
Audi A4 allroad prijslijst

Vanaf augustus 2018

Prijswijzigingen voorbehouden:
De vermelde prijzen gelden op het moment van deze druk. De importeur en dealerorganisatie behouden zich expliciet het recht voor om voor bepaalde uitvoeringen uit deze prijslijst
tussentijds prijswijzigingen door te voeren. Dit kan tot gevolg hebben dat de hierin genoemde prijs niet langer accuraat is voor een bepaalde uitvoering en hoger of lager kan uitvallen.
De actuele prijslijsten kunt u te allen tijde op onze website audi.nl vinden. Vanzelfsprekend kunt u ook uw dealer vragen naar de actuele prijs of beschikbaarheid van een bepaalde
uitvoering. Voor actie- of voorraadmodellen geldt de prijs zolang de voorraad strekt.



Door de overgang naar de WLTP testmethode kan de definitieve CO2-uitstoot, het energielabel, de BPM en dus de netto-
en bruto catalogusprijs van uw auto afwijken van onderstaande prijzen. Audi houdt de Consumentenadviesprijs van de

bestelde auto bij levering in 2018 gelijk. U leest hierover meer in het WLTP addendum dat uw Audi dealer toevoegt aan
uw offerte.
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Type Motor Versnellingsbak Bestelcode

Netto
catalogusprijs
excl. BPM
excl. BTW

Bruto
catalogusprijs
incl. BPM
excl. BTW

Fiscale waarde
incl. BPM
incl. BTW

Rijklaarmaakkosten*
Recyclingbijdrage
Leges

Consumenten-
adviesprijs**

A4 allroad

2.0 TFSI quattro 4 cil. 185 kW/252 pk MHEV S tronic 7 8WH0AY € 43.738 € 53.125 € 62.310 € 1.225 € 63.535 D 148 22%
2.0 TDI quattro 4 cil. 120 kW/163 pk S tronic 7 8WH0KY € 37.220 € 49.147 € 56.960 € 1.225 € 58.185 E 128 22%
2.0 TDI quattro 4 cil. 140 kW/190 pk S tronic 7 8WH0FY € 38.695 € 50.622 € 58.750 € 1.225 € 59.975 E 128 22%
3.0 TDI quattro 6 cil. 160 kW/218 pk S tronic 7 8WH0CY € 42.697 € 56.661 € 65.630 € 1.225 € 66.855 F 137 22%

4

(*) Met ingang van 1 september 2018 vindt in de EU de overgang plaats van de NEDC testmethode naar de nieuwe WLTP testmethode. Op dit moment is nog niet bekend wat het effect zal zijn van de WLTP testmethode op de hoogte van de
theoretische verbruikscijfers van uw auto en de daarmee samenhangende CO2-uitstoot, het energielabel en de bpm. Bij aflevering van uw nieuwe auto zullen wij u informeren over de definitieve CO2- uitstoot en bpm alsmede de hoogte van de
theoretische verbruikscijfers. Audi houdt de totaalprijs van de bestelde auto bij levering in 2018 gelijk. U leest hierover meer in het WLTP addendum dat uw Audi dealer toevoegt aan uw offerte. Wanneer uw auto in 2019 wordt geregistreerd,
kan dit wel gevolgen hebben voor de totaalprijs van uw auto. Uw Audi dealer kan u het beste hierover informeren. Meer informatie over de WLTP testmethode vindt u op de volgende website van de RAI Vereniging: www.wltp-info.nl.

*Rijklaarmaakkosten exclusief leges € 1.139,90 (incl. btw) bestaat o.a. uit:
Transport en logistieke handling, nulbeurt, in- en uitwendig reinigen en poetsen, twee lifehammers,
twee kentekenplaten, volle brandstoftank.

Recyclingbijdrage € 40,- (incl. btw). Leges € 45,10 (btw-vrijgesteld).

**Consumentenadviesprijs is inclusief btw, bpm, rijklaarmaakkosten, recyclingbijdrage en leges



Door de overgang naar de WLTP testmethode kan bij keuze voor een grotere velg de definitieve CO2- emissie, het brandstofverbruik, het energielabel en de extra
BPM heffing afwijken. U leest hierover meer in het WLTP addendum dat uw Audi dealer toevoegt aan de offerte.

Bandenmaten

Optiecode Standaard / U69 PRM / PRP PQT / PQP

17 inch 18 inch 19 inch

Type Motor Versnellingsbak

CO
2

emissie Bijtelling
Energie

label
extra
BPM

CO
2

emissie Bijtelling
Energie

label
extra
BPM

CO
2

emissie Bijtelling
Energie

label
extra
BPM

A4 allroad

2.0 TFSI quattro 4 cil. 185 kW/252 pk
MHEV

S tronic 7 148 22% D €       0 153 22% D €  1145 154 22% D €  1374

2.0 TDI quattro 4 cil. 120 kW/163 pk S tronic 7 128 22% E €       0 132 22% F €   906 134 22% F €  1358
2.0 TDI quattro 4 cil. 140 kW/190 pk S tronic 7 128 22% E €       0 132 22% F €   906 134 22% F €  1358
3.0 TDI quattro 6 cil. 160 kW/218 pk S tronic 7 137 22% F €       0 141 22% G €   906 143 22% G €  1358

5

[(*) Met ingang van 1 september 2018 vindt in de EU de overgang plaats van de NEDC testmethode naar de nieuwe WLTP testmethode. Op dit moment is nog niet bekend wat het effect zal zijn van de WLTP testmethode op de hoogte van de
theoretische verbruikscijfers van uw auto en de daarmee samenhangende CO2-uitstoot, het energielabel en de bpm. Bij aflevering van uw nieuwe auto zullen wij u informeren over de definitieve CO2- uitstoot en bpm alsmede de hoogte van de
theoretische verbruikscijfers. Audi houdt de totaalprijs van de bestelde auto bij levering in 2018 gelijk. U leest hierover meer in het WLTP addendum dat uw Audi dealer toevoegt aan uw offerte. Wanneer uw auto in 2019 wordt geregistreerd,
kan dit wel gevolgen hebben voor de totaalprijs van uw auto. Uw Audi dealer kan u het beste hierover informeren. Meer informatie over de WLTP testmethode vindt u op de volgende website van de RAI Vereniging: www.wltp-info.nl.

