Audi e-tron S Sportback
e-tron S Sportback
Model
e-tron S quattro

Ydelse

Batterikapacitet
(Netto/Brutto)

Rækkevidde

Forbrug

Ladeeffekt
(AC/DC)

Halvårlig
ejerafgift

Pris

370 kW (503 hk)

86 kWh / 95 kWh

376 km

259 Wh/km

11 kW / 150 kW

390 kr.

1.057.990 kr.

Priserne er baseret på en politisk flertalsaftale om at ændre registreringsafgifterne med virkning fra den 18. december 2020. Da de nye
registreringsafgifter endnu ikke er vedtaget ved lov, kan der evt. forekomme ændringer af afgifternes størrelse og virkningstidspunktet. Priserne
vist er gældende ved levering i 2021.
Forbrugsangivelser er baseret på WLTP (www.audi.dk/wltp)
Lær din Audi at kende (www.audi.dk/lær-din-Audi-at-kende)
De opgivne priser er inklusiv moms og leveringsomkostninger. De oplyste priser er vejledende og gældende for 2021 ved nuværende
registreringsafgift.
Genereret 28-01-2021 - Der tages forbehold for fejl og ændringer.
Installation af ladeboks fra Clever til blot kr. 2.500 (værdi kr. 7.500). Prisen gælder kun ved køb af fabriksny Audi elbil hos autoriserede Audiforhandlere i Danmark. Abonnement udbydes af Clever A/S uafhængigt af Skandinavisk Motor Co. 14 dages fortrydelsesret. Forudsætter BSbetaling. Læs mere: clever.dk/vilkaar. Clever Unlimited: 749 kr./md. Installation af ladeboks: 2.500 kr., dog kan ekstraomk. forekomme, fx ved
behov for grave- eller stilladsarbejde mv. Mindstepris i bindingsper. (6 md.): 6.994 kr. inkl. lån af ladeboks på privatadresse (DK). Hvert kvartal
tilbagebetales et beløb for den mængde strøm, som er brugt til opladning v/ ladeboksen efter fastsat takst, se clever.dk/tilbagebetaling. Clever
Unlimited Network: 625 kr./md. Mindstepris i bindingsperioden (6 md.): 3.750 kr.

Audi e-tron S Sportback Standardudstyr
Udstyr markeret med "●" angiver inkluderet standardudstyr.

e-tron S
Sportback
360 gr. omgivelseskamera

adaptive air suspension - Sport

Akustisk forrude

Alufælge 20"

Ambientebelysningspakke

Anhængertræk, forberedelse

Assistentpakke Tour
Assistentpakke Tour giver med mange funktioner endnu mere komfort på lange køreture og ved motorvejskørsel. Den adaptive kørselsassistent sammenfatter
køassistent og effektivitetsassistent. Indeholder: Adaptiv kørselsassistent (inkluderer adaptiv hastighedsassistent og vognbaneføringsassistent),
hastighedsbegrænser, effektivitetsassistent, undvigeassistent, drejeassistent, Audi pre sense front og og nødsituationsassistent

Audi connect Navigation & Infotainment Plus
- 3 år

Audi connect Nødopkald & Service inklusive bilstyring

Audi music interface
To USB-interfaces (USB-C) med lade- og datafunktion til afspilning af musik fra et bærbart lagermedie (USB, smartphone³, MP3-afspiller).

Audi phone box

Audi pre sense basic

Audi pre sense front

Audi smartphone interface
Audi smartphone interface forbinder din smartphone med din Audi og overfører indhold fra din smartphone via USB direkte til MMI-displayet. Navigation, telefoni,
musik og udvalgte apps fra andre leverandører kan styres på en komfortabel måde via MMI-betjeningsenheden og med din smartphones stemmebetjening.

Audi sound system

Audi virtual cockpit plus

Automatisk nedblændeligt bakspejl

Audi e-tron S Sportback Standardudstyr
Udstyr markeret med "●" angiver inkluderet standardudstyr.
e-tron S
Sportback
AVAS - Acoustic vehicle alerting system
Lyd på el-biler op til 20-30 km/t.

