Audi Q4 e-tron Sportback
Q4 e-tron Sportback Attitude
Ydelse

Batterikapacitet
(Netto/Brutto)

Rækkevidde

Forbrug

Ladeeffekt
(AC/DC)

Halvårlig
ejerafgift

Pris

35 e-tron

125 kW (170 hk)

52 kWh / 55 kWh

339 km

172 Wh/km

7,2 kW / 110 kW

330 kr.

394.990 kr.

40 e-tron

150 kW (204 hk)

77 kWh / 82 kWh

519 km

174 Wh/km

11 kW / 125 kW

330 kr.

429.990 kr.

50 e-tron quattro

220 kW (299 hk)

77 kWh / 82 kWh

488 km

180 Wh/km

11 kW / 125 kW

330 kr.

502.990 kr.

Model

Bemærk: Maksimal elektrisk effekt på 45 e-tron quattro på 195 kW (265 hk) og på 50 e-tron quattro på 220 kW (299 hk): Den maksimale effekt er
tilgængelig i maksimalt 30 sekunder, udregnet i forhold til UN-GTR.21. Mængden af tilgængelig motorkraft i de individuelle kørselssituationer
afhænger af temperaturen i batteriet, udetemperaturen, SOC (opladningsniveau) og batteriets tilstand eller fysiske alder. For at den maksimale
effekt skal være tilgængelig, skal batteriets temperatur ligge mellem 23 og 50 grader celsius og et SOC på mindst 88 %. Afvigelser i forhold til de
førnævnte parametre kan føre til reduceret motoreffekt eller ingen mulighed for maksimal effekt. Temperaturen i batteriet kan indirekte i en vis
udstrækning påvirkes af brugen af bilens klimaanlæg, og SOC kan for eksempel justeres i bilen. Den aktuelt tilgængelige effekt vises i
powermeterdisplayet i bilen.
Priserne vist er vejledende og gældende ved levering i 2022.
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.
Genereret 01-12-2021 - Der tages forbehold for fejl og ændringer.

Audi Q4 e-tron Sportback Standardudstyr
Udstyr markeret med "●" angiver inkluderet standardudstyr.

Q4 e-tron
Sportback
Attitude
110 kW DC opladning (max)
Gælder kun 35 e-tron med produktion efter uge 25 2021. Før uge 25 2021 vil det være op til 100 kW DC opladning.

125 kW DC opladning (max)
Gælder ikke 35 e-tron

Advanced kofangere
Kølergrillen er heklagrå, rammen er udført i aluminium i mat sølvfarve, og buen mellem kølergrillen og lygterne er manhattangrå metallak + advanced-stødfanger
med bottom line i kontrastlakering i manhattangrå metallak hele vejen rundt. Gælder kun Q4 50 e-tron quattro

Airbag til fører og forsædepassager med frakobling af forsædepassagerens airbag

Alufælge 19" - 5-eget
8,0J x 19 Gælder ikke 50 e-tron quattro

Alufælge 19" - 5-W-eget aerodesign, grafitgrå, glanspolerede, 8,0Jx19
Gælder kun 50 e-tron quattro

Attitude (WAA)

Audi adaptiv hastighedsassistent

Audi connect nødopkald

Audi connect Remote & Control

Audi drive select

Audi pre sense front

Audi smartphone interface

Audi sound system
8 højttalere inklusive centerhøjttaler og subwoofer med en samlet effekt på 180 W

AVAS - Acoustic vehicle alerting system
Lyd på el-biler op til 20-30 km/t.

Bagklap med elektrisk åbning og lukning

Bakkamera

Audi Q4 e-tron Sportback Standardudstyr
Udstyr markeret med "●" angiver inkluderet standardudstyr.
Q4 e-tron
Sportback
Attitude
Bluetooth interface

Børnesikring, elektrisk betjent

Børnesædefastgørelse i-Size i passagersiden og i-Size og Top Tether på de yderste bagsædepladser

Dagskørelys og baglys med automatisk lys, automatisk coming home-lys og leaving home-lys

Dekorindlæg i sort, eksklusiv lak

Digitalt cockpit
Komplet digitalt kombiinstrument på 10,25"

