fra full nedbremsing til stramming av sikkerhetsbeltene.

PCM

Gatekryssassistenten 1, 2
I komplekse kjøresituasjoner kan gatekryssassistenten varsle føreren om registrert kryssende traﬁkk som nærmer seg.
Systemet overvåker området foran og på sidene av bilen i kryss og utkjørsler. Det skjer ved hjelp av sensorer som er
montert i bilen. Innenfor sine begrensninger registrerer systemet objekter som beveger seg og kommer nærmere, for
eksempel biler. Systemet kan også varsle deg hvis det registrerer fare for kollisjon med kryssende traﬁkk som nærmer seg,
når du skal kjøre ut av uoversiktlige utkjørsler eller inn i kryss med begrenset sikt. I situasjoner som registreres som
kritiske, iverksettes varsling i ﬂere trinn. Først varsles føreren visuelt og akustisk. Hvis føreren ikke reagerer på dette,
utløses et rykk med bremsene for å advare. Systemet fungerer i hastigheter inntil 30 km/t, bremserykk utløses i inntil
10 km/t. Gatekryssassistenten bruker radarsensorer som er montert i hjørnene på frontskjørtet. Hvis det er tilgjengelig,
brukes også informasjon fra kameraene til omgivelsesvisningen og laserskanneren.

¹ Merk: Systemene har sine begrensninger, og de er bare ment å være til hjelp for føreren. Det er alltid føreren som har det fulle ansvaret for bilkjøringen. ² Funksjonene kan avvike avhengig av tilgjengelighet i de enkelte land og avhengig av bilkonﬁgurasjonen. ³ Bruk av polariserte solbriller gjør
det vanskeligere å se informasjonen på head-up-displayet. ⁴ Gjelder bare for fabrikkmontert tilhengerfeste
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Assistentpakke By
(Fortsettelse)
Feltskiftevarsling
Feltskiftevarslingen hjelper føreren med å overvåke blindsonen og traﬁkken bak bilen. To ekstra radarsensorer bak
på bilen registrerer kjøretøyer som nærmer seg bakfra på siden eller ﬂyter med traﬁkken, og måler avstanden og
hastighetsdiﬀeransen. Hvis en situasjon er kritisk med tanke på feltskifte, vises en advarsel ved hjelp av lysdioder på
sidespeilet. Dersom føreren setter på blinklyset og starter feltskifte i noe som systemet anser som en kritisk
situasjon, blinker lysdiodene kraftig ﬂere ganger. I kritiske situasjoner foretar feltskiftevarslingen et korrigerende
styreinngrep. Systemet kan også varsle om kritiske objekter når bilen skal ta en avkjøring (innenfor systemets
begrensninger).

Utstigningsvarsling
Utstigningsvarslingen varsler om en mulig kollisjon med registrert traﬁkk som nærmer seg bakfra når dørene åpnes
mens bilen står i ro. Systemet bruker radarsensorer til å overvåke området bak og på sidene av bilen (innenfor
systemets begrensninger). Det registrerer objekter som beveger seg og nærmer seg bakfra, for eksempel biler. Hvis
noen trekker i døråpneren og en traﬁkant som regnes som kritisk nærmer seg, lyser varselet i døren og lysdiodene i
sidespeilet på den aktuelle siden. Samtidig forsinkes åpningen av døren en liten stund.

Assistent for kryssende traﬁkk bak
Assistenten for kryssende traﬁkk bak kan varsle om fare for kollisjon med kryssende traﬁkk som nærmer seg ved
rygging. Varslingen skjer i hastigheter inntil 10 km/t. Systemet bruker radarsensorer til å overvåke området bak og på
sidene av bilen (innenfor systemets begrensninger) mens du rygger. Det registrerer objekter som beveger seg og
kommer nærmere, for eksempel biler. Systemet informerer deg visuelt og kan dessuten varsle med et lydsignal og et
rykk med bremsene hvis det registrerer spesielt kritiske situasjoner ved rygging.

Audi pre sense rear

Audi pre sense rear bruker data fra radarsensorene bak på bilen og beregner (innenfor systemets begrensninger)
sannsynligheten for å bli påkjørt av kjøretøyet bak. Hvis systemet registrerer at det er fare for kollisjon med kjøretøyet
bak, iverksetter det forebyggende sikkerhetstiltak: sikkerhetsbeltene foran og – i forbindelse med Audi pre sense
baksetepakke – på de ytre sitteplassene bak strammes, sittestillingen optimeres, vinduene og panoramasoltaket
(hvis bestilt) lukkes, nødsignalanlegget aktiveres med høy frekvens for å varsle andre traﬁkanter. Funksjonen gjør
det dessuten mer behagelig å bruke sikkerhetsbeltet.
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PCC
Pakken inneholder:
•
•
•
•
•
•
•
•

Adaptiv kjøreassistent (6I6)
Adaptiv cruise control (8T8)
Assistent for kjørefeltføring
Eﬀektivitetsassistent
Avkjøringsassistent
Unnamanøvreringsassistent
Kamerabasert traﬁkkskiltgjenkjenning², ³ (QR9)
Nødstoppassistent²

PCC omfatter et utvalg assistentsystemer som kan øke sikkerheten og kjørekomforten, spesielt ved langkjøring.

PCC

23.180,-

Den adaptive kjøreassistenten er en kombinasjon av adaptiv cruise control og assistent for kjørefeltføring. Den adaptive
kjøreassistenten hjelper føreren ved akselerasjon og bremsing, med å holde jevn hastighet og avstand til andre kjøretøy
samt med å holde bilen i kjørefeltet. Det kan bidra til økt kjørekomfort, spesielt på lange turer. Systemet gjenkjenner
(innenfor systemets begrensninger) kjørefeltmarkeringer, konstruksjoner langs veibanen, biler i kjørefeltet ved siden av
samt ﬂere forankjørende kjøretøyer. Ut fra disse observasjonene lager systemet en virtuell kjørelinje og fører bilen i den.
Systemet griper inn i styringen for å bidra til å holde bilen permanent i midten av kjørefeltet. Samtidig holdes innstilt
hastighet konstant, og systemet reagerer på forankjørende kjøretøyer ved hjelp av avstandsregulering. Ved innsnevringer
tilpasses hastigheten til traﬁkken slik at det er mulig å tilpasse kjøringen til kjøremønsteret, for eksempel ved veiarbeid.
Takket være de mange parametrene som tas med i beregningen, gir den adaptive kjøreassistenten optimal kjørekomfort i
hastigheter fra 0 til maks. 250 km/t og i køsituasjoner. Den adaptive kjøreassistenten bruker en radarsensor montert foran
på bilen, frontkameraet og ultralydsensorene til å overvåke omgivelsene rundt bilen kontinuerlig. I tillegg støttes
systemet av rattet som registrerer om føreren holder i det.

Adaptiv kjøreassistent

¹ Merk: Systemene har sine begrensninger, og de er bare ment å være til hjelp for føreren. Det er alltid føreren som har det fulle ansvaret for bilkjøringen. ² Funksjonene kan avvike avhengig av tilgjengelighet i de enkelte land og avhengig av bilkonﬁgurasjonen. ³ Leveres bare i Vest-Europa.
⁴ Gjelder bare for fabrikkmontert tilhengerfeste.
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Assistentpakke Tur
(Fortsettelse)
Adaptiv cruise control med hastighetsbegrenser 1, 2

Den adaptive cruise controlen hjelper føreren med å holde innstilt hastighet og avstand til kjøretøyet foran
(innenfor systemets begrensninger). Når systemet registrerer et forankjørende kjøretøy, kan systemet bremse eller
akselerere bilen (innenfor systemets begrensninger). Også i kjøresituasjoner med hyppige stopp og igangkjøringer og
i kø bremser systemet bilen til den står i ro og kan kjøre i gang på nytt avhengig av hvor lenge bilen har stått stille.
Takket være de mange parametrene som tas med i beregningen, gir den adaptive cruise controlen optimal kjørekomfort i hastigheter fra 0 til maks. 200 km/t. Den adaptive cruise controlen bruker en radarsensor montert foran
på bilen, laserskanneren, frontkameraet og ultralydsensorene til å overvåke omgivelsene rundt bilen kontinuerlig.
Hastighetsbegrenseren hjelper deg å overholde en forhåndsinnstilt maksimal hastighet ved manuell kjøring. Bruk av
hastighetsbegrenseren kan deaktiveres midlertidig, og den innstilte maksimale hastigheten kan overskrides ved hjelp
av kickdown-funksjonen. Funksjonen er tilgjengelig fra ca. 30 km/t.

Eﬀektivitetsassistent1, 2

Eﬀektivitetsassistenten hjelper føreren med å kjøre forutseende slik at bilen bruker mindre drivstoﬀ. I kombinasjon
med MMI navigasjon plus med MMI touch response (ekstrautstyr) bruker den adaptive cruise controlen data fra
eﬀektivitetsassistenten for å sørge for adaptiv regulering av hastigheten selv om det ikke er kjøretøyer foran bilen. Til
dette bruker systemet informasjon om svingradier, steder og fartsgrenser fra navigasjonsdataene. Systemet støttes
av informasjon fra den kamerabaserte traﬁkkskiltgjenkjenningen, som også er inkludert. Eﬀektivitetsassistenten
styrer dessuten faser med kjøring uten gasspådrag og seiling, og bidrar dermed til at den adaptive cruise controlen
og cruise control kjører på en drivstoﬀbesparende måte.

Avkjøringsassistent 1, 2
Når du kjører i gang og kjører sakte i inntil 10 km/t, kan avkjøringsassistenten utføre bremseinngrep for å forhindre
at bilen kolliderer med et møtende kjøretøy når du svinger av til venstre. Straks du setter på blinklyset, overvåker
avkjøringsassistenten motgående kjørefelt. Til dette bruker systemet laserskanneren, radarsensoren og frontkameraet. Bremseinngrepet gjør at bilen holdes i eget kjørefelt. Du informeres om inngrepet med en visning i
kombiinstrumentet.

¹ Merk: Systemene har sine begrensninger, og de er bare ment å være til hjelp for føreren. Det er alltid føreren som har det fulle ansvaret for bilkjøringen. ² Funksjonene kan avvike avhengig av tilgjengelighet i de enkelte land og avhengig av bilkonﬁgurasjonen. ³ Leveres bare i Vest-Europa.
⁴ Gjelder bare for fabrikkmontert tilhengerfeste.
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Assistentpakke Tur
Fortsettelse
Unnamanøvreringsassistent 1, 2

Unnamanøvreringsassistenten hjelper føreren i kritiske situasjoner ved at den styrer bilen rundt en hindring. Til dette bruker
systemet laserskanneren, radarsensoren og frontkameraet. Hvis føreren aktivt styrer unna en hindring etter en akutt varsling,
hjelper unnamanøvreringsassistenten til med målrettet bremsing av hjulene og et lite styremoment ved korrigering av
rattutslaget. Unnamanøvreringsassistenten er tilgjengelig i hastigheter mellom ca. 30 og 150 km/t og forutsetter at føreren
styrer aktivt under hele manøveren.