Bagagerumsafdækning
Manuel bagagerumsafdækning, kan tages ud og opbevares i bilen

Bagklap med elektrisk åbning og lukning

Blanke rudelister

Bluetooth interface

Bremsesadler, sortlakerede

Dagskørelys

Deaktivering af passagerairbag

Dekorindlæg i børstet aluminium, mat

Dækreparationssæt

Dæktrykkontrol

El-justerbar lændestøtte - 4 vejs

e-tron opladningssystem kompakt
e-tron kompakt er udviklet til opladning ved stikdåser, et såkaldt Mode-2-opladningssystem. Det består af en betjeningsenhed inklusive et tilslutningskabel til
bilen (4,5 m langt) og to forskellige nettilslutningskabler (med husholdnings- og industristik). Manuelt skift mellem 100 % og 50 % opladningseffekt. LED'er viser
opladningssystemets og opladningens status. Opladningseffekt på op til 11 kW (afhænger af det leverede industristik og landets elnet)

Forberedelse til Functions-On-Demand (FOD)

Forsæder, el-indstillelige inkl. memoryfunktion hos føreren

Førstehjælpsudstyr med advarselstrekant

Industristik CEE 16 A/400 V/6 h/ lang + lige
Nettilslutningskabel med industristik CEE 16 A 3-faset, rødt, lige udførelse, til e-tron opladningssystemet kompakt og e-tron opladningssystemet connect.

Isofixbeslag og Top Tether på bagsædet

Audi e-tron S Sportback Standardudstyr
Udstyr markeret med "●" angiver inkluderet standardudstyr.
e-tron S
Sportback
Isofixbeslag på passagersæde

Komfortklimaanlæg, 4 zoner

Komfortmidterarmlæn foran

Kontrolknapper i sort glas-look inkl. udvidet aluminium

Ladekabellængde standard
Bilkablet forbinder opladningssystemets betjeningsenhed med bilen og har en længde på 6 m i forbindelse med opladningssystemet kompakt og en længde på
2,5 m i forbindelse med opladningssystemet connect.

LED baglygter

LED forlygter

Loftbeklædning i sort stof

Læder/Alcantara m/S line-prægning

Låsebolte og registrering af løse hjul

MMI Navigation Plus med MMI touch response

MMI Radio plus med MMI touch response

Mode-3-ladekabel
Ladekabel til opladning ved offentlige AC-ladestandere (type 2). Kablet forbinder ladestanderen med AC-ladetilslutningen på bilen og giver mulighed for en
opladningseffekt på op til 22 kW (3-faset, 32 A). For 22 kW kræves tilkøb af ekstraudstyr fra fabrikken - kan være begrænset af modellen.

Måtter for og bag

Opbevarings- og bagagerumspakke

Panellister med aluminiumsindlæg med lys foran og bagi, S line logo foran

Parkeringshjælp plus

Audi e-tron S Sportback Standardudstyr
Udstyr markeret med "●" angiver inkluderet standardudstyr.
e-tron S
Sportback
Parkeringsklimafunktion
Parkeringsklimafunktionen (standardudstyr) køler eller opvarmer ved behov kabinen, inden kørslen starter, så der opnås perfekt klimakomfort allerede ved
indstigningen. Parkeringsklimafunktionen kan programmeres eller aktiveres i MMI eller komfortabelt via smartphoneappen. Uanset om bilen oplades eller ej på
det pågældende tidspunkt. Ved oplåsning af bilen med nøglen med fjernbetjening kan der startes en "kort klimafunktion".

Progressiv styring

quattro

Radiomodtagelse, digital
DAB+ radio

S logo på rattet

Sideairbags bag

Sideairbags foran og hovedairbagsystem

Sidespejle, opvarmelige, el-klapbare og aut. nedblændelige m/memory

Sidespejlhuse i aluminiumsoptik

S-model fuldlakeret kofangere
i bilens farve

Solskærme med makeupspejle med lys

Sportslæderrat med multifunktion og skiftekontakter
3-eget - gælder fra produktionsuge 48

Sportssæder foran

Sædebelastningsregistrering

Sædevarme, foran

Udvidet standardudstyr, DK (WAA)

Vognbaneafvigelsesadvarsel

Værktøjssæt

Audi e-tron S Sportback Standardudstyr
Udstyr markeret med "●" angiver inkluderet standardudstyr.