Prijsverhoging optionele grotere velgen: 
Door de overgang naar de WLTP-testmethode zal op optionele grotere velgen een prijsverhoging tussen € 278 en € 453 worden
doorgevoerd. Op de offerte is dit zichtbaar als B19 code (bij benzinemotor) of D19 code (bij dieselmotor).
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Bestelcode Bekleding Dashboard Tapijt Hemel

A4 allroad

1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3

YM Zwart Zwart/zwart Zwart Titaniumgrijs ● o o o o o o - - o o

ZF Rotsgrijs Zwart/zwart Zwart Titaniumgrijs ● o o - o o o - - o o

ZG Rotsgrijs Granietgrijs/Rotsgrijs Granietgrijs Titaniumgrijs ● o o - o o o - - o o

ZE Atlasbeige Zwart/zwart Zwart Titaniumgrijs - o o - - - o - - - o

ZI Atlasbeige Granietgrijs/Atlasbeige Granietgrijs Atlasbeige - o o - - - o - - - o

ZK Nougatbruin Zwart/zwart Zwart Titaniumgrijs - o o - o - o - - o o

AE Atlasbeige - stiksel Granietgrijs Granietgrijs/Atlasbeige Granietgrijs Atlasbeige - - - - - - - o o - -

AF Cederbruin - stiksel Granietgrijs Zwart/zwart Zwart Zwart - - - - - - - o - - -

AG Cederbruin - stiksel Granietgrijs Zwart/zwart Zwart Titaniumgrijs - - - - - - - o - - -

Bekleding en interieur kleuren

Verklaring van de tekens:  ● Standaard  o Optioneel  - Niet leverbaar Stoelen: 1 Standaardstoel 2 Sportstoel 3 Comfort-sportstoel6



Bestelcode Kleur Optie Bumpers

A4 allroad

A2A2 Briljantzwart ● Structuur grijs mat

T9T9 Ibiswit ● Structuur grijs mat

5J5J Quantumgrijs o Structuur grijs mat

0C0C Monsoongrijs metallic o Structuur grijs mat

0D0D Cuvéezilver metallic o Structuur grijs mat

0E0E Mythoszwart metalic o Structuur grijs mat

2D2D Navarrablauw metallic o Structuur grijs mat

2Y2Y Gletsjerwit metallic o Structuur grijs mat

H1H1 Manhattangrijs metallic o Structuur grijs mat

L5L5 Floretzilver metallic o Structuur grijs mat

Q6Q6 Gotlandgroen metallic o Structuur grijs mat

T7T7 Matadorrood metallic o Structuur grijs mat

W3W3 Argusbruin metallic o Structuur grijs mat

Y1Y1 Tangorood metallic o Structuur grijs mat

Q0Q0 Kleur naar klantwens o Structuur grijs mat

Bumpers in Manhattangrijs metallic (optioneel)

A2A2 Briljantzwart o

T9T9 Ibiswit o

5J5J Quantumgrijs o

0C0C Monsoongrijs metallic o

0D0D Cuvéezilver metallic o

0E0E Mythoszwart metalic o

2Y2Y Gletsjerwit metallic o

H1H1 Manhattangrijs metallic o

L5L5 Floretzilver metallic o

Q6Q6 Gotlandgroen metallic o

T7T7 Matadorrood metallic o

W3W3 Argusbruin metallic o

Y1Y1 Tangorood metallic o

Q0Q0 Kleur naar klantwens o

Bumpers in carroseriekleur mat (optioneel)

0E0E Mythoszwart metalic o

2Y2Y Gletsjerwit metallic o

H1H1 Manhattangrijs metallic o

L5L5 Floretzilver metallic o

2D2D Navarrablauw metallic o

Q0Q0 Kleur naar klantwens o

Exterieur kleuren

7Verklaring van de tekens:  ● Standaard  o Optioneel  - Niet leverbaar
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Omschrijving

Exterieur

Achterruit, verwarmbaar met tijdschakeling ●

Achterklep elektrisch te openen en sluiten ●

Aluminium raamlijsten ●

Bodembeschermplaat in zilver voor en achter ●

Dakspoiler ●

Dakrails, blank (Avant) ●

Ruitenwisserinstallatie, tweevoudig inschakelbaar met automatische nawisfunctie ●

Uitlaat ●

- dubbel links voor TDI-motoren
- enkel links en rechts voor TFSI-motoren
Warmtewerend glas ●

Infotainment

Audi Connect noodoproep & service ●

Bestuurdersinformatiesysteem (BIS) met 3,5" monochroom display ●

Bluetooth inrichting voor handsfree bellen en muziek streamen ●

MMI radio plus ●

1x SDXC kaartlezer, aux-in aansluiting en USB-laadaansluiting ●

8 passieve luidsprekers voor en achter ●

Interieur

Achterbank, in drie delen neerklapbaar ●

Airconditioning, volautomatisch met zonlichtafhankelijke regeling, recirculatiestand, stof- en pollenf lter en sleutelherkenning ●

Decoratielijsten in Micrometallic zilver ●

Elektrisch bedienbare bagageafdekking ●

Instaplijsten met aluminium inleg ●

Multifunctioneel lederen stuur ●

Raambediening, elektrisch bedienbaar vóór- en achterin inclusief tipfunctie, comfortsluiting en inklembeveiliging ●

Schakelpaddels voor automaatbediening ●

Stuurwiel, in hoogte en lengte verstelbaar ●

Verbandmateriaal ●

Voetmatten vóór en achter ●

Stoelen

Achterbank, in drie delen neerklapbaar ●

Comfortmiddenarmsteun vóór ●

ISOFIX kinderbevestiging voor bijrijdersstoel en buitenste zitplaatsen achter (achter inclusief Top Tether bevestigingspunt) ●

Middenarmsteun vóór ●

Stoelbekleding in stof Index ●

Standaarduitrusting

8 Verklaring van de tekens:  ● Standaard   - Niet standaard
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Omschrijving

Veiligheid/Techniek

Adblue tank 12 liter voor dieselmotoren ●

Afstandsbediening, radiograf sch, voor portieren, ramen, bagageruimte en tankklepje ●

Airbag voor bestuurder en voorpassagier ●

Antiblokkeersysteem (ABS) met remassistent ●

Audi drive select ●

Audi parkeerhulp achter ●

Audi pre sense City ●

Brandstoftank 58 liter ●

Centrale portiervergrendeling ●

Cruise control met speedlimiter ●

De-activeringsschakelaar voor bijrijdersairbag ●

Elektromechanische parkeerrem ●

Elektronische startblokkering ●

Elektronisch stabiliseringscontrole (ESC) ●

Elektronisch sperdif erentieel (EDS) ●

Elektronische remkrachtverdeling (EBV) ●

Motorsleepmomentregeling (MSR) ●

Remassistent vervolgaanrijdingen ●

Ruitensproeiers, verwarmbaar ●

Sideguard hoofdairbags vóór en achter ●

Start-/stopsysteem met energieterugwinning ●

Veiligheidsgordels, driepunts op alle zitplaatsen ●

quattro, permanente vierwielaandrijving (2.0 TFSI; quattro ultra, permanent beschikbare vierwielaandrijving) ●

Zij-airbags voorin (thorax-bekkenairbags) ●

Licht- en regensensor ●

Velgen/banden

Banden, 225/55 R 17 ●

Bandenreparatieset ●

Bandenspanningcontrolesysteem ●

Lichtmetalen velgen 7,5J x 17 "veelspaak"-design ●

Verlichting/spiegels

Binnenspiegel, dimbaar, afgestemd op de kleur van de hemel ●

Buitenspiegelbehuizing in kleur van de carrosserie ●

Buitenspiegels, elektrisch verstelbaar en verwarmbaar ●

Buitenspiegels met geďntegreerde knipperlichten in LED-techniek ●

Interieurverlichting, vertraagd dovend inclusief leeslampjes vóór ●

LED-dagrijverlichting ●

Verlicht dashboardkastje en bagageruimte ●

Xenon verlichting ●

Standaarduitrusting

9Verklaring van de tekens:  ● Standaard   - Niet standaard
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Code Omschrijving