Kamerabaserte visning av fartsgrenser /
traﬁkkskiltgjenkjenning1, 2, 3

Kamerabasert traﬁkkskiltgjenkjenning hjelper føreren ved å vise registrerte traﬁkkskilt (innenfor systemets begrensninger)
som f.eks. fartsgrenser, i kombiinstrumentet. Systemet bruker kamera for å gjenkjenne og vise forbikjøringsforbud og fartsgrenser, inkludert midlertidige fartsgrenser (f.eks. på motorveier). I tillegg gjenkjenner systemet innenfor systemets
begrensninger start og slutt på motorveier, riksveier, tettsteder samt områder med traﬁkkdempende tiltak, og viser fartsgrensene som gjelder for disse. Innenfor systemets begrensninger vises og vurderes også våte veibaner, hastighetsbegrensninger for bestemte tider av døgnet og ved kjøring med tilhenger⁴ i forhold til den aktuelle situasjonen. Dersom et
traﬁkkskilt beﬁnner seg utenfor kameraets synsfelt, brukes navigasjonsdataene i MMI navigasjon til å vise dette. Visningen
fra traﬁkkskiltgjenkjenningen kommer automatisk på displayet til kombiinstrumentet eller Audi virtual cockpit (ekstrautstyr) og kan konﬁgureres med multifunksjonsrattet. Systemet er et rent informasjonssystem. I MMI kan du også aktivere
en traﬁkkskiltbasert varsling som varsler dersom du overskrider fartsgrensen. Dette utstyret kan også bestilles for ønsket
periode (måned eller år) etter at bilen er levert. Bestillingen legges inn via myAudi eller nettbutikken som er tilgjengelig via
bilens MMI.

Nødstoppassistent1, 2

Nødstoppassistenten registrerer det dersom føreren er inaktiv (innenfor systemets begrensinger). I slike tilfeller varsler
den optisk, akustisk og haptisk. Dersom føreren ikke reagerer, overtar systemet styringen av bilen og bremser den automatisk til den står i ro i det aktuelle kjørefeltet. I forbindelse med dette aktiveres Audi pre sense-beskyttelsestiltak, og
bilen forberedes på berging av passasjerene. Hvis bilen har den nødvendige funksjonen, aktiveres et automatisk
nødanrop. Dette utstyret kan også bestilles for ønsket periode (måned eller år) etter at bilen er levert. Bestillingen
legges inn via myAudi eller nettbutikken som er tilgjengelig via bilens MMI.

¹ Merk: Systemene har sine begrensninger, og de er bare ment å være til hjelp for føreren. Det er alltid føreren som har det fulle ansvaret for bilkjøringen. ² Funksjonene kan avvike avhengig av tilgjengelighet i de enkelte land og avhengig av bilkonﬁgurasjonen. ³ Leveres bare i Vest-Europa.
⁴ Gjelder bare for fabrikkmontert tilhengerfeste.
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Audi pre sense basic1

Audi pre sense basic iverksetter (innenfor systemets begrensninger) forebyggende tiltak som beskytter i kritiske kjøresituasjoner, f.eks. ved nødbremsing, bremsing på grunn av fare eller kjøredynamiske grensesituasjoner.
Dette omfatter: sikkerhetsbeltene foran og – i forbindelse med Audi pre sense baksetepakke – på de ytre sitteplassene
bak strammes, sittestillingen optimeres, vinduene og panoramasoltaket (hvis bestilt) lukkes, nødsignalanlegget
aktiveres med høy frekvens for å varsle andre traﬁkanter.

Audi pre sense front1, 2

Audi pre sense front bruker data fra frontkameraet og beregner sannsynligheten for påkjørsel. Systemet kan – innenfor
sine begrensninger og avhengig av den aktuelle situasjonen og hastigheten – varsle når det er fare for kollisjon og
starte bremsing av bilen. Fotgjengere kan registreres i hastigheter inntil ca. 85 km/t, og biler kan registreres i hastigheter inntil 200 km/t. Hvis systemet oppdager at det er stor risiko for frontkollisjon, advarer det føreren i ﬂere trinn,
både optisk, akustisk og haptisk. Ved behov kan det også iverksette bremsekraftforsterkning eller full nedbremsing for
å redusere hastigheten og om mulig avverge kollisjonen helt. Videre iverksettes tiltak for å beskytte passasjerene: nødsignalanlegget aktiveres, sikkerhetsbeltene strammes forbigående, sittestillingen optimeres, vinduene og panoramasoltaket (hvis bestilt) lukkes.

Cruise control med hastighetsbegrenser1, 2

Cruise control holder den innstilte hastigheten konstant mellom 20 til 200 km/t ved å tilpasse motoreﬀekten og foreta aktive bremseinngrep. Systemet betjenes med en egen hendel på rattstammen. Valgt hastighet vises i førerinformasjonssystemet. Hastigheten kan stilles inn i trinn på 1 og 10 km/t. Med LIM-tasten kan du bytte mellom cruise
control og hastighetsbegrenseren. Hastighetsbegrenseren kan stilles inn ved en hastighet mellom 30 og 200 km/t.
Når hastighetsbegrenseren er aktivert, bruker du gasspedalen som normalt, men hastigheten begrenses til den valgte
verdien. Med kickdown-funksjonen kan du deaktivere eller overstyre hastighetsbegrenseren forbigående. Betjening og
innstilling av hastighetsbegrenseren skjer på samme måte som ved bruk av cruise control og den adaptive
kjøreassistenten (ekstrautstyr). I kombinasjon med MMI navigasjon plus med MMI touch (ekstrautstyr) bruker cruise
control også informasjon om stigninger som er lagret i navigasjonsdataene. Slik bruker funksjonen faser med kjøring
uten gasspådrag og med frikobling for å tilpasse hastigheten.

Parkeringshjelp plus med områdevisning1

Akustisk og visuell parkeringshjelp foran, på sidene og bak når du parkerer og manøvrerer bilen. En selektiv, optisk
visning angir avstanden til alle registrerte objekter rundt bilen på det øvre displayet, avhengig av bilens svingradius og
kjøreretning. Et hvitt segment viser en registrert hindring som beﬁnner seg utenfor veibanen. Røde segmenter viser
hindringer i veibanen. Ved virtuell visning av kjørefelt vises dessuten styrelinjer på siden. Linjene beregnes ut fra aktuelt
rattutslag og gjør det enklere å manøvrere inn og ut av parkeringsluken. Måling med tolv ultralydsensorer som er
diskré integrert i støtfangerne. Aktiveres ved å legge inn revers, med en tast i midtkonsollen og om ønskelig automatisk
når bilen nærmer seg en registrert hindring med en hastighet under 100 km/t.

Parkeringsassistent1

Parkeringsassistenten er til hjelp når du skal parkere og kjøre ut av parkeringsluker. Den bruker ultralydsensorer til å
lete etter egnede parkeringsluker. Den beregner den beste manøveren for å parkere i luker på tvers (forover og bakover)
og den beste inn og utkjøringsmanøveren ved lukeparkering på langs. Systemet overtar hele styreprosessen. Du behøver bare å skifte gir, gi gass og bremse i henhold til anvisningene på skjermen, og å overvåke parkeringsprosessen. Den
visuelle visningen kan vise forventet kjørebane basert rattutslaget og på den måten advare deg om hindringer på siden.
Støtter parkering i ﬂere trinn. Du aktiverer søk etter parkeringsplasser på det nedre displayet når parkeringshjelpen er
slått på på det øvre displayet. Dette utstyret kan også bestilles for ønsket periode (måned eller år) etter at bilen er
levert. Bestillingen legges inn via myAudi eller nettbutikken som er tilgjengelig via bilens MMI.

7X5
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¹ Merk: Systemene har sine begrensninger, og de er bare ment å være til hjelp for føreren. Det er alltid føreren som har det fulle ansvaret for bilkjøringen. ² Funksjonene kan avvike avhengig av tilgjengelighet i de enkelte land og avhengig av bilkonﬁgurasjonen.
³ Bruk av polariserte solbriller gjør det vanskeligere å se informasjonen på head-up-displayet.
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Omgivelsesvisning1
Fire vidvinkelkameraer registrerer hele området rundt bilen og gjør det mulig med en rekke ulike visninger som gjør
det enklere å manøvrere bilen. Visningene kan styres på det øvre MMI-displayet:
• Via berøringsskjermen kan du trinnløst svinge og zoome visningen av den virtuelle bilen og området rundt den.
• Fugleperspektiv: bildene fra de ﬁre kameraene settes sammen til en visuell visning ovenfra. Bildeutsnittet kan
skaleres og forskyves trinnløst. Det muliggjør en mer nøyaktig manøvrering og plassering av bilen.
• Visning av hjulene foran og bak: gir bedre sikt når du nærmer deg kantstein, for eksempel ved manøvrering.
• Visning fra ryggekameraet: med hjelpeelementer for parkering på tvers samt tilkobling av tilhenger⁴.
• Visning fra frontkameraet: med hjelpelinjer som gjør det enklere å manøvrere og viser hindringer foran bilen.
• Panoramavisning foran og bak: nesten 180° visning gjør det enklere å kjøre ut av trange parkeringsluker,
gårdsplasser og uoversiktlige kryss.
Aktiveres ved å legge inn revers, med en tast i midtkonsollen eller en knapp på det øvre displayet dersom avstandsvisningen vises. Områdevisning kan ikke kombineres med parkeringsassistent.

Kamerabaserte visning av fartsgrenser /
traﬁkkskiltgjenkjenning 1, 2, 3

Kjørefeltvarsling1
Audi active lane assist

Kamerabasert traﬁkkskiltgjenkjenning hjelper føreren ved å vise registrerte traﬁkkskilt (innenfor systemets begrensninger)
som f.eks. fartsgrenser, i kombiinstrumentet. Systemet bruker kamera for å gjenkjenne og vise forbikjøringsforbud og
fartsgrenser, inkludert midlertidige fartsgrenser (f.eks. på motorveier). I tillegg gjenkjenner systemet innenfor systemets
begrensninger start og slutt på motorveier, riksveier, tettsteder samt områder med traﬁkkdempende tiltak, og viser fartsgrensene som gjelder for disse. Innenfor systemets begrensninger vises og vurderes også våte veibaner, hastighetsbegrensninger for bestemte tider av døgnet og ved kjøring med tilhenger⁴ i forhold til den aktuelle situasjonen. Dersom et
traﬁkkskilt beﬁnner seg utenfor kameraets synsfelt, brukes navigasjonsdataene i MMI navigasjon til å vise dette. Visningen
fra traﬁkkskiltgjenkjenningen kommer automatisk på displayet til kombiinstrumentet eller Audi virtual cockpit (ekstrautstyr) og kan konﬁgureres med multifunksjonsrattet. Systemet er et rent informasjonssystem. I MMI kan du også aktivere
en traﬁkkskiltbasert varsling som varsler dersom du overskrider fartsgrensen. Dette utstyret kan også bestilles for ønsket
periode (måned eller år) etter at bilen er levert. Bestillingen legges inn via myAudi eller nettbutikken som er tilgjengelig
via bilens MMI.

Bidrar til å unngå at bilen forlater kjørefeltet utilsiktet (innenfor systemets begrensninger). Hvis systemet er aktivert og
klart til bruk, og hvis føreren ikke har slått på blinklyset, griper kjørefeltvarslingen korrigerende inn i styringen for å unngå
at bilen krysser en registrert veioppmerking. Føreren kan om ønskelig også stille inn at rattet skal vibrere i tillegg. Fungerer
fra ca. 60 km/t til maksimalt 250 km/t.