Audi e-tron S Sportback Ekstraudstyr
De i parentes opgivne koder henviser til udstyr, som er obligatorisk og derved skal bestilles i samme forbindelse, som det udstyr, de er opgivet ved.
"," skal læses som "og". "/" skal læses som "eller". Udstyr markeret med "-" angiver udstyr, der ikke kan tilkøbes den valgte model.
Tilvalg af fabriksmonteret ekstraudstyr kan påvirke bilens forbrug. En evt. ændring af forbruget vil have indflydelse på bilens pris og kan derudover
påvirke den grønne ejerafgift.
e-tron S
Sportback
2. AC-ladetilslutning (passagerside)
JS1

U99

U95

9PF

6I6

AC-ladetilslutningen (ekstraudstyr) giver i alle parkeringssituationer den korteste afstand mellem ladestanderen eller stikdåsen og bilens
ladetilslutning. Den giver den samme opladningseffekt som AC-ladetilslutningen i førersiden. Den anden Onboard Charger (KB4) kræver anden
AC-ladestikdåse. Begge AC-ladetilslutninger kan ikke anvendes samtidig

21" Letmetalfælg , 5-Y-eget rotordesign, sorte, glanspolerede,
285/40 R21-dæk, Audi Sport, Obs. dette udstyr kan påvirke bilens forbrug!

21" Letmetalfælge, 5-eget stjernedesign (S-design), grafitgrå, glanspolerede,
10,5Jx21, 285/40 R21-dæk, Obs. dette udstyr kan påvirke bilens forbrug!

Adaptiv forrudevisker
Adaptiv kørselsassistent inkl. nøds.ass (PCN/PCC)
Den adaptive kørselsassistent samler de tre systemer adaptive cruise control, Audi active lane assist med styretidspunktet "Tidligt" og
køassistenten

6.461 kr.

27.160 kr.

20.853 kr.

5.168 kr.

5.029 kr.

2V9

Air Quality-pakke

5.734 kr.

VW0

Akustiske sideruder, for og bag

7.173 kr.

QQ2 WAA

Ambientebelysningspakke plus

3.935 kr.

1D2

Anhængertræk, aftageligt

8.463 kr.

PCM

Assistentpakke City
Indeholder: Vejkrydsassistent, vognbaneskiftadvarsel, udstigningsadvarsel, assistent til registrering af tværgående trafik bagved, Audi pre sense
front, Audi pre sense rear, Audi pre sense 360.

23.722 kr.

2F1

Audi connect key (PG3/PGC)

2.296 kr.

UF8

Audi music interface for og bag

2.159 kr.

4X9 WAA

Audi pre sense-bagsædepakke

4.015 kr.

9VS

B&O Premium Sound System med 3D lyd

6SJ

PC4

5MK

5MB

Bagagerumsmåtte, variabelt foldbar
Kan foldes og klappes sammen i flere segmenter; kan i fuld længde anvendes til afdækning af bagagerumsbunden, også når bagsæderyglænet er
klappet frem, anvendes til variabel inddeling af bagagerummet; beskyttelseslængden er også tilstrækkelig til læssekanten og stødfangeren

Bremsekalibre, orangelakerede
19" for og 18" bag

Dekorindlæg Carbon struktur (QQ2)
Dekorindlæg i asketræ, vulkangråt naturel
Tilbydes ikke i forbindelse med design selection interiør

De angivne priser er i DKK inkl. moms.
Genereret 28-01-2021 - Der tages forbehold for fejl og ændringer.

16.527 kr.

1.792 kr.

5.734 kr.

11.637 kr.

2.159 kr.

Audi e-tron S Sportback Ekstraudstyr
De i parentes opgivne koder henviser til udstyr, som er obligatorisk og derved skal bestilles i samme forbindelse, som det udstyr, de er opgivet ved.
"," skal læses som "og". "/" skal læses som "eller". Udstyr markeret med "-" angiver udstyr, der ikke kan tilkøbes den valgte model.
Tilvalg af fabriksmonteret ekstraudstyr kan påvirke bilens forbrug. En evt. ændring af forbruget vil have indflydelse på bilens pris og kan derudover
påvirke den grønne ejerafgift.
e-tron S
Sportback
PXC

Digital Matrix LED-forlygter

64.688 kr.