Netto
catalogusprijs
excl. BTW

Consumenten-
prijs
incl. BTW

Pakketten

WFK Pro Line € 2.463 € 2.980 o

- comfortairconditioning   
- MMI navigatie   
- Audi connect diensten (3 maanden)   
- bestuurdersinformatiesysteem in kleur   
- diefstalalarm   
- LED-koplampen en achterlichten   

WFP Pro Line Plus € 4.942 € 5.980 o

- comfortairconditioning   
- MMI navigatie plus   
- Audi connect diensten (3 jaar)   
- Audi virtual cockpit   
- multifunctioneel stuur plus   
- Audi soundsystem   
- diefstalalarm   
- LED-koplampen en achterlichten   

Uitvoeringen

10 Verklaring van de tekens:  ● Standaard  o Optioneel  - Niet leverbaar
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Code Omschrijving

Netto
catalogusprijs
excl. BTW

Consumenten-
prijs
incl. BTW

Exterieur

Lakkleuren

Ibiswit en Briljantzwart  geen meerprijs  ●

5J5J Quantumgrijs € 1.042 € 1.261 o
Metalliclak € 1.042 € 1.261 o

Q0Q0 Kleur naar klantenwens € 2.778 € 3.361 o
Opm.: om onnodige vertraging te voorkomen, moet bij kleur naar klantenwens (Q0Q0) de correcte kleuromschrijving en het laknummer aangegeven worden; a.u.b.
voor bestelling de bestelbaarheid controleren.

 

Design

2Z0 Geen model & technologie-aanduiding  geen meerprijs  o
Opm.: quattro-embleem in gril en op achterklep blijft behouden  

VJ1 Bumpers, dorpels en stootlijsten in carrosseriekleur mat gespoten € 1.100 € 1.331 o
Opm.: alleen te bestellen i.c.m. Manhattangrijs, Floretzilver, Argusbruin, Mythoszwart, Gletsjerwit, Navarrablauw metallic; Niet i.c.m raamlijsten zwart leverbaar  

VJ2 Bumpers, dorpels en stootlijsten in Manhattangrijs Metallic € 579 € 701 o
Opm.: combineerbaar met alle exterieurkleuren; Niet i.c.m raamlijsten zwart leverbaar  

PAP Aluminiumoptik Exterieur  ●

- dakrails en raamlijsten in geanodiseerd aluminium, b-stijl in hoogglans zwart; dorpel-inleg in seleniet zilver mat; aluminium aplicatie in de deur handgrepen  

4ZE Raamlijsten, zwart  geen meerprijs  o
- b-stijl in mat zwart, deurgrepen in carroseriekleur, zonder dorpel-inleg  

Opm.: alleen i.c.m. dakrails, zwart.  

3S2 Dakrails, zwart  geen meerprijs  o

Daken en ramen

VW5 Akoestisch glas in voorportieren € 174 € 211 o
VW6 Getint glas vanaf de b-stijl inclusief akoestisch glas in voorportieren € 556 € 673 o
3FU Panoramadak, glas, elektrisch bedienbaar € 1.702 € 2.059 o

Meeruitvoeringen

11Verklaring van de tekens:  ● Standaard  o Optioneel  - Niet leverbaar
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Code Omschrijving

Netto
catalogusprijs
excl. BTW

Consumenten-
prijs
incl. BTW

Verlichting

8G1 Grootlichtassistent € 174 € 211 o
PX2 LED-koplampen € 1.377 € 1.666 o

- inclusief LED-achterlichten  

- inclusief dynamisch knipperlicht achter  

Opm.: is onderdeel van Pro Line en Pro Line Plus.  

PXC Matrix LED-koplampen € 2.199 € 2.661 o
Idem; i.c.m. Pro Line of Pro Line Plus € 822 € 995 o
- inclusief LED-achterlichten  

- inclusief dynamisch knipperlicht voor en achter  

8X1 Koplampreinigingsinstallatie € 306 € 370 o
- reinigt met water onder hoge druk, zorgt voor optimaal licht en zicht  

Spiegels

6XE Buitenspiegels, elektrisch inklapbaar € 261 € 316 o
6XK Buitenspiegels, elektrisch inklapbaar en automatisch dimmend € 399 € 483 o

Opm.: alleen te bestellen i.c.m. dimmende binnenspiegel.  

6XL Buitenspiegels, elektrisch inklapbaar en automatisch dimmend met geheugenfunctie € 399 € 483 o
- inclusief parkeerhulp d.m.v. kantelfunctie rechter buitenspiegel  

Opm.: alleen te bestellen i.c.m. dimmende binnenspiegel en stoelverstelling met geheugenfunctie.  

Meeruitvoeringen

12 Verklaring van de tekens:  ● Standaard  o Optioneel  - Niet leverbaar
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Code Omschrijving

Netto
catalogusprijs
excl. BTW

Consumenten-
prijs
incl. BTW

Interieur

Design

N2E Bekleding, stof "System"  geen meerprijs  o
Opm.: alleen te bestellen i.c.m. sportstoelen.  

N1F Bekleding, twinleder € 1.100 € 1.331 o
- middenbaan voorstoelen en achterbank in leder uitgevoerd  

- hoofsteunen, zijwangen, portierpanelen en middenarmsteun in kunstleder uitgevoerd  

N5W Bekleding, leder "Milano" € 2.083 € 2.520 o
- zitgedeelte, hoofdsteunen en middenarmsteun bekleed met leder "Milano"  

N7U Bekleding, leder/alcantara € 1.504 € 1.820 o
- hoofdsteunen en zijwangen bekleed met leder, middenbaan en deel van portierpanelen bekleed met alcantara  

Opm.: alleen te bestellen i.c.m. sportstoelen.  

N6E Bekleding, leder/alcantara met contrastnaad € 1.504 € 1.820 o
- hoofdsteunen en zijwangen bekleed met leder, middenbaan en deel van portierpanelen bekleed met alcantara  

- contrastnaad en bies in Grafietgrijs of Wapitibruin  

Opm.: alleen te bestellen i.c.m. sportstoelen.  

N3Q Bekleding, leder "Fijnnappa" met contrastnaad € 2.546 € 3.081 o
- zitgedeelte, hoofdsteunen en middenarmsteun bekleed met leder "Fijnnappa"  

- contrastnaad en bies in Grafietgrijs of Wapitibruin  

Opm.: alleen te bestellen i.c.m. sportstoelen.  

YS1 Stoelbekleding Audi exclusive in leder "Fijnnappa" € 3.646 € 4.412 o
- voorstoelen en achterbank, hoofdsteunen vóór en achter, middenarmsteun achter en middenarmsteun vóór  

- portierinleg in alcantara  

Opm.: alleen te bestellen i.c.m. sportstoelen vóór en lederen bekleding.  

YSI Lederpakket exclusive € 1.157 € 1.400 o
- armsteunen in de portieren en onderzijde middenconsole in exclusive leder "Fijnnappa"  

Opm.: alleen te bestellen i.c.m. interieurelementen in mono.pur.  

YVB Aanbouwdelen voorstoelen in exclusive kleur € 1.146 € 1.387 o
Opm.: alleen te bestellen ic.m. stoelbekleding Audi exclusive, lederpakket exclusive en elektrisch verstelbare voorstoelen.  