¹ Merk: Systemene har sine begrensninger, og de er bare ment å være til hjelp for føreren. Det er alltid føreren som har det fulle ansvaret for bilkjøringen. ² Funksjonene kan avvike avhengig av tilgjengelighet i de enkelte land og avhengig av bilkonﬁgurasjonen.
³ Bruk av polariserte solbriller gjør det vanskeligere å se informasjonen på head-up-displayet. ⁴ Gjelder bare for fabrikkmontert tilhengerfeste.
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Feltskiftevarsling med Audi pre sense rear, utstigningsvarsling og assistent for kryssende traﬁkk bak1, 2

Pakken omfatter assistentsystemer for bykjøring og kjøring på ﬂerfeltsveier. Pakken inneholder:
Feltskiftevarsling1
Feltskiftevarslingen hjelper føreren med å overvåke blindsonen og traﬁkken bak bilen. To ekstra radarsensorer bak på bilen
registrerer kjøretøyer som nærmer seg bakfra på siden eller ﬂyter med traﬁkken, og måler avstanden og hastighetsdiﬀeransen. Hvis en situasjon er kritisk med tanke på feltskifte, vises en advarsel ved hjelp av lysdioder på sidespeilet.
Dersom føreren setter på blinklyset og starter feltskifte i noe som systemet anser som en kritisk situasjon, blinker lysdiodene kraftig ﬂere ganger. I kritiske situasjoner foretar feltskiftevarslingen et korrigerende styreinngrep. Systemet kan
også varsle om kritiske objekter når bilen skal ta en avkjøring (innenfor systemets begrensninger).
Utstigningsvarsling1
Utstigningsvarslingen varsler om en mulig kollisjon med registrert traﬁkk som nærmer seg bakfra når dørene åpnes mens
bilen står i ro. Systemet bruker radarsensorer til å overvåke området bak og på sidene av bilen (innenfor systemets
begrensninger). Det registrerer objekter som beveger seg og nærmer seg bakfra, for eksempel biler. Hvis noen trekker i
døråpneren og en traﬁkant som regnes som kritisk nærmer seg, lyser varselet i døren og lysdiodene i
sidespeilet på den aktuelle siden. Samtidig forsinkes åpningen av døren en liten stund.
Assistent for kryssende traﬁkk bak1
Assistenten for kryssende traﬁkk bak kan varsle om fare for kollisjon med kryssende traﬁkk som nærmer seg ved rygging.
Varslingen skjer i hastigheter inntil 10 km/t. Systemet bruker radarsensorer til å overvåke området bak og på sidene av
bilen (innenfor systemets begrensninger) mens du rygger. Det registrerer objekter som beveger seg og kommer nærmere,
for eksempel biler. Systemet informerer deg visuelt og kan dessuten varsle med et lydsignal og et rykk med bremsene hvis
det registrerer spesielt kritiske situasjoner ved rygging.
Audi pre sence rear1
Audi pre sense rear bruker data fra radarsensorene bak på bilen og beregner (innenfor systemets begrensninger) sannsynligheten for å bli påkjørt av kjøretøyet bak. Hvis systemet registrerer at det er fare for kollisjon med kjøretøyet bak, iverksetter det forebyggende sikkerhetstiltak: sikkerhetsbeltene foran og – i forbindelse med Audi pre sense baksetepakke – på de
ytre sitteplassene bak strammes, sittestillingen optimeres, vinduene og panoramasoltaket (hvis bestilt) lukkes, nødsignalanlegget aktiveres med høy frekvens for å varsle andre traﬁkanter. Funksjonen gjør det dessuten mer behagelig å bruke sikkerhetsbeltet.
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Nattsynsassistent1

Nattsynsassistenten visualiserer området rundt veien elektronisk og gir bedre sikt i mørket. Systemet viser et termograﬁsk
bilde av omgivelsene ved kjøring i mørket. Registrerte personer og større dyr merkes med gult i Audi virtual cockpit. Hvis
systemets analyse av bevegelsen og posisjonen til personen eller dyret viser at det er fare for påkjørsel, blir merkingen rød,
det vises en varseltrekant og det høres en varsellyd. I kombinasjon med HD Matrix LED-hovedlykter blir merkede personer
også belyst med en lykt tre ganger kort etter hverandre (markeringslys). Systemet slår seg automatisk på når det er mørkt
hvis nærlyset er aktivert eller lysbryteren står på AUTO. Varselmeldingene vises også på head-up-displayet³ (hvis bestilt ekstrautstyr).

9R1

¹ Merk: Systemene har sine begrensninger, og de er bare ment å være til hjelp for føreren. Det er alltid føreren som har det fulle ansvaret for bilkjøringen. ² Funksjonene kan avvike avhengig av tilgjengelighet i de enkelte land og avhengig av bilkonﬁgurasjonen.
³ Bruk av polariserte solbriller gjør det vanskeligere å se informasjonen på head-up-displayet. ⁴ Gjelder bare for fabrikkmontert tilhengerfeste.
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Adaptiv luftfjæring

Elektronisk regulert luftfjæring med trinnløst adaptivt dempersystem på alle ﬁre hjul. Regulerer automatisk bilens
høydenivå og demping. Leveres med nivåregulering og manuell Lift-funksjon.
• Med lettbygd MultiLink-forstilling, stabilisator, travers foran skrudd fast til karosseriet.
• Med lettbygd MultiLink-bakaksel med uavhengig hjuloppheng, stabilisator. Elastisk travers bak.
De ulike modusene stilles inn i Audi drive select.
Perfekt avstemt fjæring og demping sørger for utmerket kjørekomfort og svært god kjøredynamikk.
Adaptiv luftfjæring Sport er standard på e-tron S line og e-tron 60 S.

quattro

Audi e-tron er som standard utstyrt med helvariabel quattro ﬁrehjulsdrift. Det elektriske drivsystemet gjør at drivkreftene
kan fordeles på de enkelte hjulene raskt og eﬀektivt. quattro ﬁrehjulsdrift i Audi e-tron imponerer fremfor alt på ﬁre
hovedområder:
• Kjøredynamikk: Akselerasjon og full kraft fra start gir bilen særdeles sportslige kjøreegenskaper.
• Veigrep: Audi e-tron har bedre veigrep, særlig på veier med varierende friksjonsverdi, takket være den raske
reaksjonen til antispinnreguleringen.
• Sikkerhet: Audi e-tron overbeviser med økt kjøre- og retningsstabilitet.
• Eﬀektivitet: Bilen er mer eﬀektiv. Dette skyldes behovsrettet styring av drivmoment og bedre regenerering ved
at friksjonspotensialet på de to akslene utnyttes.

Progressiv styring

Progressiv styring gir bedre kjøredynamikk og kjørekomfort (f.eks. på svingete landeveier eller i svinger) og gjør det lettere
å styre (f.eks. ved parkering og manøvrering). Imponerende kjøreegenskaper takket være variabel styring som er avhengig
av rattutslaget, og hastighetsavhengig servostyring. Ulike moduser kan stilles inn via Audi drive select.

Skivebremser foran og bak

18-tommers skivebremser til front- og bakaksel.

Skivebremser foran og bak med oransjelakkerte
bremsekalipere
18-tommers skivebremser til front- og bakaksel.
Bremsekaliperne er lakkert i dynamisk oransje.

For e-tron 60 S:
19" bremseskiver til foraksel. 18" bremseskiver til bakaksel.
Bremsekaliperne er lakkert i dynamisk orange
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Kollisjonsputer

for fører og forsetepassasjer.

Sidekollisjonsputer foran og hodekollisjonsputer

Sidekollisjonsputer integrert i forseteryggene, med hodekollisjonsputesystem. Folder seg ut foran sidevinduene og beskytter
passasjerene foran og på de ytre sitteplassene bak ved en sidekollisjon.

Sidekollisjonsputer bak

For de ytre sitteplassene i andre seterad, i tillegg til sidekollisjonsputer foran og hodekollisjonsputer. Beltelås med lys gir
bedre komfort for passasjerene, og gir kupeen elegant og eksklusiv belysning. Nå er det slutt på å lete etter beltelåsen i
mørket.
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Sikkerhetspakken omfatter funksjoner for økt sikkerhet og komfort i baksetet. Sidekollisjonsputer bak i tillegg til sidekollisjonsputene foran og hodekollisjonsputesystemet gir ekstra beskyttelse til passasjerene i baksetet. Reversible beltestrammere bak i tillegg til Audi pre sense basic-utstyret reversible beltestrammere foran. Ved nødbremsing, bremsing
på grunn av fare eller i kjøredynamiske grensesituasjoner iverksettes forebyggende stramming av sikkerhetsbeltene i tillegg
til tiltakene i Audi pre sense basic. Det reduserer baksetepassasjerenes bevegelser forover og i sideretningen.
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Deaktiveringsbryter for kollisjonsputen
på passasjersiden foran
Audi pre sense-baksetepakke1

Beltelås med lys gir bedre komfort for passasjerene, og gir kupeen elegant og eksklusiv belysning. Nå er det slutt på å lete
etter beltelåsen i mørket.

Førstehjelpssett med varseltrekant
e-tron ladesystem kompakt1

e-tron ladesystem kompakt er beregnet for lading med stikkontakt, et såkalt mode 2 ladesystem.
• Det består av en betjeningsenhet og en kabel til bilen (4,5 m) samt to ulike nettkabler (med husholdningsstøpsel
og industristøpsel).
• Det kobles manuelt mellom 100 % og 50 % ladeeﬀekt.
• Lysdioder angir status for ladesystemet og ladeprosessen.
• Ladeeﬀekten er inntil 11 kW (avhengig av det leverte industristøpselet og markedsspesiﬁkke egenskaper ved
strømnettet).
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Hjemmelading av Audi sine elektriske modeller skal kun skje via 1-fas 230V IT-nett eller 3-fas 400V TN-nett.
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Veggfeste med klips

Praktisk veggfeste som passer til e-tron ladesystem kompakt og e-tron ladesystem connect. Veggfestet med klips lar deg
enkelt feste betjeningsenheten til ladesystemet på faste ladesteder (f.eks garasjeveggen).
• Det følger med en støpselholder til oppbevaring av støpselet til bilen. Denne kan monteres separat
• Lås med nøkkel forhindrer at andre kan stikke av med betjeningsenheten
• Overskytende kabel kan vikles opp på veggfestet

Ladekabel standardlengde

Bilens ladekabel kobler sammen ladesystemets betjeningsenhet og bilen. Den er 4,5 meter for ladesystemet kompakt,
og 2,5 meter for ladesystemet connect. Til ladesystemet connect ﬁnnes det også en kabel på 7,5 meter (ekstrautstyr).

Industristøpsel CEE 16 A / 400 v / 6 t

Strømkabel med industristøpsel CEE 16 A, trefase, rød, vinkel, passer til e-tron ladesystem kompakt og e-tron
ladesystem connect.

Industristøpsel CEE 32 A / 400 v / 6 t / lang + rett

Strømkabel med industristøpsel CEE 32 A, trefase, rød, rett, passer til e-tron ladesystem kompakt og e-tron
ladesystem connect.

Husholdningsstøpsel type E/F (DT/FR)

Strømkabel med husholdningsstøpsel type E/F som passer til e-tron ladesystem kompakt og e-tron ladesystem connect.

Mode 3 ladekabel 22 kW

Ladekabel for lading på oﬀentlige AC-ladestolper (type 2). Kabelen kobles mellom ladestolpen og AC ladeporten
på bilen og muliggjør en ladeeﬀekt på inntil 11 kW. Selve ladekabelen kan gi en ladeeﬀekt på opptil 22 kW.

Ekstra AC-ladeport (passasjerside foran)

AC-ladeport (ekstrautstyr) gir deg kortest mulig vei fra ladestolpen eller stikkontakten til bilens ladeport.
Den gir samme ladeeﬀekt som ladeporten på førersiden.
• Ekstra onboard-lader (KB4) krever en ekstra AC-ladeport
• De to AC-ladeportene kan ikke brukes samtidig
Merknad: I Japan og Kina monteres det som standard en separat DC-ladeport på passasjersiden for JS1.
Her er det ikke mulig med en ekstra AC-ladeport på passasjersiden.