Q0B

Digital TV med CI+ pay TV system og DAB

25.581 kr.

2ZM

Dobbelteget læderrat med multifunktion, skiftekontakter og ratvarme
4-eget

1.064 kr.

7D5

DVD afspiller

2.159 kr.

7K3

Dæktrykkontrolsystem

4.301 kr.

PV6 WAA

Forsæder med elektrisk indstilling med memoryfunktion (6XG/6XL/PAF, PS8)

VC2

Garageportsåbner, HomeLink

KS1

Head-up display

19.962 kr.

PS8

Individuelle kontursæder foran (PV6, N5D)

28.959 kr.

9TF

Indstignings-LED med projicering
Når sidedørene (for/bag) åbnes, projiceres e-t e-tron-logoet ned på underlaget ved hjælp af LED-teknik. LED-teknologien sørger ikke alene for
mere lys ved indstigningen, men også for et individuelt look.

31.906 kr.
3.590 kr.

3.432 kr.

7HF

Instrumentpanelets overside i læder og interiørelementer nederst i kunstlæder

7HM

Instrumentpanelets overside og interiørelementer nederst i kunstlæder

7HD

Instrumentpanelets overside og interiørelementer nederst i læder

15.094 kr.

4D3

Klimasæder foran (N0Q/N4M/N5D/N5W, PV3/PV6)

11.494 kr.

4D8

Klimasæder foran m/massagefunktion (PV6, N0Q/N5D)

22.288 kr.

2K9

Kofangere med kontrast lakering

PGC

Komfortnøgle, sensorstyret åbning samt elektrisk åbning og lukning af bagklap

PG3

GA2

V40

Komfortnøgle, sensorstyret åbning samt elektrisk åbning og lukning af bagklap og tyverialarm
inkl. sensorstyret åbning samt elektrisk åbning og lukning af bagklap

Komfortparkeringsklimafunktion
Letmetalfælge, 5-eget interferenz-design, titangrå, glanspolerede, 10,5Jx22,
285/35 R22-dæk, Audi Sport

De angivne priser er i DKK inkl. moms.
Genereret 28-01-2021 - Der tages forbehold for fejl og ændringer.

11.637 kr.
5.029 kr.

5.029 kr.
11.778 kr.

18.950 kr.

1.146 kr.

37.226 kr.

Audi e-tron S Sportback Ekstraudstyr
De i parentes opgivne koder henviser til udstyr, som er obligatorisk og derved skal bestilles i samme forbindelse, som det udstyr, de er opgivet ved.
"," skal læses som "og". "/" skal læses som "eller". Udstyr markeret med "-" angiver udstyr, der ikke kan tilkøbes den valgte model.
Tilvalg af fabriksmonteret ekstraudstyr kan påvirke bilens forbrug. En evt. ændring af forbruget vil have indflydelse på bilens pris og kan derudover
påvirke den grønne ejerafgift.
e-tron S
Sportback

9JC

Lighter og askebæger
2 lightere (12 volt) samt udtageligt askebæger i kopholderen foran

722 kr.

Læder, Valcona, perforeret med kanter (6E3, PS8, PV6, 6XL/PAF)
N0Q

til individuelle kontursæder foran: Sædernes midterstykke på forsæderne og de to yderste bagsædepladser i perforeret læder af typen Valcona +
Sædernes sidestøtter, midterste bagsædeplads (ekstraudstyr), hovedstøtter og midterarmlæn foran i læder af typen Valcona med
kontrastsyninger og kanter Dørbeklædningsindsatser i sort Alcantara

18.669 kr.

N5D

Læderindtræk, Valcona (Q1D/PS8, 6E3, 7P1)

33.784 kr.

N2R

Læderindtræk, Valcona med S-prægning (WQS)

13.658 kr.