YRY Rugleuning voorstoelen in exclusive kleur € 869 € 1.051 o
- bestelbaar in karmesinrood, alabasterwit, zandbeige, magnolia, cognacbruin en jetgrijs.  

6NQ Hemelbekleding in stof zwart € 295 € 357 o
7HB Interieurelementen in mono.pur € 336 € 407 o

- onderzijde middenconsole en armsteunen in de portieren in kunstleder  

- uitgevoerd in dezelfde kleur als onderzijde dashboard  

6SJ Bagagemat, uitvouwbaar € 145 € 175 o
YSR Audi exclusive voetmatten vóór en achter met lederen bies € 463 € 560 o

- zwarte matten met bies en stiksel vrij te kiezen uit het exclusive programma  

Meeruitvoeringen

13Verklaring van de tekens:  ● Standaard  o Optioneel  - Niet leverbaar
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Code Omschrijving

Netto
catalogusprijs
excl. BTW

Consumenten-
prijs
incl. BTW

Decoratielijsten

5TE Decoratielijsten, aluminium Trimaran € 290 € 351 o
5TT Decoratielijsten, aluminium Ellipse € 290 € 351 o
5MG Decoratielijsten, wortelnotenhout bruin € 533 € 645 o
5TL Decoratielijsten, hout klavierlak zwart € 533 € 645 o
7TL Decoratielijsten, eikenhout grijs naturel € 533 € 645 o
5MB Decoratielijsten, carbon € 1.447 € 1.751 o
YTA Decoratielijsten in exclusive hout € 1.216 € 1.471 o

- keuze uit eiken sepia of myrthemaser muskaatbruin  

YTF Decoratielijsten in exterieurkleur € 1.447 € 1.751 o

Stoelen

PS8 Comfort-sportstoelen vóór met klimaatregeling € 1.325 € 1.603 o
- actief geventileerde sportstoelen  

- elektrisch verstelbare lendensteunen  

- geperforeerd leder op middenbaan voor en achter  

Opm.: alleen te bestellen i.c.m. twin leder of leder "Milano", elektrisch verstelbare voorstoelen en verwarmbare voorstoelen.  

Q1D Sportstoelen vóór € 381 € 461 o
- mechanische zitvlakverlenging en zithoekverstelling  

4A3 Stoelen, vóór verwarmbaar € 440 € 532 o
4A4 Stoelen en achterbank, verwarmbaar € 799 € 967 o

Opm.: niet te bestellen i.c.m. stoffen bekleding.  

7P1 Lendensteunen vóór, elektrisch verstelbaar € 306 € 370 o
- verticale en horizontale verstelling  

3PB Bestuurdersstoel, elektrisch verstelbaar: € 463 € 560 o
3L5 Stoelen vóór, elektrisch verstelbaar € 885 € 1.071 o

- elektrische verstelling van de lengterichting, zithoek en rugleuning  

PV3 Stoelen vóór, elektrisch verstelbaar met geheugenfunctie op bestuurdersstoel € 1.430 € 1.730 o
- inclusief elektrisch verstelbare lendensteunen  

- in combinaite met Comfortstoelen vóór met klimaatregling € 1.123 € 1.359 o
Opm.: alleen te bestellen i.c.m. buitenspiegels met geheugenfunctie.  

5ZC Verstelbare hoofdsteunen met x-verstelling € 145 € 175 o
- naast hoogteverstelling ook verstelling van hoek en hoofdafstand  

Meeruitvoeringen

14 Verklaring van de tekens:  ● Standaard  o Optioneel  - Niet leverbaar



A
4

 a
ll

ro
a

d

Code Omschrijving

Netto
catalogusprijs
excl. BTW

Consumenten-
prijs
incl. BTW

Stuurwielen en bedieningselementen

1XW Multifunctioneel stuur plus, in leder € 174 € 211 o
Opm.: is onderdeel van Pro Line Plus.  

1XP Multifunctioneel stuur plus, in leder, verwarmbaar € 393 € 476 o
Idem; i.c.m. Pro Line Plus € 220 € 266 o

2PF Multifunctioneel stuur plus, in leder, afgevlakt € 306 € 370 o
Idem; i.c.m. Pro Line Plus € 134 € 162 o

YRB Bedieningselementen in Audi exclusive leder € 926 € 1.120 o
- stuurwielrand, schakelpookknop en schakelpookmanchet  

YVL Bedieningselementen in Audi exclusive alcantara/leder € 1.100 € 1.331 o
- stuurwielrand in alcantara/leder  

- schakelpookknop in alcantara en schakelpookmanchet in leder  

Meeruitvoeringen
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Netto
catalogusprijs
excl. BTW

Consumenten-
prijs
incl. BTW

Comfort en klimaatregeling

4GR Verwarmbare voorruit € 486 € 588 o
Zorgt voor niet beslagen voorruit. Indien de zon op de voorruit staat, zorgt de tussenlaag in de voorruit er ook nog eens voor dat het interieur minder snel opwarmt,
met als gevolg dat de airco minder hard hoeft te draaien.

 

9AQ Airconditioning, volautomatisch comfort 3-zone inclusief allergeen filter € 805 € 974 o
Opm.: is onderdeel van Pro Line en Pro Line Plus.  

QE1 Opbergpakket € 220 € 266 o
- 12 Volt aansluiting in bagageruimte  

- opbergnetten aan zijkant van bagageruimte en bagagenet op de vloer  

- spanband links en rechts  

- uitklapbare bekerhouders achterin  

9JE USB laadinterfaces voor achterpassagiers € 59 € 71 o
- 12 volt aansluiting in de middenconsole vóór en twee USB-laadinterfaces voor achterpassagiers  

Opm.: niet te bestellen i.c.m. Sigarettenaansteker en asbak  

9JD Sigarettenaansteker en asbak € 59 € 71 o
- Sigarettenaansteker vóór en verwijderbare asbak; verchroomd deksel met Audi ringen  

Opm.: niet te bestellen i.c.m. USB laadinterfaces voor achterpassagiers  

3GN Vastzetsysteem € 238 € 288 o
- met telescoopstang en bagageband in bagageruimte  

- opbergvak om telescoopstang en bagageband onder de bagagevloer op te bergen  

5XF Zonnekleppen, uitschuifbaar € 59 € 71 o
Opm.: alleen te bestellen i.c.m. verlichte make-up spiegels of lichtpakket.  