¹ Strømkabelen med industristøpsel og ladesystemets betjeningsenhet er tilpasset hverandre. Hvis du senere bytter til en strømkabel med et annet støpsel, kan det føre til at tilgjengelig ladeeﬀekt i systemet reduseres.
Bruk av industristøpsel er teknisk mulig, men vil gi lavere ladeeﬀekt.
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Standardutstyr:

Norgesgaranti gjelder i 5 år fra bilens første gangs registreringsdato eller inntil 100.000 kjørte km, avhengig av hva som
først inntreﬀer. Norgesgaranti er gitt på de betingelser som nevnt og det som ellers følger av de nærmere angitte
garantivilkårene. Garantien gjelder uansett ikke ved ulykkeshendelse, feil håndtering av bilen av kunden eller tredjeparter
som kunden har overlatt bilen til, eller andre forhold på kundens side.

EA8

Ekstrautstyr:

Utvidet garanti gjelder i 5 år fra bilens første gangs registreringsdato eller inntil totalt 150.000 kjørte km, avhengig av hva
som først inntreﬀer. Utvidet garanti er gitt på de betingelser som nevnt og det som ellers følger av de nærmere angitte
garantivilkårene. Garantiene gjelder uansett ikke ved ulykkeshendelse, feil håndtering av bilen av kunden eller tredjeparter
som kunden har overlatt bilen til, eller andre forhold på kundens side.
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l = Ekstrautstyr

= Standard

X = Kan ikke leveres

Δ = Oppgradert i annet utstyr/pakke
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Den optimale nettforbindelsen. Audi connect omfatter en rekke funksjoner og systemer som sammen danner en forbindelse mellom bilen, Internett og føreren. Audi connect lar deg for
eksempel utnytte fordelen fra oppdatert traﬁkkinformasjon fra nettet, slik at du kan planlegge reisen bedre. Audi connect består av infotainment- og entertainmentfunksjoner og hever
komforten samt kjøregleden til et høyere nivå. Ved hjelp av Audi connect kan du bruke MMI til å søke etter ønskede spesialmål, nyheter og værmelding for det planlagte navigasjonsmålet. Med Wi-Fi-sonen forvandles baksetet til et mobilt kontor, der passasjerene kan bruke PC, nettbrett eller andre mobile enheter og hente og sende informasjon, data og e-post.
For Norge, Belgia, Danmark, Frankrike, Irland, Italia, Luxembourg, Nederland, Spania, Sveits, Sverige, Storbritannia, Tyskland og Østerrike gjelder: Tjenestene kan brukes via et fast
SIM-kort i bilen. Kostnadene for dataforbindelse er inkludert i prisen for tjenestene. Unntatt fra dette er dataforbindelsen for Wi-Fi-sonen, bruk av tjenestene nettradio, hybridradio,
gjenkjenning av spor og online mediestrømming og andre tjenester som tilbys via en Audi smarttelefonapp. For Wi-Fi-sonen, bruk av tjenestene nettradio, hybridradio, gjenkjenning av
spor og online mediestrømming og andre tjenester som tilbys via en Audi smarttelefonapp, opprettes dataforbindelsen også via bilens faste SIM-kort og et mobilabonnement med datapakke fra Audis leverandør. På www.audi.com/myaudi ﬁnner du informasjon om priser og bestilling.
Audi connect navigasjon og infotainment omfatter:
myRoute
• Navigasjon med Google Earth™2, 3
• Traﬁkkinformasjon online4
• Søk etter spesialmål (POI) med stemmestyring3
• Reiseinformasjon
• Informasjon om parkeringsplasser
• e-tron ruteplanlegger5, 6
• Prediktiv ruteføring
• Utvidet visning av spesialmål (POI)
• Utvidet 3D-byvisning3
• Fareinformasjon
• Informasjon om ladestasjoner

myNetwork
• Wi-Fi-sone
• Meldinger7

myInfo
• Nyheter online (individuelt)
• Vær

myRoadmusic
• Online medie-streaming5, 8
• Nettradio

Navigasjon med Google Earth™2
Navigasjon med Google Earth™² gjør det enklere å orientere seg takket være høyoppløselige ﬂyfoto og satellittbilder.
Traﬁkkinformasjon online4
Med traﬁkkinformasjon online får du mer informasjon og kan velge den beste ruten, slik at du kommer raskere frem. Informasjon om traﬁkkﬂyt vises med ulike farger på navigasjonskartet, og informasjonen brukes av den dynamiske veivisningen. Dataene oppdateres kontinuerlig slik at du raskt får beskjed om kødannelse og frie veier. Tjenesten har god dekning av
veinettet, inkludert ladeveier og bygater. Audi connect – den raske veien til målet
Søk etter spesialmål (POI) med stemmestyring3
Nettbasert navigasjon med Audi connect: Søk etter spesialmål (POI) med stemmestyring gjør kjøreturen til en interaktiv opplevelse. Via nett har du tilgang til en omfattende database.
Her kan du søke etter spesialmål med fritekst og få opp bilder, åpningstider og kundevurderinger. Stemmestyringen som styres via tastetrykk på multifunksjonsrattet, gjør tjenesten
enda mer komfortabel og sikker. Ved å søke etter spesialmål med stemmestyring slipper du ta øynene fra veien når du kjører. myAudiappen5, 6 lar deg også søke etter spesialmål via
smarttelefonen.

¹ IT1 krever et eget SIM-kort, IT3 leveres med integrert SIM-kort. Audi connect-tjenestene må forlenges mot betaling etter 3 år. ² Google og Google-logoen er registrerte varemerker for Google Inc. ³ Tjenesten Audi connect leveres kun i kombinasjon med MMI navigasjon plus (ekstrautstyr) med MMI
touch response. 4 Audi connect-tjenesten traﬁkkinformasjon online er tilgjengelig for mange land. Du får mer informasjon hos din Audi-forhandler. 5 Avhengig av tilgjengelighet i det aktuelle landet. 6 Kompatibel med Apple iOS 10.0 og Android 6 eller nyere. Krever registrering på www.audi.com/myaudi. Mediestrømming via Internett krever en aktiv trådløs forbindelse mellom smarttelefonen og Audi MMI. ⁷ Krav: Mobiltelefonen har Bluetooth-protokollen MAP (Message Access Proﬁle). Informasjon om kompatible mobiltelefoner får du hos din Audi-forhandler og på www.audi.com/bluetooth. ⁸
Det er vanligvis nødvendig å ha en konto hos en leverandør av strømmetjenester. Dette kan medføre ekstra kostnader.
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Reiseinformasjon
Det er mye å se: Med reiseinformasjon fra Audi connect lærer du mer om områdene du kjører i, målet eller et annet ønsket sted. En søkemotor leverer profesjonelt utarbeidet informasjon om severdigheter, som du deretter umiddelbart kan overføre som navigasjonsmål.
Informasjon om parkeringsplasser
Nå er det null stress å parkere i fremmede byer. Funksjonen lar deg søke etter ledige parkeringsplasser i nærheten eller på målstedet og legger dem inn i navigasjonssystemet. Systemet
viser parkeringsplasser og detaljert tilleggsinformasjon, f.eks. priser og hvor mange ledige plasser det er i øyeblikket. I utvalgte byer kan du også se hvor stor sjanse det er å ﬁnne en
ledig plass i utvalgte gater.
e-tron ruteplanlegger2, 3
Ruten kan planlegges i fred og ro via myAudi-appen eller direkte fra bilen. Uansett beregnes ruten langs nødvendige ladestasjoner slik at målet nås. Under planleggingen tar funksjonen
hensyn til batteriets ladenivå og traﬁkksituasjonen, og viser ankomsttid og beregnet ladetid. For å holde ladetiden så kort som mulig, legges ladingen i størst mulig grad til hurtigladestasjoner. Ved start overføres ruten sømløst og enkelt fra myAudiappen til navigasjonssystemet, som overtar veivisningen. Videre synkroniseres alle mål i bilen og på smarttelefonen,
uansett hvor de opprinnelig ble lagret. På den måten kan du enkelt og komfortabelt planlegge ruter og reiser med smarttelefonen, og deretter hente dem frem som navigasjonsmål i
bilen. Oppstår det forsinkelser eller traﬁkkforstyrrelser på en av dine faste strekninger, dukker det opp meldinger i navigasjonssystemet og på smarttelefonen. Hvis den opprinnelige
ladestasjonen ikke kan nås, beregnes det en nye rute. Under en aktiv lading langs ruten vises gjenstående ladetid og batteriets aktuelle ladetilstand.
Prediktiv ruteføring
Ruten beregnes på bakgrunn av nåværende og forventet traﬁkksituasjon. Funksjonen beregner den beste ruten til målet, unngår kø og gir en pålitelig vurdering av forventet ankomsttid.
Utvidet visning av spesialmål (POI)
Hent spesialmål (f.eks. bensinstasjoner og parkeringshus) fra tredjepartsleverandører direkte fra navigasjonssystemet. Ved behov kan du også vise dynamisk tilleggsinformasjon som
kundeanmeldelser og åpningstider, informasjon om ladestasjoner og ledige parkeringsplasser.
Informasjon om ladestasjoner
Finn en ladestasjon nær deg eller på målstedet. Slik kan du planlegge nødvendige stopp eﬀektivt, sortert på avstand. I tillegg får du informasjon om tilgjengelighet, tilkobling og
betalingsmåter, såfremt denne informasjonen er tilgjengelig på ladestasjonen.
Utvidet 3D-byvisning4
Den detaljerte 3D-visningen av bygninger gjør det enklere å orientere seg.
Fareinformasjon
Tidlig varsling for økt sikkerhet på veien. Med informasjon fra den såkalte Audi-svermen blir du varslet om havari, ulykker, dårlig sikt og glatt vei. Hvis en Audi med denne teknologien
registrerer en farlig situasjon, rapporterer den dette til en server, som sender ut en advarsel til alle Audi-førere i biler med denne tjenesten. Slik varsles Audi-førere via kombiinstrumentet og navigasjonssystemet før de kommer til farestedet, og de har dermed mulighet til å reagere bedre på farlige situasjoner. Dette kan bidra til å øke sikkerheten for Audiførere og andre traﬁkanter.
Wi-Fi-sone5
Audi connect lar deg bruke trådløst internett via en Wi-Fi-sone. Slik kan du hente informasjon og e-post eller surfe på nettet når du sitter i baksetet eller har stanset bilen.
Meldinger6
Dikter tekstmeldinger til bilen din: Med funksjonen Meldinger kan du skrive tekstmeldinger raskt, enkelt og helt uten å trykke på mobiltelefonen. Bare bruk kommandoen "Dictate SMS"
og dikter teksten via stemmestyringssystemet⁶, ⁷. Teksten systemet har skrevet, vises på displayet til MMI navigasjon plus med MMI touch response, slik at du kan kontrollere den og om
nødvendig korrigere eller legge til via tale eller MMI touch response. Du kan lytte til mottatte tekstmeldinger ved hjelp av talekommandoen "Read SMS" og deretter svare med en gang
om du vil. Er bilen utstyrt med MMI navigasjon plus med MMI touch response, blir teksten du leser inn dessuten kontrollert online, noe som øker kvaliteten og resultatet.