N0K

Læderindtræk. Valcona/Milano, perforeret (4D3/4D8, PV6, 6E3, PAF/6XL, PS8)

33.784 kr.

YZI

Læderpakke, Audi exclusive

68.288 kr.

PX6 WAA

Matrix-LED-forlygter
med dynamisk lysiscenesættelse og dynamisk blinklys - for og bag.

18.669 kr.

5ZC

Nakkestøtter til forsæder, indstillige

9R1

Natsynsassistent

4ZD

Optikpakke, sort (3S2)

3FU

Panoramaglastag

2C7

Ratsøjle, el-indstillelig (PV3/PV6)

5.734 kr.

GZ2

Servolukning af døre

9.173 kr.

6FQ

Sidespejle i Carbon

9.898 kr.

6FJ

Sidespejle i titansort højglans (4ZD)

1.510 kr.

6FA

Sidespejlhuse lakeret i bilens farve

3Y4

Solgardiner i bagerste sideruder, manuel

5XF

Solskærm, forskydelig

2.159 kr.
30.918 kr.
8.605 kr.
21.421 kr.

0 kr.
2.866 kr.
722 kr.

S-sportssæder foran (PV3, 6XL/PAF, N2R, 6E3, WQS, 5TG/5MB)
Q4Q

Med manuel indstilling af sædehøjde, længdeposition, position, sædehældning, ryglænshældning; manuel indstilling af selehøjde; med
fremhævede sidestøtter, der giver bedre sidestøtte i sving, udtrækkelig lårstøtte samt elektrisk 4-vejs-lændestøtte; med integrerede
hovedstøtter, inklusive S-logo i forsædernes ryglæn

De angivne priser er i DKK inkl. moms.
Genereret 28-01-2021 - Der tages forbehold for fejl og ændringer.

14.285 kr.

Audi e-tron S Sportback Ekstraudstyr
De i parentes opgivne koder henviser til udstyr, som er obligatorisk og derved skal bestilles i samme forbindelse, som det udstyr, de er opgivet ved.
"," skal læses som "og". "/" skal læses som "eller". Udstyr markeret med "-" angiver udstyr, der ikke kan tilkøbes den valgte model.
Tilvalg af fabriksmonteret ekstraudstyr kan påvirke bilens forbrug. En evt. ændring af forbruget vil have indflydelse på bilens pris og kan derudover
påvirke den grønne ejerafgift.
e-tron S
Sportback
4A4

Sædevarme foran og yderpladser bag (N0K/N0Q/N2R/N4M/N5D/N5W/N7K/N7U)

5.455 kr.

3S1

Tagræling, blank

5.734 kr.

QL5

Tonede ruder i bag

6.461 kr.

PG2

Tyverialarm

7.173 kr.

2Z0

Uden model- og teknologibetegnelse

YZP

Udvidet læderpakke, Audi exclusive

PAF WAA

Virtuelle sidespejle (PCH/PCM)

6I5

Vognbaneafvigelsesadvarsel inklusive nødsituationsassistent

PCH

Vognbaneskiftadvarsel inklusive Audi pre sense rear, udstigningsadvarsel og assistent til registrering af tværgående
trafik bagved

7E4

Øget varmetilgang

De angivne priser er i DKK inkl. moms.
Genereret 28-01-2021 - Der tages forbehold for fejl og ændringer.

0 kr.
104.245 kr.
17.072 kr.
5.029 kr.

17.232 kr.

5.455 kr.

Audi e-tron S Sportback Lakfarver
e-tron S
Sportback
3P3P

Antiguablå Metallak

14.365 kr.

Q0Q0

Audi exclusive speciallak

41.688 kr.

A2A2

Brillantsort

Y6Y6

Catalunyarød Metallak

14.365 kr.

6Y6Y

Daytonagrå Perleeffekt

14.365 kr.

2Y2Y

Gletsjerhvid Metallak

14.365 kr.

0E0E

Mythossort Metallak

14.365 kr.

2D2D

Navarreblå Metallak

14.365 kr.

7M7M

Siambeige Metallak

14.365 kr.

De angivne priser er i DKK inkl. moms.
Genereret 28-01-2021 - Der tages forbehold for fejl og ændringer.

0 kr.