3Y4 Zonwering voor de zijruiten in de achterportieren € 174 € 211 o
PGE Comfortsleutel € 660 € 799 o

- inclusief virtual paddel; via een voetbeweging kan de bagageruimteklep geopend worden  

VC2 HomeLink garagedeuropener € 272 € 329 o
9M9 Interieurvoorverwarming € 1.643 € 1.988 o
4L6 Binnenspiegel, automatisch dimmend € 204 € 247 o
2F1 Audi connect key € 285 € 345 o

- eenvoudig delen van sleutels middels smartphone  

- maakt gebruik van Near Field Communication (NFC) technologie  

Opm.: Apple ondersteunt momenteel geen Near Field Communication (NFC)  

Verlichting

QQ1 Lichtpakket € 290 € 351 o
- ambienteverlichting, contourverlichting, instapverlichting en voetruimteverlichting  

- verlichte bekerhouder, dashboardkastje, portiergrepen binnen en buiten en make-up spiegels  

- portierwaarschuwingsverlichting en bagageruimteverlichting  

QQ2 Lichtpakket 2 € 406 € 491 o
- lichtpakket inclusief 3 vooraf ingestelde kleurprofielen en individueel instelbaar kleurprofiel  

QQ5 Verlichte make-up spiegels € 82 € 99 o

Meeruitvoeringen
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Netto
catalogusprijs
excl. BTW
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prijs
incl. BTW

Infotainment

Navigatie en entertainment

9S7 Bestuurdersinformatiesysteem met 7" kleurenscherm € 290 € 351 o
Opm.: is onderdeel van Pro Line.  

9S8 Audi Virtual cockpit € 579 € 701 o
Idem; i.c.m. Pro Line € 289 € 350 o
- 12,3 inch hoge resolutie LCD kleurenscherm  

- klassieke of progressieve weergave in 3D  

- bedienbaar via multifunctioneel stuurwiel  

Opm.: alleen te bestellen i.c.m. MMI navigatie plus en multifunctioneel stuur plus, is onderdeel van Pro Line Plus.  

KS1 Head-up display € 1.134 € 1.372 o
PNV Connectivity pakket € 1.030 € 1.246 o

- Audi music interface  

- Audi smartphone interface  

- navigatievoorbereiding (kaarten en vrijschakeling zijn verkrijgbaar via Audi Originele Accessoires)  

- 2e SDCX-geheugenkaartlezer  

PNU MMI navigatie € 1.736 € 2.101 o
- navigatiesysteem met 7" hoogresolutie kleurenscherm  

- 3D-kaartweergave  

- spraakbediening  

- dynamische routebegeleiding  

- Audi connect diensten (3 maanden)  

Opm.: is onderdeel van Pro Line.  

PNQ MMI navigatie plus € 3.286 € 3.976 o
Idem; i.c.m. Pro Line € 1.573 € 1.903 o
- navigatiesysteem met 8,3" hoogresolutie kleurenscherm  

- kaartupdate online  

- 3D-kaartweergave  

- uitgebreide MMI zoekfunctie en spraakbediening  

- verkeersinformatie online  

- MMI touch voor snelle intuďtieve bediening  

- bestuurdersinformatiesysteem met 7" kleurenscherm  

- Audi connect diensten (3 jaar)  

Opm.: alleen te bestellen i.c.m. multifunctioneel stuur plus, is onderdeel van Pro Line Plus.  

Meeruitvoeringen
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Navigatie en entertainment

9VD Audi soundsystem € 336 € 407 o
- 10 luidsprekers incl. centerspeaker en subwoofer  

- 6-kanaals versterker met een totaalvermogen van 180 Watt  

Opm.: is onderdeel van Pro Line Plus.  

9VS Bang & Olufsen 3D soundsystem € 1.319 € 1.596 o
Idem; i.c.m. Pro Line Plus € 983 € 1.189 o
- 19 luidsprekers incl. centerspeaker en subwoofer  

- 16-kanaals versterker met een totaalvermogen van 755 Watt  

- 3D surround geluidsbeleving  

- verlichte luidsprekerringen vóór  

UE7 Audi music interface € 174 € 211 o
Opm.: alleen te bestellen i.c.m. standaard Audi radio.  

QV3 Digitale radio ontvangst met data services € 388 € 469 o
9WQ Voorbereiding rear seat entertaiment € 179 € 217 o

- bekabeling voor voeding in beide voorstoelen  

- houders voor bevestiging monitorbeugel in rugleuning beide voorstoelen  

Opm.: alleen te bestellen i.c.m. MMI navigatie plus en elektrisch verstelbare lendensteunen. De speler dient achteraf via Audi originele accessoires besteld te
worden.

 

Communicatie

UI2 Audi smartphone interface € 347 € 420 o
- brengt de smartphone-inhoud via USB over naar het MMI display  

- navigatie, telefoon, muziek en diverse apps laten zich via het MMI of spraak bedienen  

- inclusief Audi music interface  

Opm.: alleen te bestellen i.c.m. Audi navigatie; is onderdeel van connectivity pakket.  

9ZE Audi phone box € 404 € 489 o
- verbindt de telefoon draadloos met de buitenantenne  

- de telefoon wordt draadloos opgeladen (Qi standaard) indien het toestel hiervoor geschikt is  

- USB-lader  

- de telefoon wordt bediend via het MMI systeem, multifunctioneel stuur of spraak  

IT3 Audi Connect diensten (3 jaar) € 406 € 491 o
- 3 jaar onbeperkte toegang tot diverse online Audi connect diensten  

- mogelijkheid een Wifi hotspot in de auto te creëren  

Opm.: alleen te bestellen i.c.m. connectivitypakket of MMI navigatie; is onderdeel van MMI navigatie plus en Pro Line plus.  

Meeruitvoeringen
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Techniek en veiligheid

Assistentiesystemen

PCF Assistentiepakket 'Parking' € 2.026 € 2.451 o
Idem: i.c.m. Pro Line en Pro Line Plus € 1.563 € 1.891 o
- parkeerhulp plus  

- topview camera's voor 360 graden beeld  

- achteruitrijcamera  

- parkeerassistent  

Opm.: alleen te bestellen i.c.m. MMI navigatie plus en elektrisch inklapbare buitenspiegels.  

PCM Assistentiepakket 'City' € 1.725 € 2.087 o
- Audi side assist  

- Audi pre sense rear  

- parkeerhulp plus  

- achteruitrijcamera  

- dwarsverkeerassistent achter  

- uitstap waarschuwing  

PCN Assistentiepakket 'Tour' € 1.377 € 1.666 o
- Audi adaptive cruise control met Stop&Go -functie inclusief snelheidsbegrenzer  

- Audi pre sense front  

- afslag- en uitwijkassistent  

- Audi active lane assist  

- verkeerstekenherkenning  

- predictive efficiency assist  

- file assistent  

Opm.: alleen te bestellen i.c.m. MMI navigatie (plus), parkeerhulp plus of parkeerassistent en Matrix-LED koplampen of grootlichtassistent.  

PCZ Assistentiepakket 'City en Parking' € 2.707 € 3.275 o
Opm.: alleen te bestellen i.c.m. MMI navigatie plus en elektrisch inklapbare buitenspiegels.  

7W1 Pre sense basic € 290 € 351 o
- treft, indien nodig, preventieve bescherming van de inzittenden bij een naderend ongeval  

PCB Audi active lane assist € 522 € 632 o
- rijstrookassistent, informeert de bestuurder binnen de systeemgrenzen voor het onbedoeld verlaten van de rijstrook  

- werkt van 60 km/h tot 250 km/h  

- als het systeem is ingeschakeld en de richtingaanwijzer niet aanstaat, volgt vlak voor of tijdens het overschrijden van de wegbelijning een waarschuwing in de vorm
van een milde, corrigerende stuuringreep (vroege of late ingreep instelbaar)

 

- naar keuze gaat ook het stuurwiel trillen  

Opm.: alleen te bestellen i.c.m. Matrix-LED koplampen of grootlichtassistent.  