¹ IT1 krever et eget SIM-kort, IT3 leveres med integrert SIM-kort. Audi connect-tjenestene må forlenges mot betaling etter 3 år. ² Avhengig av tilgjengelighet i det aktuelle landet. ³ Kompatibel med Apple iOS 10.0 og Android 6 eller nyere. Krever registrering på www.audi.com/myaudi.
Mediestrømming via Internett krever en aktiv trådløs forbindelse mellom smarttelefonen og Audi MMI. ⁴ Audi connect-tjenesten er bare tilgjengelig i kombinasjon med MMI navigasjon plus med MMI touch response (ekstrautstyr). ⁵ Datavolumet må bestilles separat via Cubic Telecom.
⁶ Forutsetning: Mobiltelefonen har Bluetooth-protokollen MAP (Message Access Proﬁle). Informasjon om kompatible mobiltelefoner får du hos din Audi-forhandler og på www.audi.com/bluetooth. ⁷ Fås på engelsk, tysk, fransk, italiensk og spansk.
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Kalender
Du har alltid tilgang til kalenderen på smarttelefonen din. Med Audi connect-tjenesten Kalender i myAudiappen ², ³ kan du få opp avtalene dine på MMI. Dette forutsetter at smarttelefonen er koblet til bilens trådløse nettverk. Du kan også overføre møteadresser direkte fra kalenderen til navigasjonssystemet. Dermed vil du alltid være på rett sted til rett tid
(adressen må være lagret i avtaleoppføringen).
Tilgang til Twitter
Med Audi connect og Twitter trenger du ikke være redd for å gå glipp av det som skjer. Nå kan du enkelt følge med på aktuelle hendelser, som nyhetsstrøm og trender, takket være den
integrerte opplesningsfunksjonen.
Nyheter online (individuelt)
Motta viktig informasjon raskt. Kos deg på reisen, samtidig som du får med deg det viktigste. Med Audi connect er du alltid oppdatert, også når du er i farta. Anerkjente nasjonale og
internasjonale nyhetsredaksjoner sender ut tekst og bilder om aktuelle verdenshendelser. Såfremt den aktuelle leverandøren støtter tjenesten, føres nyhetene opp i en resultatliste
på det valgte språket. Du kan også legge inn egne nyhetskilder i myAudi ved hjelp av RSS-feeds. For økt sikkerhet og komfort kan du få nyhetene lest opp mens du kjører. Om ønskelig
kan du også få opp teksten i MMI. Slik kan du kombinere de ulike funksjonene på best mulig måte avhengig av den aktuelle situasjonen.
Vær
Hvordan blir været på reisen? Med Audi connect har du full oversikt. Værmeldinger og ekstremværvarsler presenteres på værkartet med lettforståelige symboler. Se detaljerte timevarsler for de neste to timene, og følg med på nedbørsradaren.
Online medie-streaming2, 4, 5
Med myAudi-appen ², ³ kan du lytte til favorittmusikken, uansett om du er hjemme eller på ferie. Alt du trenger å gjøre, er å koble smarttelefonen til MMI navigasjon plus med MMI
touch response via det trådløse nettverket. Da har du tilgang til et omfattende utvalg av radiostasjoner i inn- og utland, også fra tredjepartsleverandører. Velg stasjon ut fra
musikksmak eller ved hjelp av fritekstsøk. Stasjonene kan lagres som favoritter i telefonen din – slik at det er lett å ﬁnne dem igjen. Funksjonen er integrert i Audi MMI navigasjon plus
med MMI touch response, og er dermed enkel å bruke.
Nettradio6
Funksjonen gir deg tilgang til all verdens nettradioer, slik at du kan spille dem av på radioen i bilen.
Hybridradio6
Radioen veksler automatisk og sømløst mellom klassisk radio via FM-nettet eller DAB og stasjonens nettradio. Dermed er du alltid sikrest best mulig mottakskvalitet. Det betyr at du
alltid kan høre favorittstasjonen din, selv om du forlater stasjonens sendeområde.
Gjenkjenning av spor³
Automatisk gjenkjenning av en rekke musikkspor som spilles på radio. Visning av tilleggsinformasjon som artist, album og cover. Innholdet i og omfanget av tilleggsinformasjonen
avhenger av hva som er gjort tilgjengelig av den enkelte tjenesteleverandøren.

¹ IT1 krever et eget SIM-kort, IT3 leveres med integrert SIM-kort. Audi connect-tjenestene må forlenges mot betaling etter 3 år. ² Avhengig av tilgjengelighet i det aktuelle landet. ³ Kompatibel med Apple iOS 10.0 og Android 6 eller nyere. Krever registrering på www.audi.com/myaudi. Mediestrømming
via Internett krever en aktiv trådløs forbindelse mellom smarttelefonen og Audi MMI. ⁴ Det er vanligvis nødvendig å ha en konto hos en leverandør av strømmetjenester. Dette kan medføre ekstra kostnader. ⁵ Datavolumet må bestilles separat via Cubic Telecom. ⁶ Audi connect-tjenesten er bare
tilgjengelig i kombinasjon med MMI navigasjon plus med MMI touch response (ekstrautstyr). ⁷ Du får mer informasjon om leveringstidspunktet hos din Audi-forhandler. ⁸ Amazon, Alexa og alle tilknyttede logoer er registrerte varemerker for Amazon.com Inc. eller tilhørende selskaper. Integrert Amazon Alexa leveres utelukkende i følgende land og på følgende språk: USA (US engelsk), Canada (US engelsk), Storbritannia (UK engelsk), Tyskland og Østerrike (tysk), Frankrike (fransk). Systemspråket må være et av språkene som støttes av Amazon Alexa. ⁹ Krever kostnadsbelagt datavolum via en av
Audis partnere eller et eget SIMkort med mobildata. ¹⁰ Funksjon og innhold i Amazon Alexa er utelukkende Amazons ansvar. Enkelte Alexa-funksjoner krever kompatibel Smarthome-teknologi. ¹¹ Funksjonen må være registrert og aktivert på www.audi.com/myaudi. ¹² Audi connect bilstyringstjenester
kan
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myAudi-appen inneholder mange praktiske funksjoner, også for Audi connect-tjenestene (funksjonsutvalget er avhengig av bilens utstyr).
Med myAudi-appen kan du blant annet:
• Bruke Audi connect-nøkkelen⁷
• Bruke navigasjonsfunksjoner
• Finne et verksted
• Bruke kjøreboken i myAudi-appen

Amazon Alexa⁸

Med denne funksjonen integrert i bilen kan du bruke Amazons språktjeneste Alexa mens du kjører. Du kan for eksempel spille musikk⁹, følge med på nyhetene, hente frem værmeldingen og mye, mye mer. Du kan også bruke den til å styre smarttelefonen¹⁰. Alexa er skybasert og blir dermed kontinuerlig utviklet med stadig nye funksjoner. Det er enkelt å
bruke Alexa i bilen: Stemmestyringen startes som vanlig via tasten på multifunksjonsrattet. Snakker du til Alexa, svarer hun med en gang.

Audi connect nødanrop og service inkl. e-tron
bilstyring2 IW3

Med Audi connect Nødanrop og service er du alltid trygg på reisen. Audi connect-tjenesten Nødanrop og service passer alltid på, uansett hva som skjer og hvor veien går. Et eksempel:
Dersom bilen utsettes for en alvorlig ulykke, utløses et automatisk nødanrop til Audis nødanropssentral. Bilinformasjonen som overføres automatisk, gjør at hjelpen kan organiseres
raskt. Ved driftsstans og mindre ulykker kan du få umiddelbar hjelp via online veitjeneste og Audi skadeservice. Bilstyringstjenestene i e-tron kobler også bilen til smarttelefonen din.
Det betyr at du kan fjernstyre bilfunksjoner enkelt via myAudi-appen², ³ på smarttelefonen.
Pakken inneholder Audi connect-tjenester fra kategoriene:
Nødanrop og service
• Nødanrop
• Online veitjeneste
• Audi skadeservice
• Audi servicetermin online¹¹

e-tron bilstyring12
• Bilstatusrapport
• Kjøredata
• Fjernstyring av låsing/opplåsing¹³
• Parkeringsposisjon

• Varsel fra tyverialarm¹⁴
• Fjernstyring av lading
• Fjernstyring av klimaregulering

Nødanrop
Dersom bilen er involvert i en alvorlig ulykke, utløses et automatisk nødanrop. Bilen overfører relevante data som ulykkested og antall passasjerer til Audis callsentre, som så raskt kan
organisere hjelp. Opplærte callsentermedarbeidere bistår føreren på dennes språk, også i utlandet. Samtidig varsles den lokale redningstjenesten, og callsenteret formidler
informasjonen som er relevant for redningsarbeiderne. Det kan også utløses et manuelt nødanrop, for eksempel for å skaﬀe hjelp til andre traﬁkanter.
Online veitjeneste
Ved driftsstans kan føreren varsle veitjenesten via nettet ved hjelp av en tast i takmodulen. Bilen etablerer kontakt til Audis hjelpetjeneste. I mange tilfeller er det mulig å avdekke
problemet ved hjelp av dataene bilen sender, slik at man raskt kan ﬁnne en passende løsning.
Audi skadeservice
Dersom bilens sensorer registrerer et mindre uhell uten at kollisjonsputene blir utløst og/eller beltene blir strammet, informeres føreren automatisk via Audi skadeservice. Det åpnes en
dialogboks i MMI-displayet der føreren kan velge om han eller hun vil ha hjelp i forbindelse med skaden eller eventuelt utløse et nødanrop. I begge tilfeller vil føreren få kontakt med en
opplært servicemedarbeider.

¹ IT1 krever et eget SIM-kort, IT3 leveres med integrert SIM-kort. Audi connect-tjenestene må forlenges mot betaling etter 3 år. ² Avhengig av tilgjengelighet i det aktuelle landet. ³ Kompatibel med Apple iOS 10.0 og Android 6 eller nyere. Krever registrering på www.audi.com/myaudi. Mediestrømming
via Internett krever en aktiv trådløs forbindelse mellom smarttelefonen og Audi MMI. ⁴ Det er vanligvis nødvendig å ha en konto hos en leverandør av strømmetjenester. Dette kan medføre ekstra kostnader. ⁵ Datavolumet må bestilles separat via Cubic Telecom. ⁶ Audi connect-tjenesten er bare
tilgjengelig i kombinasjon med MMI navigasjon plus med MMI touch response (ekstrautstyr). ⁷ Du får mer informasjon om leveringstidspunktet hos din Audi-forhandler. ⁸ Amazon, Alexa og alle tilknyttede logoer er registrerte varemerker for Amazon.com Inc. eller tilhørende selskaper. Integrert Amazon Alexa leveres utelukkende i følgende land og på følgende språk: USA (US engelsk), Canada (US engelsk), Storbritannia (UK engelsk), Tyskland og Østerrike (tysk), Frankrike (fransk). Systemspråket må være et av språkene som støttes av Amazon Alexa. ⁹ Krever kostnadsbelagt datavolum via en av
Audis partnere eller et eget SIMkort med mobildata. ¹⁰ Funksjon og innhold i Amazon Alexa er utelukkende Amazons ansvar. Enkelte Alexa-funksjoner krever kompatibel Smarthome-teknologi. ¹¹ Funksjonen må være registrert og aktivert på www.audi.com/myaudi. ¹² Audi connect bilstyringstjenester
kan
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Audi servicetermin online2
Audi servicetermin online informerer kundens valgte Audi-verksted når det er tid for service. Deretter kan verkstedet kontakte kunden for å avtale et tidspunkt.
Bilstatusrapport
Takket være bilstatusrapporten for Audi e-tron i Audi connect kan du se en rekke opplysninger på smarttelefonen via myAudi-appen¹, ³. Audi connects bilstatusrapport inneholder blant
annet følgende opplysninger:
• Elektrisk rekkevidde
• Status for lys
• Varsellamper og varselmeldinger
• Batteriets ladenivå
• Om dører og vinduer er låst eller ikke
• Serviceintervall
• Status for ladestøpselet
Fjernstyring av låsing/opplåsing⁴
Bilen kan enkelt låses og låses ved hjelp av smarttelefonen via myAudi-appen¹, ³.
Parkeringsposisjon
Bilens parkeringsposisjon vises på kartet i myAudiappen¹, ³ på smarttelefonen.
Varsel fra tyverialarm⁵
Push-meldinger via myAudi-appen¹, ³ dersom tyverialarmen (ekstrautstyr) er utløst.
Fjernstyring av lading
Du kan planlegge ladingen og programmere tidspunkter via myAudi-appen¹, ³.
Fjernstyring av klimaregulering
e-trons parkeringsklimaanlegg kan styres med myAudiappen ¹, ³. Dette skåner bilbatteriet.
Kjøredata
Få oversikt over det elektriske forbruket, kjøretid og kjørestrekning.