Dobbelteget sportslæderrat, flad top og bund, med multifunktion og skiftekontakter

Dækstørrelse: 235/55 R19 101T/EU (foran), 255/50 R19 103T/EU (bag)

Dæktrykkontrol

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)

Fartpilot inkl. fartbegrænser

Forsæder med højdeindstilling

Førstehjælpsudstyr med advarselstrekant og sikkerhedsveste

Højglanspakke, blanke rudelister

Industristik CEE 16A, 400V, lang og lige, til e-tron-opladningssystem

Kabinelys
Følgende er med hvidt lys: LED-loftmodul foran/bagi + Bagagerumslampe i venstre side + Handskerum med lys + Opbevaringsrum i midterkonsollen foran

Klimaanlæg

Audi Q4 e-tron Sportback Standardudstyr
Udstyr markeret med "●" angiver inkluderet standardudstyr.
Q4 e-tron
Sportback
Attitude
Komfortmidterarmlæn foran

Komfortparkeringsklimafunktion

Kontrastlakering, Manhattangrå
Gælder kun 50 e-tron quattro

LED forlygter

LED-baglygter

MMI
10,1" skærm

Mode-3-ladekabel
Længde: 6 m.

Måtter for og bag

Onboard charger, maks. 11 kW (AC)
Gælder ikke 35 e-tron

Onboard charger, maks. 7,2 kW (AC)
Gælder 35 e-tron

Parkeringshjælp plus

Progressiv styring
Gælder kun Q4 45 e-tron quattro og 50 e-tron quattro

Radiomodtagelse, digital
DAB+ radio

Selekontrol, elektrisk kontakt foran og bagi, optisk og akustisk

Service- og Reperationsabonnement (3 år / 45.000 km)
Gælder kun privatkøb og privatleasing

Sideairbags foran med hovedairbagsystem og interaktionsairbag foran

Sidespejle med elektrisk indstilling og elopvarmning

Sidespejlhuse i bilens farve

Audi Q4 e-tron Sportback Standardudstyr
Udstyr markeret med "●" angiver inkluderet standardudstyr.
Q4 e-tron
Sportback
Attitude
Skivebremse, foran
18"

Splitbagsæde 40:60

Stikdåse 12 V, 1 x 12V stikdåse i midterkonsollen foran

Sædebetræk i stof "Index"

Sædevarme, foran

Tromlebremse, bag

Undvigeassistent og drejeassistent

USB-ladestik ved bagsæde, 2 stk

Varmepumpe

Vognbaneafvigelsesadvarsel

Værktøjssæt

Audi Q4 e-tron 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.
Q4 e-tron
Sportback
Attitude

40Z

40Z PY2

56J

56J PY1

56J PY2

56H

56H PY1

56H PY2

55J

55J PY1

55K

55K PY1

55K PY2

44L

44L PY1

44L PY2

19" alufælge i 5-W-eget aerodesign, grafitgrå, glanspolerede
Størrelse forrest: 8,0 J x 19 med 235/55 R19-dæk; størrelse bagest 8,0 J x 19 med 255/50 R19-dæk bagest Obs. dette udstyr kan påvirke bilens
forbrug

19" alufælge i 5-W-eget aerodesign, grafitgrå, glanspolerede (PY2)
Størrelse forrest: 8,0 J x 19 med 235/55 R19-dæk; størrelse bagest 8,0 J x 19 med 255/50 R19-dæk bagest Obs. dette udstyr kan påvirke bilens
forbrug

20" alufælge i 10-eget stjerne-aero-design, sorte, glanspolerede, Audi Sport
Størrelse forrest: 8,0 J x 20 med 235/50 R20-dæk forrest, 9,0 J x 20 med 255/45 R20-dæk bagest Obs. dette udstyr kan påvirke bilens forbrug

20" alufælge i 10-eget stjerne-aero-design, sorte, glanspolerede, Audi Sport (PY1)
Størrelse forrest: 8,0 J x 20 med 235/50 R20-dæk forrest, 9,0 J x 20 med 255/45 R20-dæk bagest Obs. dette udstyr kan påvirke bilens forbrug