Meeruitvoeringen
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Assistentiesystemen

PCH Audi side assist inclusief Audi pre sense rear € 937 € 1.134 o
- herkent d.m.v. niet zichtbare radarsensoren achteropkomend verkeer en controleert de eventuele "dode" hoek  

- waarschuwing (optisch) in buitenspiegelbehuizing  

- uitstap waarschuwing  

FK2 Adblue tank 24 liter € 64 € 77 o
PG2 Diefstalalarm € 556 € 673 o

Opm.: is onderdeel van Pro Line en Pro Line Plus.  

7X2 Parkeerhulp plus € 381 € 461 o
- parkeerhulp voor en achter  

7X5 Parkeerassistent € 694 € 840 o
- zoekt met ultrasone sensoren naar geschikte parkeerplekken langs de kant van de weg  

- berekent de ideale inparkeermanoeuvre en zet de auto vrijwel automatisch op zijn plek  

- de auto stuurt zelf en u hoeft alleen gas te geven of te remmen  

- inclusief parkeerhulp plus  

KA2 Achteruitrijcamera € 522 € 632 o
Opm.: alleen te bestellen i.c.m. parkeerhulp plus of parkeerassistent.  

QR9 Verkeerstekenherkenning d.m.v. camera € 347 € 420 o
Opm.: alleen te bestellen i.c.m. MMI navigatie (plus).  

UH2 Wegrijassistent € 93 € 113 o
4X4 Zij-airbags achter € 417 € 505 o

Opm.: alleen te bestellen i.c.m. neerklapbare achterbank.  

1D9 Trekhaak met aanhangerassistent € 1.504 € 1.820 o
- ondersteunt de bestuurder in het stabiliseren van de aanhanger tijdens het achteruitrijden  

- elektrisch ontgrendelbaar en mechanisch zwenkbaar  

- inclusief aanhangerstabilisatie door het elektronisch stabiliseringscontrole (ESC)  

- de trekhaak af fabriek is standaard niet voorzien van een constant stroomdraad  

Opm.: alleen te bestellen i.c.m. parkeerhulp plus of parkeerassistent.  

Rijdynamiek en remmen

2MN Audi demperregeling € 1.134 € 1.372 o
- comfortabele of dynamische afstelling in Audi drive select  

1N8 Audi dynamic steering € 1.157 € 1.400 o

Meeruitvoeringen
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Velgen

Grotere wielmaten dan standaard zorgen voor een afwijkende CO2 uitstoot, zie bandenmaattabel voor BPM-heffing  

 

1PD Wielbouten, diefstalbeveiligd € 29 € 35 o
 

3F1 Ruimtebesparend reservewiel € 191 € 231 o
 

U68 Velgen, gegoten lichtmetaal 7,5J x 17 "veelspaak"-design  ●

- inclusief 225/55 R 17 banden  

 

PRP Velgen, gegoten lichtmetaal 7,5J x 18 "5-dubbelspaak dynamic"-design € 926 € 1.120 o
- inclusief 245/45 R 18 banden  

 

PRM Velgen, gegoten lichtmetaal 7,5J x 18 "5-V spaak"-design € 1.100 € 1.331 o
- inclusief 245/45 R 18 banden  

- gepolijst met contrastgrijze accenten  

 

PQT Velgen, gegoten lichtmetaal 8J x 19 "10-Y-spaak"-design Audi Sport € 1.967 € 2.380 o
- inclusief 245/40 R 19 banden  

 

PQP Velgen, gegoten lichtmetaal 8J x 19 "10-Y-spaak"-design Audi Sport € 2.315 € 2.801 o
- inclusief 245/40 R 19 banden  

- zwart glanzend, glansgedraaid  

U68 PRP PRM PQT PQP

Uitvoeringen
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Sport en design

Gegoten 17 inch lichtmetalen zomerset in 5-Arm
parallelspaak voorzien van Continental zomerbanden

6,5J x 17 ET28 voorzien van bandenmaat 225/55 R17 8W9C5N497  8Z8 € 1.895,00

Gegoten 18 inch lichtmetalen zomerset in 5-Arm
parallelspaak voorzien van Continental zomerbanden

7,5J x 18 ET29 voorzien van bandenmaat 245/45 R18 8W9C5N498  8Z8 € 2.295,00

Sneeuwkettingen ComfortGeschikt voor bandenmaat: 205/60 R16 8W9091387 € 199,00
Bandentassen 14 t/m 18 inch 4F0071156 € 29,94

19 t/m 20 inch 4F0071156A € 29,94
Ventieldopjes Voor ventielen van rubber en metaal (1 set = 4 stuks) 4L0071215 € 24,95

Voor ventielen van aluminium (1 set = 4 stuks) 4L0071215A € 24,95
Diefstal werende wielbouten A4 en A4 Allroad Quattro. Alleen los te draaien met bijgeleverde adapter. 4F0071455 € 49,94
Carbon spiegelkappen Auto's zonder side assist 8W0072530  3Q0 € 499,00

Auto's met side assist 8W0072530A 3Q0 € 499,00
Instapverlichting Audi ringen - alleen voor auto's met lichtpakket 4G0052133G € 139,95

Quattro - alleen voor auto's met lichtpakket 4G0052133H € 139,95

Vervoer

Dakdragers De dakdragers, opbouwdelen en bagage mogen samen maximaal 75 kg wegen. 8W9071151L € 299,00
Ski- en snowboardhouder Voor maximaal 4 paar ski's / 2 snowboards. Montage op de dakdragers. 4F9071129D € 129,00

Voor maximaal 6 paar ski's / 4 snowboards. Montage op de dakdragers. 4F9071129E € 179,00
Voor maximaal 6 paar ski's / 4 snowboards (uitschuifbaar). Montage op de dakdragers. 4L0071129 € 199,00

Bagageplateau Montage op de dakdragers. Maximale belading 70 kg. 4L0071205  666 € 449,00
Ski- en bagagekoffer Inhoud 300 liter. Montage op de dakdragers. Lengte 190 cm 8V0071200 € 499,00

Inhoud 360 liter. Montage op de dakdragers. Lengte 175 cm 8X0071200 € 549,00
Inhoud 405 liter. Montage op de dakdragers. Lengte 205 cm 8K0071200 € 749,00

Kajakhouder Montage op de dakdragers. Voor 1-zits kajaks tot 25 kg. 4G0071127 € 199,00
Fietshouder Montage op de dakdragers. Voor 1 fiets. De maximale draaglast is 17 kg. 8T0071128 € 129,00
Fietshouder (voorvork) Geschikt voor 1 fiets met quick release in het voorwiel. De maximale draaglast is 17 kg. 8R0071128C € 129,00
Dakkoffertassen Handige opbergtassen speciaal gemaakt voor uw Audi dakkoffers Verkrijgbaar in verschillende maten  

Dakkoffertas maat S 000071154 € 49,95
Dakkoffertas maat M 000071154A € 62,95
Dakkoffertas maat L 000071154B € 74,95