¹ Avhengig av tilgjengelighet i det aktuelle landet. ² Funksjonen må være registrert og aktivert på www.audi.com/myaudi. ³ Kompatibel med Apple iOS 10 og Android 6 eller nyere. Krever registrering på www.audi.com/myaudi. Mediestrømming via Internett krever en aktiv trådløs forbindelse mellom
smarttelefonen og Audi MMI. 4 Det er ikke mulig å starte motoren uten bruk av bilnøkkelen. 5 Leveres bare i kombinasjon med tyverialarm (ekstrautstyr). 6 Funksjonen Audi connect lokaliseringssystem ved tyveri kan bare brukes via myAudi-appen i kombinasjon med en myAudi Account. Fra aktiveringstidspunktet kan funksjonen brukes gratis i ett år, deretter kan den forlenges mot betaling. 7 Kompatibel med Apple iOS 11 og Android 6 eller nyere. 8 Forsikringsselskapenes krav varierer fra land til land og kan variere fra leverandør til leverandør. Før du velger type lokaliseringssystem, bør du avklare
dette med forsikringsselskapet ditt i forkant av bilbestillingen. 9 Funksjonen Audi connect lokaliseringssystem ved tyveri for bruk med Drivercard kan bare brukes via myAudi-appen i kombinasjon med en myAudi Account. Fra aktiveringstidspunktet kan funksjonen brukes gratis i ett år, deretter kan den
forlenges mot betaling. Ta kontakt med din Audi-forhandler hvis du ønsker å forlenge avtaleperioden når avtalen utløper.
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Audi connect – juridiske merknader

Juridiske merknader om Audi connect Navigasjon og infotainment IT1
Tjenestene som støttes av Audi connect, kan bare brukes i kombinasjon med et navigasjonssystem (ekstrautstyr) og Audi connect (inkl. biltelefon – avhengig av modell). Avhengig av
modell trenger du et SIM-kort med støtte for datatraﬁkk. Skal du kunne utnytte LTE¹-teknologi, må kortet ha støtte for det. Til biltelefon trenger du et SIMkort for telefon- og datatraﬁkk, eller en Bluetoothkompatibel smarttelefon med remote SIM Access Proﬁle (rSAP)². Tjenestene krever mobilavtale og er bare tilgjengelige innenfor mobilnettets dekningsområde. Avhengig av prisene på mobilbruk kan mottak av datapakker fra Internett medføre høye kostnader, spesielt ved bruk i utlandet. På grunn av stort datavolum anbefaler vi på det
sterkeste et abonnement med fastpris på datatraﬁkk. Hvilke tjenester som støttes av Audi connect navigasjon og infotainment, varierer fra land til land. Tjenestene er normalt tilgjengelige i minst ett år etter levering av bilen. Dersom Audi connect-tjenestene er basert på ytelser fra tredjeparter, kan det ikke garanteres at de er permanent tilgjengelige, dette går under
tredjepartenes ansvar. 24 måneder etter levering av bilen forlenges tilgangen til Audi connect-tjenestene i 12 måneder uten ekstra kostnader (såfremt tjenesten inngår når bilen leveres
fra fabrikken). Dersom du ikke ønsker en slik forlengelse, ber vi om at du sender informasjon om dette til:
AUDI AG - Kundenbetreuung Deutschland - D–85045 Ingolstadt, GERMANY - E-post: kundenbetreuung@audi.de - Tlf.: +49 800 28347378423
Ta kontakt med din Audi-forhandler hvis du ønsker å forlenge avtaletiden for Audi connect-tjenestene etter utløpet av denne perioden. Avhengig av modell gir Audi connect deg tilgang
til Google og Twitter. Vi kan ikke garantere at tjenestene er permanent tilgjengelige, da dette avhenger av Google og Twitter. Ta kontakt med din Audi-forhandler eller gå til
www.audi.com/connect for mer informasjon om Audi connect.
Juridiske merknader om Audi connect Navigasjon og infotainment IT3
Tjenestene fra Audi connect kan kun benyttes i kombinasjon med et navigasjonssystem (ekstrautstyr). Audi connect-tjenestene leveres av AUDI AG / importøren. Dataforbindelsen for
Audi connecttjenestene opprettes av en mobilleverandør via bilens SIM-kort. Kostnadene for dataforbindelsen er inkludert i prisen for Audi connect-tjenestene. Unntatt fra dette
er dataforbindelsen for Wi-Fi-sonen, bruk av tjenestene nettradio, hybridradio, gjenkjenning av spor og online mediestrømming og andre tjenester som tilbys via en Audi smarttelefonapp. For Wi-Fi-sonen, bruk av tjenestene nettradio, hybridradio, gjenkjenning av spor og online mediestrømming og andre tjenester som tilbys via en Audi smarttelefonapp,
opprettes dataforbindelsen via bilens faste SIM-kort og et mobilabonnement med datapakke fra Audis leverandør. På www.audi.com/myaudi ﬁnner du informasjon om priser og
bestilling. Du kan også opprette dataforbindelsen ved å sette ditt eget SIM-kort i kortsporet. For å kunne bruke den integrerte biltelefonfunksjonen i kombinasjon med ekstrautstyret
Audi phone box kan du også bruke en Bluetooth-kompatibel smarttelefon med remote SIM Access Proﬁle (rSAP)². Dersom et eksternt SIM-kort settes i kortsportet eller kobles til via
rSAP, opprettes alle dataforbindelser både for Audi connecttjenestene og for det trådløse nettverket via dette eksterne SIM-kortet. Kostnadene avregnes da kun via det eksterne SIMkortet. Hvilke tjenester som støttes av Audi connect navigasjon og infotainment, varierer fra land til land. Tjenestene er normalt tilgjengelige i minst ett år etter levering av bilen.
Dersom Audi connect-tjenestene er basert på ytelser fra tredjeparter, kan det ikke garanteres at de er permanent tilgjengelige, dette går under tredjepartenes ansvar. 24 måneder etter
levering av bilen forlenges tilgangen til Audi connecttjenestene i 12 måneder uten ekstra kostnader (såfremt tjenesten inngår når bilen leveres fra fabrikken). Dersom du ikke ønsker en
slik forlengelse, ber vi om at du sender informasjon om dette til:
AUDI AG - Kundenbetreuung Deutschland - D–85045 Ingolstadt, GERMANY - E-post: kundenbetreuung@audi.de - Tlf.: +49 800 28347378423
Ta kontakt med din Audi-forhandler hvis du ønsker å forlenge avtaletiden for Audi connect-tjenestene etter utløpet av denne perioden. Avhengig av modell gir Audi connect deg tilgang
til Google og Twitter. Vi kan ikke garantere at tjenestene er permanent tilgjengelige, da dette avhenger av Google og Twitter. Ta kontakt med din Audi-forhandler eller gå til
www.audi.com/connect for mer informasjon om Audi connect.
Juridiske merknader om Audi connect nødanrop og service inkl. e-tron bilstyring IW3 og Audi connect lokaliseringssystem ved tyveri 7I1 og 7I2
Tjenestene kan brukes via bilens SIM-kort. Kostnadene for tale- og dataforbindelser er inkludert i prisen for tjenestene. Tjenestene fra Audi kan kun brukes innenfor dekningsområdet
for
mobilnettet til mobiloperatøren som er valgt av Audi. Audi connect-tjenestene nødanrop, online veitjeneste, Audi skadeservice og Audi servicetermin online kan brukes i følgende land i
ti år etter levering av bilen: Belgia, Bulgaria, Finland, Frankrike, Gibraltar, Hellas, Irland, Italia, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Monaco, Nederland, Norge, Polen, Portugal,
Romania, Spania, Storbritannia, Sveits, Sverige, Tyskland, Ungarn, Østerrike Ta kontakt med din Audi-forhandler for informasjon om leveringstidspunktet i andre europeiske land og
om hvorvidt ekstrautstyret er tilgjengelig. Audi connect bilstyringstjenester for e-tron kan brukes gratis i tre år etter levering av bilen. Tilgangen til tjenestene kan deretter forlenges
mot
betaling. Audi connect lokaliseringssystem ved tyveri er tilgjengelig i ett år etter at bilen ble utlevert og systemet ble aktivert, og kan deretter forlenges mot betaling. Realiseringen av
et paneuropeisk nødanrop oppfyller juridiske krav. Funksjonen for det paneuropeiske nødanropet er klar til bruk når bilen leveres, og tjenesten er ikke tidsbegrenset. Tilretteleggingen av
infrastrukturen som skal motta det paneuropeiske nødanropet er opp til hvert enkelt land. Om ønskelig kan tilleggsfunksjonen for Audi connect nødanrop deaktiveres hos din forhandler.
Mer informasjon:

¹ Full tilgang forutsetter en LTE-avtale. Du får mer informasjon om tilgjengelighet og bruken av LTE hos din Audi-forhandler. ² Informasjon om kompatible mobiltelefoner får du hos din Audi-forhandler og på www.audi.com/bluetooth.

Audi originalt tilbehør
Prisene på tilbehør gjelder ved kjøp og fakturering sammen med ny bil. Hvis utstyret kjøpes i etterkant vil 25% mva påløpe på enkelte artikler.
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Tilbehørspakker

Audi e-tron beskyttelsespakke

Pakken inneholder:
Skreddersydd lastekantbeskyttelsen av transparent folie
Beskytt øvre del av støtfangeren mot riper ved ut- og innlastning til bagasjerommet.
Skreddersydde bagasjeromsmatte i formstøpt kunststoﬀ.
Eﬀektiv og skånsom rengjøringsklut for berøringsskjermer, smarttelefoner og tablets.
Ventilkapper med Audi Logo.

2.990,inkl. mva

Audi originalt tilbehør
Prisene på tilbehør gjelder ved kjøp og fakturering sammen med ny bil. Hvis utstyret kjøpes i etterkant vil 25% mva påløpe på enkelte artikler.
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Tilbehørspakker
Tilbehørspakke med
20’’ MT Galvani vinterhjul i sort

Pakken inneholder 20" MT Galvani aluminiumsfelger i sort med vinterdekk 255/50R20, bagasjeromsmatte,
lastekantbeskyttelsefolie, microﬁber klut for touch-skjerm, USB ladeplugg for 12v, Audi
ventilhetter og digitalt parkeringsur.

33.390,-

Ikke for e-tron 60 S.

Tilbehørspakke med
20” Audi originale vinterhjul i sølv

Pakken inneholder 20" Audi originale "5-arm design" aluminiumsfelger i sølv med vinterdekk 255/50R20,
bagasjeromsmatte, lastekantbeskyttelsefolie, microﬁber klut for touch-skjerm, USB ladeplugg for 12v, Audi
ventilhetter og digitalt parkeringsur.