20" alufælge i 10-eget stjerne-aero-design, sorte, glanspolerede, Audi Sport (PY2)
Størrelse forrest: 8,0 J x 20 med 235/50 R20-dæk forrest, 9,0 J x 20 med 255/45 R20-dæk bagest Obs. dette udstyr kan påvirke bilens forbrug

20" alufælge i 5-V-eget polygondesign, mat titangrå, glanspolerede, Audi Sport
Størrelse forrest: 8,0 J x 20 med 235/50 R20-dæk forrest, 9,0 J x 20 med 255/45 R20-dæk bagest Obs. dette udstyr kan påvirke bilens forbrug

20" alufælge i 5-V-eget polygondesign, mat titangrå, glanspolerede, Audi Sport (PY1)
Størrelse forrest: 8,0 J x 20 med 235/50 R20-dæk forrest, 9,0 J x 20 med 255/45 R20-dæk bagest Obs. dette udstyr kan påvirke bilens forbrug

20" alufælge i 5-V-eget polygondesign, mat titangrå, glanspolerede, Audi Sport (PY2)
Størrelse forrest: 8,0 J x 20 med 235/50 R20-dæk forrest, 9,0 J x 20 med 255/45 R20-dæk bagest Obs. dette udstyr kan påvirke bilens forbrug

20" alufælge i 5-Y-eget design
Størrelse forrest: 8,0 J x 20 med 235/50 R20-dæk forrest, 9,0 J x 20 med 255/45 R20-dæk bagest Obs. dette udstyr kan påvirke bilens forbrug

20" alufælge i 5-Y-eget design (PY1)
Størrelse forrest: 8,0 J x 20 med 235/50 R20-dæk forrest, 9,0 J x 20 med 255/45 R20-dæk bagest Obs. dette udstyr kan påvirke bilens forbrug

20" alufælge i 5-Y-eget design, grafitgrå, glanspolerede
Størrelse forrest: 8,0 J x 20 med 235/50 R20-dæk forrest, 9,0 J x 20 med 255/45 R20-dæk bagest Obs. dette udstyr kan påvirke bilens forbrug

20" alufælge i 5-Y-eget design, grafitgrå, glanspolerede (PY1)
Størrelse forrest: 8,0 J x 20 med 235/50 R20-dæk forrest, 9,0 J x 20 med 255/45 R20-dæk bagest Obs. dette udstyr kan påvirke bilens forbrug

20" alufælge i 5-Y-eget design, grafitgrå, glanspolerede (PY2)
Størrelse forrest: 8,0 J x 20 med 235/50 R20-dæk forrest, 9,0 J x 20 med 255/45 R20-dæk bagest Obs. dette udstyr kan påvirke bilens forbrug

20" fælge i 5-eget V-design, grafitgrå, glanspolerede, 8,0J!9,0J x 20
235/50!255/45 R20-dæk Obs. dette udstyr kan påvirke bilens forbrug

20" fælge i 5-eget V-design, grafitgrå, glanspolerede, 8,0J!9,0J x 20 (PY1)
235/50!255/45 R20-dæk Obs. dette udstyr kan påvirke bilens forbrug

20" fælge i 5-eget V-design, grafitgrå, glanspolerede, 8,0J!9,0J x 20 (PY2)
235/50!255/45 R20-dæk Obs. dette udstyr kan påvirke bilens forbrug

De angivne priser er i DKK inkl. moms.
Genereret 01-12-2021 - Der tages forbehold for fejl og ændringer.

1.731 kr.

0 kr.

13.373 kr.

11.626 kr.

7.286 kr.

13.373 kr.

11.626 kr.

7.286 kr.

6.066 kr.

4.334 kr.

7.388 kr.

5.639 kr.

1.304 kr.

7.388 kr.

5.639 kr.

1.304 kr.