Dakdrager opbergtas Dakdragertas - 120 x 15 x 27 cm 8R0071156C € 45,00
Fietsendrager voor op de trekhaak Voor maximaal 2 fietsen. Draaglast 60 kg. Inklapbaar. Inclusief opberghoes 4H0071105 € 599,00
Trekhaak, incl. 13-polige kabelset Zwenkbaar 8W9092157 € 1.549,00
13-polige naar 7-polige adapter ZF 000702 € 19,95
13-polig Jaeger naar 13-polig Multicon West adapter ZF 000709 € 29,94

Communicatie

Audi entertainment mobile Rear seat entertainment systeem (single player), inclusief 1 beeldscherm 4M0051700 € 699,00
- alleen geschikt voor auto's met RSE voorbereiding af fabriek  
Rear seat entertainment systeem (double player), inclusief 2 beeldschermen 4M0051700B € 1.299,00
- alleen geschikt voor auto's met RSE voorbereiding af fabriek  

Bluetooth-koptelefoon t.b.v. Audi Entertainment mobile Met oplaadbare batterijen. Inclusief opberghoes, max. 1 koptelefoon per monitor. 4H0051701C € 132,49
Laadsnoer ten behoeve van bluetooth koptelefoon 4H0051763B € 27,50

Audi Phone Box toebehoren (telefoonlaadsnoer) iPhone-/iPod plus-adapter (audio- en videoweergave) geschikt voor Apple Dock Connector (t/m iPhone 4S) 8S0051435 € 39,95
iPhone-/iPod-adapterkabel (uitsluitend audioweergave) geschikt voor Apple Dock Connector (t/m iPhone 4S) 8S0051435A € 32,50
iPhone-/iPod adapter (audioweergave) geschikt voor Apple Lightning Connector (vanaf iPhone 5) 8S0051435A € 32,50
Micro-USB-adapterkabel 8S0051435A € 32,50

Accessoires
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Wireless charging Wireless charging hoesje voor iPhone 6 8W0051435 € 49,94

Gezin

Audi pluchen stuurwiel Met piepend toetergeluid 4L0019102A € 45,00
Knuffeldier Rob de gekko Afmetingen: 18 cm x 13 cm 8R0087500A € 17,00
Audi babyspiegel Met klittenband aan de hoofdsteun te bevestigen 8V0084418 € 25,00
Audi babyzitje Geschikt voor kinderen met een lengte tot 80 cm  

Misanorood/Zwart 4L0019900E € 349,00
Titaangrijs/Zwart 4L0019901C € 349,00

ISOFIX-basis voor Audi babyzitje en Audi kinderzitje Noodzakelijk met het Audi kinderzitje en vrije keuze met het Audi babyzitje 4L0019907A EUR € 299,00
Audi kinderzitje Geschikt voor kinderen met een lengte van 60 tot 100 cm  

Misanorood/Zwart 4L0019902C EUR € 349,00
Titaangrijs/Zwart 4L0019903C EUR € 349,00

Audi stoelverhoger met rug- en hoofdsteun Voor kinderen van 15 tot 36 kg (ca. 4 tot 12 jaar)  
Misanorood/Zwart 4L0019904E € 349,00
Titaangrijs/Zwart 4L0019905E € 349,00

Kinderzitje-onderlegger Beschermt de bekleding tegen vuil en afdrukken van kinderzitjes en is voorzien van twee handige
opbergvakjes

4L0019819 € 49,00

Rugleuningbeschermer Praktische bescherming van de voorstoel en voorzien van vier opbergvakjes 4L0061609 € 29,00

Comfort en bescherming

Kofferbakmat A4 Avant 8W9061180 € 99,00
Kofferbakschaal A4 Avant, extra hoge rand 8W0061170 € 199,00
All-weather mattenset Voor, set van 2 8W9061221  041 € 49,00

Achter, set van 2 8W0061511  041 € 44,99
Zonwering 2-delige set 8W9064160A € 199,95

3-delige set 8W9064160 € 229,95
Bagageafscheidingsrek Bagage afscheidingsrek 8W9017221 € 399,00
Vollederen interieur Keuze uit meer dan 15 kleuren, 3 kleuren nappa lederen en 3 kleuren alcantara. Daarnaast zijn er

verschillende afwerkingsmogelijkheden zoals contrasterende stiknaden en middenbaan, perforatie en piping.
vanaf € 1.999,00

Stoelverwarming, twee voorstoelen € 359,00
DEFA diefstalalarm Alarmsysteem conform SCM norm PM50 069 € 859,00

Alarmsysteem met hellinghoekdetectie conform SCM norm PM50 070 € 969,00
Voertuigvolgsysteem Voertuigvolgsysteem Plus conform SCM norm PM51 026 € 899,00

Voertuigvolgsysteem Plus conform SCM norm (o.a. Hybride/Keyless Entry) PM51 031 € 1.109,00
Ritregistratie Ritregistratie, excl. maandabonnement ZA 000995B € 529,00

Abonnement ritregistratie (indicatie) per maand € 9,75
Abonnement wagenparkbeheer (indicatie) per maand € 13,95
Abonnement voertuigvolgsysteem  (indicatie) per maand € 21,00

Business tas ca. 14L inhoud 000061104A € 54,00
Achterbanktas ca. 27L inhoud 000061100H € 99,00
Leuningtas Niet in combinatie met geďntegreerde hoofdsteunen 000061102D € 89,00
Afvalhouder ca. 5L inhoud 000061107B € 45,00
Koeltas ca. 12L inhoud 4L0065402 € 199,00
Kledinghanger Bevestiging aan de voorstoelrugleuning 4L0061127 € 29,00
LED leeslamp LED lamp met zwanenhals 8K0052010 € 39,00
Bagageruimte box Opvouwbaar, 32 liter inhoud 8U0061109 € 39,00
Tas met verzorgingsproducten Bevat 1 actiefschuimreiniger (300 ml) 4L0096353  020 € 59,50

1 insectenverwijderaar (300 ml)  
1 antivries (500 ml)  

Accessoires
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1 kunststofverzorger (250 ml)  
1 polymeer-wax-polish (250 ml)  
1 glasreiniger (50 ml)  
1 microvezeldoek, grijs  
1 microvezeldoek, wit  
1 insectenspons  
1 spons  

Set velgenreiniging Bevat 1 velgenreiniger-gel (500 ml) 00A096327  020 € 26,95
1 polymeer-wax-polish (50 ml)  
1 platte borstel (met sponskop)  
1 microvezel-polijstdoek  

Set lederverzorging Bevat 1 lederreiniger (150 ml) 00A096372  020 € 29,95
1 verzorgingscrčme (150 ml)  
1 spons  
1 microvezeldoek, wit  

Accessoires
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Audi Privé Plan
Kiest u voor financieren dan kiest u voor Audi Privé
Plan: de enige financiering die is afgestemd op uw
wensen, uw keuzes en uw Audi! Lage maandlasten
door slim gebruik te maken van de hoge inruilwaarde.
Audi Privé Plan: voordelig en slim.

De voordelen van Audi Privé Plan:
•  Vaste maandlasten, vaste looptijd, vaste rente.
•  Lage maandbedragen door hoge restwaarde.
•  Financiering speciaal ontwikkeld voor auto’s.
•  Gemakkelijk en snel geregeld bij uw Audi dealer.