35.990,-

Ikke for e-tron 60 S.

Tilbehørspakke med
19” Audi Originale vinterhjul

5-arms Aero-design med graﬁkk, briljantsølv, 8 J x 19 med vinterdekk 255/55 R 19 111H XL, bagasjeromsmatte, lastekantfolie, parkeringsur, Audi ventilhetter og Microﬁber klut for bruk på infotainment skjerm.
Ikke for e-tron 60 S.

33.390,-

Audi originalt tilbehør
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Ladeutstyr

Ladestasjon DEFA eRange UNO

DEFAs enkle hjemmelader er Norges mest solgte og har vunnet omfattende tester utført av NAFs søsterorganisasjoner i Tyskland og Østerrike.
Den kan leveres med uttak eller fast Mode 3-kabel, er driftssikker, enkel å bruke og tar liten plass. Uno kan leveres med et MID-godkjent
energimeter som gir nøyaktig måling av strømforbruket. Kan også kombineres med HomeCLU lastbalansering. Tilgjengelig for 230V og 400V
anlegg. Lade eﬀekt fra 3,6kW til 22kW. Integrert jordfeilvern Type A (30mA) og DC-beskyttelse – topp sikkerhet. Prisen inkluderer installasjon
grunnpakke.

Fra
15.950,-

Ladestasjon DEFA eRange DUO

eRange Duo er bygget på samme teknologi som eRange Uno, men har to uttak så du kan lade to biler samtidig. Strømmen fordeles automatisk
likt mellom de ladende bilene. Duo kan leveres med et MID-godkjent energimeter og RFID-leser. Testvinnende teknologi – best på brukervennlighet og driftssikkerhet. Tilgjengelig for 230V og 400V anlegg. Lade eﬀekt fra 7,2kW til 22kW. Integrert jordfeilvern Type A (30mA)
og DC-beskyttelse – topp sikkerhet. Prisen inkluderer installasjon grunnpakke.

Fra
33.750,-

Ladestasjon DEFA eRange IQ

Dette er valget for deg som vil ha alt. eRange IQ gir deg maksimalt med strøm til lading og full kontroll på strømforbruket og tilganger. Ved å
koble IQ til vår nye app CloudCharge kan du blant annet følge med på forbruk, få varsler og styre tilganger via mobilen. Alt-i-ett – mange
muligheter og ledende brukervennlighet. Integrert fulldynamisk lastbalansering – maksimal strøm til lading. Opptil 22kW – ﬂeksibel løsning.
Integrert MID-godkjent energimeter. Integrert RFID-leser. Tilkobling til CloudCharge – full kontroll via mobilen. Integrert jordfeilvern
Type A (30mA) og DC-beskyttelse. Prisen inkluderer installasjon grunnpakke.

Ladestasjon DEFA HomeCLU

homeCLU monteres i sikringsskapet følger med på det totale strømforbruket i det elektriske anlegget og kan fordele all den tilgjengelige
kapasiteten til lading. Dette gjør at man kan lade langt mer eﬀektiv når det ordinære forbruket er lavt, for eksempel på natten. Slik slipper
du å investere i økt strømtilgang til huset eller å reservere mye av strømkapasiteten til lading gjennom en dedikert kurs. Med andre ord har
man fortsatt har tilgang til all kapasiteten når man trenger den til andre formål.

Fra
19.990,-

Fra
5.900,-

Audi originalt tilbehør
Prisene på tilbehør gjelder ved kjøp og fakturering sammen med ny bil. Hvis utstyret kjøpes i etterkant vil 25% mva påløpe på enkelte artikler.
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Transport
Takstativ Audi Original
Det ﬂeksible utgangspunktet for praktiske transportløsninger. Audi original lastholder kan utstyres med mange forskjellige løsninger for transport.
Lastesystemer som sykkelstativ, ski- og snøbrettholder, kajakkholder og takboks monteres raskt og enkelt. Lastholderne er utstyrt med lås og er City Crash-testet.

3.990,-

Takstativ Thule Edge Flush Rail

Premium aerodynamisk lastestativ for en utrolig behagelig kjøring og enkel montering av tilbehør. Bygger lavt og kan monteres tett ned mot taket, WindDiﬀuserteknologi sørger for optimal luftstrøm for å redusere støy og luftmotstand for bedre rekkevidde. Øvre T-spor gjør det mulig med rask montering/demontering av
tilbehør. Ferdig sammensatt stang- og festesystem for rask montering på bilen. Låsbart stativ. NB! For biler med soltak: Stativet monteres lavt over taket på bilen,
og det er derfor ikke sikkert at soltaket kan åpnes. Kontroller klaringen før du åpner soltaket.

3.790,-

Sykkelstativ for tak Audi Original

For knirkefri transport av sykkelen din. Sykkelgaﬀelholderen gir komfortabel håndtering og er låsbar. Egnet for sykler med hurtiglås på forhjulet. Audi City-Crash-testet.
For rammemontering
For gaﬀelmontering

Ski- og snowboardholder Audi Original

For 6 par ski eller 4 snøbrett, med uttrekkingsfunksjon. For enkel og sikker transport av ski eller snøbrett på taket.
Den praktiske uttrekksfunksjonen til holderen gjør lastingen enklere. Ski- og snøbrettholderen av aluminium er TÜV-GS-testet.

1.790,2.280,-

2.990,-

Audi originalt tilbehør
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Transport

Sykkelstativ til tilhengerfeste Audi Original

Sikrere og mer komfortabel transport av vanlige sykler og elsykler. Det stabile,
praktiske og låsbare sykkelstativet fra Audi for montering på tilhengerfestet gir
plass til sikker transport av 2 vanlige sykler eller elsykler. Sykkelstativet er enkelt
å montere og demontere. Med en egenvekt på bare 14 kg er det svært lett.
Sykkelstativet er enkelt å svinge bort når bagasjerommet skal åpnes. Om
ønskelig kan et utvidelsessett for en 3. sykkel (veil. pris kr 2 390) fås som
tilleggsutstyr.

6.990,-

Tekniske data
Skinneavstand: 220 mm
Maksimal akselavstand: 1250 mm
Hjulskinnebredde: 55 mm
Passer sykler med rammediameter: Inntil 75 mm rundt rør eller 75 x 45 mm ovalt rør
Egenvekt: 14 kg
Maks. last: 60 kg.

Kajakkstativ Audi Original

Takboks Skiguard 830T

Takboks Packline NX Premium

Transporter kajakken din enkelt på taket av din Audi. Kajakkholderen er lett å montere til lastholderen og er et sikkert feste for kajakken din. Den praktiske
vippefunksjonen gir enkel opp- og nedlasting. Holderne som er laget av plast og gummibelegg hindrer at den sklir - for sikker transport. Audi City-Crash-testet.
Innhold: 2x holdere, 2x strammebånd.

2.690,-

Lavtbyggende og aerodynamisk takboks til de aller ﬂeste bilmodeller. Her får du ﬁnt med deg 205 cm lange ski, til og med 210 cm langrennski med litt kreativ
plassering. Takboksen er hengslet i front med åpnemekanismen montert et godt stykke frem i takboksen slik at du enkelt kan laste inn og ut fra begge sider. Låsen sitter
montert bak på venstre side, lett tilgjengelig når du går ut av bilen. Solid gummipakning mellom over- og underdel sørger for god motstand mot vanninntrenging.
830 Touring støpes med gjennomgående kanaler til takstativet som blir tilpasset bilen slik at den blir plassert så optimalt som mulig med tanke på både utseende og
luftmotstand. U-bøylene som fester takboksen til takstativet skrus til for hånd og monteringen er dermed verktøyfri. Boksen leveres med innvendige skiholdere til 6 par
ski. Disse kan enkelt tas ut ved behov. Kan lakkeres i bilens farge mot pristillegg.

12.200,-

NX Premium er en glassﬁberboks fra Packline. Den har et unikt design, tilpasset dagens bilers moderne linjer. Innfesting til gassdemperne er innstøpt, slik at disse ikke
synes utenpå boksen. Nevnes bør også den elegante overgangen mellom lokk og underdel. Trykknapp-åpning på høyre hjørne bak. NX Premium er svært aerodynamisk,
hvilket betyr lavt merforbruk av elektrisitet, samt at den genererer svært lite vindstøy. NX-Premium er, med sine doble sidevegger, svært torsjonsstiv, og fremstår som en
meget robust og stabil takboks. NX-Premium gir mulig montering svært lavt ned mot taket. Tilgjengelig i hvit og svart, kan lakkeres i bilens farge mot pristillegg.

12.690,-

Audi originalt tilbehør
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Beskyttelse

Autoglym Carbon Shield Lakkforsegling

Autoglym Carbon Shield er komplett beskyttelse til hele kjøretøyet. Det legges av sertiﬁserte bilpleiere på lakken, rutene og innvendige tekstiler. Beskyttelsen gir deg et
bekymringsfritt bilhold fra første dag. Veisalt, traﬁkkﬁlm sterke vaskemidler og vanskelige værforhold er bare noen av utfordringene som kan sette spor på kjøretøyet
ditt. Autoglym Carbon Shield beskytter lakken med en sterk barriere mot vanskelig skitt og gjør bilen enklere å holde ren.

4.990,-

Skvettlapper foran Audi Original

Ekstra beskyttelse av din Audi. Slitesterke skvettlapper med lang levetid for beskyttelse mot tilsmussing og steinsprut, samt maksimal beskyttelse mot sølesprut.

2.721,-

Skvettlapper bak Audi Original

Ekstra beskyttelse av din Audi. Slitesterke skvettlapper med lang levetid for beskyttelse mot tilsmussing og steinsprut, samt maksimal beskyttelse mot sølesprut.

1.871,-

Lastekantbeskyttelsesfolie bak Audi Original

Beskytter lastekanten mot riper, skitt og skader. Den skreddersydde lastekantbeskyttelsen av transparent folie forbedrer beskyttelsen av lastekanten ved
innlasting i og utlasting fra bagasjerommet. Den slitesterke beskyttelsesfolien er lysbestandig og ripefast.

1.075,-

Den praktiske bagasjeromsmatten med høy kant beskytter bagasjeromsgulvet mot å bli skittent og vått. Den formstabile plastmatten med høy kant er vanntett.
Strukturen gjør at lasten ikke glir så lett.

1.290,-

Premium-gulvmatter i tekstil passer nøyaktig til gulvmålene i Audi e-tron og er avstemt til interiøret. Gulvmatter i tett, slitesterk velur. Det stålgrå kantbåndet
utgjør en ﬁn kontrast til det sorte kvalitetsmaterialet. Bilmodellens navn i farge understreker den høye kvaliteten. Det slitesterke belegget på undersiden sørger
sammen med festepunktene i gulvet, som er standard, for at mattene ikke forskyver seg.Leveres som komplett sett med matter foran og bak.

990,-

Innvendig tilbehør og beskyttelse

Bagasjerommsmatte Audi Original

Premium tekstilmatter Audi Original

Audi originalt tilbehør
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Barnesikring

1. BeSafe iZi Go Modular X1 i-Size

Innovativt design for trygge og komfortable reiser. BeSafe iZi Go Modular X1 i-Size: Denne babybilstolen er det første setet i det populære iZi Modular-konseptet, som består av en baby-bilstol,
en småbarns-bilstol og en ISOﬁx-base som kan brukes med begge disse. BeSafe iZi Go Modular
X1 i-Size passer på den samme ISOﬁx-basen som forgjengeren, og har fått tre nye funksjoner
basert på tilbakemeldinger vi har fått fra foreldre i tillegg til at bilsetet i tar sikkerheten og
komforten til et nytt nivå.