Audi Q4 e-tron 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.
Q4 e-tron
Sportback
Attitude

C1P

C1P PY1

C1P PY2

C7A

C5W

C5W PY1

C5W PY2

55L

55L PY1

55L PY2

21" alufælge i 5-eget rotor-aero-design, sorte, glanspolerede, Audi Sport
Størrelse forrest: 8,5 J x 21 med 235/45 R21-dæk; størrelse bagest 9,0 J x 21 med 255/40 R21-dæk bagest Obs. dette udstyr kan påvirke bilens
forbrug

21" alufælge i 5-eget rotor-aero-design, sorte, glanspolerede, Audi Sport (PY1)
Størrelse forrest: 8,5 J x 21 med 235/45 R21-dæk; størrelse bagest 9,0 J x 21 med 255/40 R21-dæk bagest Obs. dette udstyr kan påvirke bilens
forbrug

21" alufælge i 5-eget rotor-aero-design, sorte, glanspolerede, Audi Sport (PY2)
Størrelse forrest: 8,5 J x 21 med 235/45 R21-dæk; størrelse bagest 9,0 J x 21 med 255/40 R21-dæk bagest Obs. dette udstyr kan påvirke bilens
forbrug

21" alufælge i 5-W-eget stjernedesign, mat bronze, glanspolerede, Audi Sport (PFP)
Størrelse forrest: 8,5 J x 21 med 235/45 R21-dæk; størrelse bagest 9,0 J x 21 med 255/40 R21-dæk bagest Obs. dette udstyr kan påvirke bilens
forbrug

21" alufælge i 5-W-eget stjernedesign, platingrå, Audi Sport
Størrelse forrest: 8,5 J x 21 med 235/45 R21-dæk; størrelse bagest 9,0 J x 21 med 255/40 R21-dæk bagest Obs. dette udstyr kan påvirke bilens
forbrug

21" alufælge i 5-W-eget stjernedesign, platingrå, Audi Sport (PY1)
Størrelse forrest: 8,5 J x 21 med 235/45 R21-dæk; størrelse bagest 9,0 J x 21 med 255/40 R21-dæk bagest Obs. dette udstyr kan påvirke bilens
forbrug

21" alufælge i 5-W-eget stjernedesign, platingrå, Audi Sport (PY2)
Størrelse forrest: 8,5 J x 21 med 235/45 R21-dæk; størrelse bagest 9,0 J x 21 med 255/40 R21-dæk bagest Obs. dette udstyr kan påvirke bilens
forbrug

21" fælge i 5-eget rotor-evo-design, mat titangrå, glanspolerede, Audi Sport
8,5J|9,0Jx21, 235/45|255/40 R21-dæk Obs. dette udstyr kan påvirke bilens forbrug.

21" fælge i 5-eget rotor-evo-design, mat titangrå, glanspolerede, Audi Sport (PY1)
8,5J|9,0Jx21, 235/45|255/40 R21-dæk Obs. dette udstyr kan påvirke bilens forbrug.

21" fælge i 5-eget rotor-evo-design, mat titangrå, glanspolerede, Audi Sport (PY2)
8,5J|9,0Jx21, 235/45|255/40 R21-dæk Obs. dette udstyr kan påvirke bilens forbrug.

20.321 kr.

18.585 kr.

14.239 kr.

16.839 kr.

16.839 kr.

15.105 kr.

10.756 kr.

17.708 kr.

15.973 kr.

11.626 kr.

advanced
PY1

Indeholder: Kølergrillen er heklagrå, rammen er udført i aluminium i mat sølvfarve, og buen mellem kølergrillen og lygterne er manhattangrå
metallak + advanced-stødfanger med bottom line i kontrastlakering i manhattangrå metallak hele vejen rundt + 19" alufælge, 5-W-eget
aerodesign, grafitgrå, glanspolerede, 235/55|255/50 R19-dæk (40Z). Kan ikke tilkøbes til Q4 50 e-tron quattro.

5.500 kr.

Ambientelyspakke (PWA/PWB/PWC/PWE/PWK/PWL/PWN/5TD/5TG)
QQ8

Ambientelyspakken omfatter følgende med hvidt lys: LED-loftmodul foran/bagi + Bagagerumslampe i venstre side + Makeupspejle med lys, til
fører og forsædepassager + Ambientebelysning i for- og bagdørene + Indstigningslamper på undersiden af fordørene + Opbevaringsrum i
midterkonsollen foran + Konturbelysning i instrumentpanelet + Handskerum med lys + Fodrumslys foran/bagi

2.169 kr.