U rijdt al een Audi A4 allroad  quattro vanaf € 559,-
per maand.*

Audi Car Insurance
Eindelijk een autoverzekering waarbij u er niet op achteruit
gaat bij schade. U kiest bewust voor een Audi, dan kiest u toch
ook bewust voor de Audi Car Insurance. De autoverzekering
die speciaal is afgestemd op uw Audi, met uitstekende
voorwaarden tegen een scherpe premie.

Met de Audi Car Insurance (all risk) profiteert u van:
• Uitgebreide aankoopwaarderegeling
• Unieke extra premiebescherming
• Schadeherstel via de officiële Audi dealer
• Geen eigen risico bij repearatie via de Audi  dealer

Kijk voor meer informatie op: www.audi.nl/autoverzekering.

U sluit al een Audi Car Insurance af tegen € 44,- per maand.

Genoemde vanaf premie is o.b.v. WA Uitgebreid Casco (all risk) en inclusief 21%

assurantiebelasting. Genoemde premie kan lager of hoger uitvallen, dit is

afhankelijk van uw persoonlijke situatie.

Audi Private Lease
Met Audi Private Lease kunt u ook privé eenvoudig een
nieuwe auto leasen! Wilt u tegen een zeer aantrekkelijk
maandbedrag rijden in een gloednieuwe Audi, zonder dat
u zich zorgen hoeft te maken over verzekering, reparatie,
onderhoud en banden? Kies dan voor Audi Private Lease.

Audi Private Lease wordt onder het Keurmerk
Private Lease aangeboden door Audi Financial Services.
Veilig, verantwoord en vertrouwd een auto leasen.

De voordelen van Audi Private Lease:
• Zorgeloos rijplezier in een nieuwe Audi.
• Geen grote investering nodig.
• Inclusief verzekering, wegenbelasting, onderhoud, 
   reparaties en banden.
• Met internationale pechhulp.

Neem contact op met uw Audi dealer
voor meer informatie.

U regelt de brandstof, wij de rest.

Financieringsaanbieding 6,99% op basis van een niet doorlopend krediet. Debetrentevoet (vaste rente gedurende de looptijd) 6,99%
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Contante prijs Aanbetaling
Totaal
kredietbedrag Slottermijn

Termijn -
bedrag

Totale door de consument
te betalen bedrag

Debet
Rentevoet

Jaarlijks
kostenpercentage Looptijd

€ 62.915,- € 17.765,- € 45.150,- € 31.458,- € 599,- € 53.021,- 6,99% 6,99% 36 maanden

*Rekenvoorbeeld Audi Privé Plan  Audi A4 allroad quattro 2.0 TFSI

Particulier
Financieren Verzekeren Leasen

Audi Financial Services

Financieren. Leasen. Verzekeren. Mobiliteit.



Audi Financial Lease
Audi Financial Lease: de enige financiering die is afgestemd op
uw wensen, uw keuzes en uw Audi! Kiest u voor Financial Lease,
dan kiest u voor een fiscaal aantrekkelijke financiering met
vele voordelen ten opzichte van de traditionele financieringen.
U wordt direct economisch eigenaar van uw nieuwe Audi.
Maar dan zonder onnodige aanslag op uw liquiditeitspositie.
U kiest zelf de hoogte van de aanbetaling, de looptijd van
het Financial Leasecontract en de afschrijving.

De voordelen van Audi Financial Lease:
• Transparante, vaste maandlasten.
• Fiscale afschrijving.
• Lage maandlasten door slottermijn.
• Gemakkelijk en snel geregeld bij uw Audi dealer.

Neem contact op met uw Audi dealer voor meer informatie.

Audi Full Operational Lease
Zorgeloos leasen? Kies dan voor Audi Full Operational Lease.
U rijdt uw Audi voor een vast bedrag per maand. Zo weet u
tijdens de gehele contractperiode waar u financieel aan toe
bent. Inhoud, omvang en daarmee de tarieven zijn geheel af
te stemmen op uw persoonlijke wensen. Uw mobiliteit in één
keer geregeld, zonder omkijken.

De voordelen van Audi Full Operational Lease:
• Persoonlijke service van de Audi dealer
• Alles onder een dak geregeld bij uw eigen Audi dealer
• De beste zorg voor uw Audi
• Standaard de beste verzekeringsvoorwaarden
• Service en dienstverlening zoals u die mag verwachten
• van uw leasemaatschappij

Financieringsaanbieding 6,99% op basis van een niet doorlopend krediet. Debetrentevoet (vaste rente gedurende de looptijd) 6,99%

Audi Privé Plan & Audi Financial Lease Audi Financial Services is een handelsnaam van Volkswagen Bank GmbH, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 32099980

en gevestigd te Amersfoort. Volkswagen Bank GmbH biedt financieringen en Financial Lease aan en bemiddelt in verzekeringen voor zowel de particuliere als de zakelijke rijder

(AFM vergunningnummer 12000996). Toetsing en registratie bij BKR te Tiel. Dienstenwijzer op aanvraag verkrijgbaar of te downloaden via www.audifinancialservices.nl.

De verzekeringsproducten zijn ontwikkeld in samenwerking met en komen tot stand bij VVS Assuradeuren B.V. Audi Financial Services treedt op als tussenpersoon van

VVS Assuradeuren B.V. Product en premiewijzigingen voorbehouden.

Audi Private Lease & Audi Full Operational Lease Audi Financial Services is een handelsnaam van Volkswagen Leasing B.V., ingeschreven in het Handelsregister onder nummer

20073305. Volkswagen Leasing B.V. biedt Operational Lease aan voor de zakelijke rijder en Private Lease voor de particuliere rijder. Bij Private Lease toetst en registreert

Volkswagen Leasing B.V. bij BKR te Tiel. Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.
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Contante prijs Aanbetaling
Totaal
kredietbedrag Slottermijn

Termijn-
bedrag Nominale rente Looptijd

€ 62.915,- € 17.585,- € 45.330,- € 25.166,- € 649,- 6,99% 36 maanden

*Rekenvoorbeeld Audi Privé Plan

Audi Financial Services

Financieren. Leasen. Verzekeren. Mobiliteit.

Zakelijk
Financieren Verzekeren Leasen

Audi Car Insurance
Eindelijk een autoverzekering waarbij u er niet op achteruit
gaat bij schade. U kiest bewust voor een Audi, dan kiest u toch
ook bewust voor de Audi Car Insurance. De autoverzekering
die speciaal is afgestemd op uw Audi, met uitstekende
voorwaarden tegen een scherpe premie.

Met de Audi Car Insurance (all risk) profiteert u van:
• Uitgebreide aankoopwaarderegeling
• Unieke extra premiebescherming
• Schadeherstel via de officiële Audi dealer
• Geen eigen risico bij repearatie via de Audi  dealer

Kijk voor meer informatie op: www.audi.nl/autoverzekering.

U sluit al een Audi Car Insurance af tegen € 44,- per maand.

Genoemde vanaf premie is o.b.v. WA Uitgebreid Casco (all risk) en inclusief 21%

assurantiebelasting. Genoemde premie kan lager of hoger uitvallen, dit is

afhankelijk van uw persoonlijke situatie.

audifinancialservices.nl