•
•

For barn mellom 40-75 cm
Alder: Fra fødsel til cirka 12 måneder

3.099,-

2. BeSafe iZi Modular X1 i-Size

Innovativt design for trygge og komfortable reiser. BeSafe iZi Modular X1 i-Size: Denne småbarns-bilstolen er det andre setet i det populære iZi Modular-konseptet, som består av en babybilstol, en småbarns-bilstol og en ISOﬁx-base som kan brukes med begge disse. Disse er godkjent
i
henhold til den nyeste EU standarden UN R129 (i-Size). Når barnet vokser ut av babysetet,
benyttes neste sete på samme base. Basen kan tilpasses slik at barnet får bedre benplass når
det blir større, slik at barn helt opp til ca ﬁre år (105 cm) kan sitte bakovervendt i dette systemet.

•
•
•
•
•

NB! Denne stolen må kombineres med iZi Modular ISOFIX-base.
Krav til høyde bakovervendt: 61 – 105 cm
Krav til høyde fremovervendt: 88 – 105 cm
Alder: ca 6 mnd- 4 år
Maks. vekt: 18 kg

4.099,-

3. BeSafe iZi Modular ISOﬁx Base

Basen festes enkelt på ISOﬁx festene i bilen. Tydelige indikatorer, både visuelle og med lyd, viser
når basen er korrekt montert. BeSafe iZi Modular i-Size basen tilbyr også justerbar benplass ved
å bruke den justerbare frontbøylen og ISOﬁx armene.

•

Kan brukes både med BeSafe iZi Go Modular X1 i-Size
og BeSafe iZi Modular i-Size
Rask og enkel montering i bilen
Besafe iZi Modular i-Size basen er godkjent av det nyeste
reglementet for barnebilstoler UN R 129 (i-Size).

2.499,-

4. BeSafe iZi Plus X1

Ingen ISOFIX? Ikke noe problem! iZi Plus X1 monteres med bilens trepunktsbelte, og med den
justerbare benplassen lar den barn sitte bakovervendt lengre, opptil cirka 5 års alder.
Perfekt der man f.eks. har behov for 3 barneseter.

•
•

For barn mellom 0-25 kg
Alder: Cirka 6 måneder til 5 år

5.099,-

5. BeSafe iZi Flex FIX i-Size

Denne beltestolen med høy rygg fra BeSafe er beregnet for barn mellom 100 og 150 cm.
Den kombinerer svært god sikkerhet, optimal komfort og en rekke praktiske løsninger med
en design som gir plass til opptil tre personer i alle aldre på én rad. Monteringen er rask,
enkel og ferdig på en-to-tre.

•
•

For barn mellom 100 og 150 cm
Alder cirka 4–12 år

3.699,-

1

2

3

•
•

4

5
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Vinterhjulpakker

5-arms design
Galvanosølv, 9 J x 20, 255/50 R 20

•

Gi bilen din en dynamisk utstråling også om vinteren med sportslige 20" vinterhjul i 5-arms design med vinterdekk med eller uten pigg.
Passer ikke e-tron 60 S.

39.990,-

10-eikers Lamina-design
Mattsort/glanspolert 9,5 J x 21, 265/45 R 21

•

Gi bilen din en dynamisk utstråling også om vinteren med sportslige 21" vinterhjul i 10-eikers Lamina-design med vinterdekk med eller uten pigg.
Passer ikke e-tron 60 S.

49.690,-

15-eikers design
Kontrastgrå/delvis polert 9,5 J x 21, 265/45 R 21

•

Gi bilen din en dynamisk utstråling også om vinteren med sportslige 21" vinterhjul i 15-eikers kontrastgrå design med vinterdekk med eller uten pigg.
Passer ikke e-tron 60 S.

49.690,-

Audi originalt tilbehør
Prisene på tilbehør gjelder ved kjøp og fakturering sammen med ny bil. Hvis utstyret kjøpes i etterkant vil 25% mva påløpe på enkelte artikler.

Pris
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Vinterhjulpakker

5-Arms Turbindesign
Kontrastgrå/delvis polert 9,5 J x 21, 265/45 R 21

•

Gi bilen din en dynamisk utstråling også om vinteren med sportslige 21" vinterhjul i 5-arms kontrastgrå turbindesign med vinterdekk med eller uten pigg.
Passer ikke e-tron 60 S.

64.990,-

Audi Sport støpte aluminiumsfelger
i 5-V-eikers stjernedesign Platinaﬁnish/glanspolert
9,5 J x 21, 265/45 R 21

•

Gi bilen din en dynamisk utstråling også om vinteren med sportslige 21" vinterhjul Fra Audi Sport i 5-V-eikers stjernedesign med vinterdekk med eller uten pigg.
Passer ikke e-tron 60 S.

64.990,-

Audi Sport aluminiumsfelger
i 5-V-eiker design, brilliant sølv
9,0 J x 20, 255/50 R20

Passer kun e-tron 60 S
• Gi din e-tron 60 S en dynamisk utstråling også om vinteren med sportslige 20" vinterhjul i 5-arms design med vinterdekk med eller uten pigg.

43.990,-

Audi Sport aluminiumsfelger
i 5-Y-Eiker-Rotor, antrasitt sort
10,5 J x 21, 285/40 R 21

Passer kun e-tron 60 S
• Gi bilen din en dynamisk utstråling også om vinteren med sportslige 21" vinterhjul Fra Audi Sport i 5-Y-eiker-rotor design med vinterdekk med eller uten pigg.

83 990,-

Utvalgt tilbehør til din Audi
Juni -Juli 2020.
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Audi original sykkelholder
For montering på takstativ

Audi original sykkelholder
For tilhengerfeste

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Sykkelholder i eloksert alminiumsproﬁl
Låsefunksjon
Enkel betjening
Maks last: 17 kg
For montering på takstativ

Kr. 1.790,-

For to sykler
Sammenleggbar
Tiltfunksjon for enkel tilgang til bilens bagasjerom
Egenvekt 14 kg
Maks last: 60 kg
For montering på tilhengerfeste
Utvidelsessett for tredje sykkel tilgjengelig som tilegg

Art.nr: 80A 071 128

Kr. 6.990,Art.nr: 4K0 071 105

Utvidelsessett for 3. sykkel
Kr. 1.990,Art.nr: 4K1 071 105

Audi original kajakkholder
For montering på takstativ

Audi 2 i 1 display rens
Skånsom rens av skjermer

•
•
•

•
•
•
•
•

For kajakk opp til 45kg
Kajakkholder og stropper låses hver for seg
Leveringsomfang: 2 holdere, 3 festestropper

Kr. 2.490,Art.nr: 4G0 071 127

2-i-1 kombinasjon for rengjøring av skjermer
Rengjøringsvæske og mikroﬁbertrekk
Eﬀektiv fjerning av smuss og ﬁngeravtrykk
Inneholder ikke alkohol eller agressive kjemikalier
Mengde: 0,0105 l

Kr. 129,Art.nr: 80A 096 311
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BeSafe iZi Flex Fix i-Size
Barnestol for barn 100-150 cm

Audi S1 Lego
Speed Champ

•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

Alder cirka 4-12 år
Farge: Black Cab
Fleksibel sidebeskyttelse
Hvilestillingsfuksjon
Skulder- og hoftebelteføringer
for perfekt plassering
Smal – men likevel med god plass for barnet
Godkjent i henhold til UN R129-02

Mål: 16x7x6 (L / B / H)
Egnet for barn fra 8 år
250 deler

Kr. 259,Art.nr: 320 20 010 00

Kr. 3.299,inkl. solskjermingssett verdi 200,Art.nr: 518 064 K

Audi RS 25 år
gåbil

Audi e-tron Prototype
modellbil

•
•
•
•
•
•

•
•
•

Farge: Nogaroblå
Felger: 5-Y-Eike design
LED hovedlys
LED baklys
Sete trekt i skinn med søm diamant mønster
Begrenset antall - kun 999 produsert

Kr. 1.490,Art.nr: 320 19 091 00

Modellbil
Størrelse: 1:43
e-tron Protype dekor

Kr. 439,Art.nr: 501 18 206 33
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Audi e-tron serviceavtaler

På tide med service?
Våre serviceteknikere ikke bare spesialister på Audi, de er også
spesialister på Audis avanserte teknologi og innovasjoner.

→
→
→
→
→
→

Bilhold er en nettbasert tjeneste hvor du ﬁnner all informasjon om bilen din.
Velg verksted og bestill service eller verkstedtime på nett.

Audi Serviceavtaler
Et forutsigbart bilhold - uten overraskelser
Når du kjøper eller leaser en Audi kan du inngå en serviceavtale som gir deg fri service i
en bestemt periode. Du velger selv hvilken lengde du ønsker for serviceavtalen.
Fordelen er at du betaler faste avdrag i avtaleperioden og slipper å tenke på kostnader
når bilen skal på service. I tillegg er du sikret at all service gjøres i henhold til
produsentens spesifikasjoner, samt at alle oppgraderinger og oppdateringer er utført til
enhver tid. Siden alle servicer utføres på merkeverksted, har vi full servicehistorikk på
bilen, og du kan dermed garantere serviceprogram for fremtidige eiere.

Vi skreddersyr servicen til din Audi
Vi er alltid online med Audi-fabrikkens fremste eksperter
Audi Mobilitetsgaranti fornyes ved hver utførte Audi Service
All verkstedhistorikk blir lagret
Din Audi forblir en Audi med originale deler
Alt av reparasjon og EU-kontroll

Dette inngår i serviceavtalen
En serviceavtale fra Audi dekker alle kostnader til bilens serviceprogram:
›
›
›
›
›

Inspeksjonsservice og tilleggsarbeider ihht oppsatt serviceprogram fra produsent
Bremsevæskeservice
Pollenfilter
Avlesning av lagrede feil i styreenheter
Kontroll av alle sikkerhetsrelaterte komponenter m.m.

Inngår ikke: Drivstoﬀ og daglig vedlikehold som f.eks. vask, polering | Etterfylling av diverse oljer, kjølevæske og spylervæske
mellom serviceintervallene | Dekk og dekkreparasjoner | Skader og slitasje som skyldes unormal bruk, traﬁkkskader, eller
skader pga. naturkatastrofer | Slitedeler (krever en service- og vedlikeholdsavtale)

Priser Audi e-tron/e-tron Sportback serviceavtale*
45.000 km
60.000 km
90.000 km

10.688,15.000,27.000,-

* Inngår ikke: Drivstoﬀ og daglig vedlikehold som f.eks. vask, polering | Etterfylling av diverse oljer, kjølevæske og
spylervæske mellom serviceintervallene | Dekk og dekkreparasjoner | Skader og slitasje som skyldes unormal bruk,
traﬁkkskader, eller skader pga. naturkatastrofer | Slitedeler (krever en service- og vedlikeholdsavtale)

Ønsker du serviceavtale for lengere periode/lengde? Kontakt din Audi-forhandler for nærmere informasjon/priser.
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Audi Vorsprung durch Technik

Harald A. Møller AS
Postboks 6671 Etterstad, 0671 Oslo
www.audi.no
Utgave: Oktober 2022

Informasjonen om priser, utstyrssomfang, drivstoﬀorbruk og ytelser er det som var gjeldende ved trykking av denne brosjyren.
Avvik fra bildene forbeholdes. Uten ansvar for mulige feil og trykkfeil. Med forbehold om endringer.
Ettertrykk, også delvis, er forbudt uten skriftlig tillatelse fra AUDI AG.
Denne brosjyren er trykket på klorfritt bleket papir.