Ambientelyspakke plus (PWA/PWB/PWC/PWE/PWK/PWL/PWN/5TD/5TG)
QQ9

Ambientelyspakke plus omfatter følgende delvis i hvidt lys og delvis i lys, der kan reguleres i flere farver: LED-loftmodul foran/bagi (hvidt) +
Bagagerumslampe i venstre side (hvidt) + Makeupspejle med lys, til fører og forsædepassager (hvidt) + Ambientebelysning i for- og bagdørene
(flerfarvet) + Indstigningslamper på undersiden af fordørene (hvidt) + Opbevaringsrum i midterkonsollen foran (hvidt) + Konturbelysning i
instrumentpanelet (flerfarvet) + Handskerum med lys + Fodrumslys foran/bagi

De angivne priser er i DKK inkl. moms.
Genereret 01-12-2021 - Der tages forbehold for fejl og ændringer.

3.000 kr.

Audi Q4 e-tron 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.
Q4 e-tron
Sportback
Attitude

1D7

PYM WAA

Anhængertræk, forberedelse
Kan ikke tilkøbes til Q4 35 e-tron

Assistentpakke pro (PYG/PYH, PYA/PYY)
Assistentpakke pro indeholder følgende assistentsystemer: Adaptiv kørselsassistent med nødsituationsassistent + Adaptiv hastighedsassistent
med hastighedsbegrænser + Kamerabaseret vejskilteassistent + Parkeringshjælp plus + Omgivelseskameraer

1.473 kr.

4.500 kr.

Audi connect Navigation & Infotainment plus (PYG/PYH)
IT3

PXC

Audi connect Navigation & Infotainment plus omfatter tjenesterne fra Audi connect Navigation & Infotainment samt følgende: Navigation med
Google-satellitkort² + Onlinesøgning efter navigationsdestinationer³ + Onlinestemmeangivelse· + Onlinetrafikinformationer Plus + Ekstremt
detaljeret 3D-visning af byer + Onlineradio¹ + Hybridradio¹

Audi Matrix-LED-forlygter
Matrix-LED-forlygter med digitale lyssignaturer, dynamisk lysiscenesættelse og dynamisk blinklys + LED-baglygterne med lygtebånd med lys og
dynamisk blinklys + Forlygtesprinklere (8X8)

2.169 kr.

9.803 kr.

Bagklap med elektrisk åbning og lukning (i forbindelse med komfortnøgle) (4K5/4K6/WBF)
4E6 WAA

Bagklappen kan åbnes eller lukkes via et tryk på knappen på bilnøglen, på kontakten i førerdøren eller på softtouch-knappen i grebet på
bagklappen. I forbindelse med komfortnøglen, der fås som ekstraudstyr, er det nok at lave en sparkebevægelse med foden ved bagenden, hvis du
har hænderne fulde. Så der er mange måder at åbne og lukke bagklappen på. Nemt og bekvemt.

1S3

Bilværktøj med dækreparationssæt

2Z0

Bortfald af modelbetegnelse og ydelses-/teknologibetegnelse

0 kr.

2Z7

Bortfald af ydelses-/teknologibetegnelse

0 kr.

5TD

Dekorindlæg i antracitfarvet aluminiumskonvergens (PWA/PWB/PWC/PWE/QQ8/QQ9)

1.950 kr.

5TG

Dekorindlæg i mat, børstet aluminium, mørkt (PWK/PWL/PWN/QQ8/QQ9)

1.950 kr.

5TK

Dekorindlæg i naturelsølvgråt sedimentlindetræ (PWA/PWB/PWC/PWE/QQ8/QQ9, PWA/PWB/PWC/PWD/PWE)

3.381 kr.

5MC

Dekorindlæg i teknikvævet antracit (PWK/PWL/PWM/PWN/QQ8/QQ9)

4.980 kr.

2ZQ

Dobbelteget læderrat med multifunktion og skiftekontakt (AI9/WBG/PYM, PYM/PYL, PYC)

PY8

PY9

Dynamikpakke
Dynamikpakken omfatter følgende: Audi drive select + Progressiv styring

Dynamikpakke plus
Dynamikpakke plus omfatter: Audi drive select + Undervogn med støddæmperregulering + Progressiv styring

0 kr.

435 kr.

0 kr.

2.169 kr.

10.685 kr.

edition one - gejserblå
PFO

Indeholder: gejserblå metallak + S line med kontrastlakeringen manhattangrå metallak (PY2) + 21 alufælge fra Audi Sport, 5-eget rotor-aero,
sorte, glanspolerede (C1P) + Mørkttonede matrix-LED-forlygter + Forlygtesprinklere + Mørkttonet baglygtebånd med LED-baglygter + Tonede
ruder (QL5) + Folie med Audi ringe i sort i interiøret + S line med sportssæder i sort læder-kunstlæder-kombination med grå kontrastsyninger
(PWL) + Nøglecover i sort højglans + Splitbagsæde (3NT)

De angivne priser er i DKK inkl. moms.
Genereret 01-12-2021 - Der tages forbehold for fejl og ændringer.

82.455 kr.

Audi Q4 e-tron 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.
Q4 e-tron
Sportback
Attitude
edition one - tyfongrå
PFP

Indeholder: tyfongrå metallak + S line med kontrastlakeringen mythossort + 21 alufælge mat bronze, glanspolerede (C7A) + Mørkttonede matrixLED-forlygter + Forlygtesprinklere + Mørkttonet baglygtebånd med LED-baglygter + Optikpakken sort plus + Sidespejle i sort + Tagræling i sort
(3S2) + Tonede ruder (QL5) + Folieret Audi Ringe in Bronze + S line-interiør med sportssæder i stålgrå læder-kunstlæder-kombination med
kontrastsyninger i saigabeige (PWL) + Nøgle i sort højglans + Splitbagsæde (3NT)

86.020 kr.

Farvede syninger i rød (PWN)
YYB

Udstyret farvede syninger i rød, Audi Sport, omfatter: Sædeindtræk i sort med ekspresrøde kontrastsyninger og diamantformede syninger +
Midterarmlæn foran i sort med ekspresrøde kontrastsyninger + Dørarmlæn i sort med ekspresrøde kontrastsyninger + Ratkrans i sort med
ekspresrøde kontrastsyninger

8G1

Fjernlysassistent

8X8

Forlygtesprinkleranlæg

VW6

4GW

3NT

FB4

3PB

Forreste dørruder med akustikglas
Forreste dørruder med akustikglas sikrer en optimeret dæmpning af støj udefra.

Forrude i klimakomfort- og akustikglas, trådløs elopvarmning (PYC)
Fremklappeligt splitbagsæde (PWA/PWB/PWC/PWD/PWE/PWK/PWL/PWM/PWN)
Kan klappes frem i forholdet 40:20:40 eller komplet, med midterarmlæn og drikkevareholdere

Fuldlakering (PY1/PY2)
Kan kun kombineres med farverne Kiselgrå, Gletsjerhvid Metallak, Mythossort Metallak eller Navarreblå Metallic

Førersæde med elektrisk indstilling (PYA)
Med elektrisk indstilling af førersædets sædehøjde, sædets længderetning, sædehældning og ryglænets hældning; manuel indstilling af
passagersædet.

3.733 kr.

865 kr.
2.293 kr.

1.035 kr.

3.038 kr.

2.169 kr.

2.000 kr.

3.331 kr.

VC2

Garageportsåbner, HomeLink

PWE

Interiør med sportssæder i sort læder-kunstlæder-kombination (Indtræk: AO)

PWD

Interiør med sportssæder i sort stof (Indtræk: AI)

PWC

Interiør med sæder i beige læder-kunstlæder-kombination (Indtræk: BH)

18.134 kr.

PWB

Interiør med sæder i brun læder-kunstlæder-kombination (Indtræk: FX)

20.188 kr.

PWA

Interiør med sæder i sort læder-kunstlæder-kombination (Indtræk: AO)

18.134 kr.

PYC

4K5

Klimareguleringspakke
Klimapakken omfatter: 3-zoners komfortklimaanlæg + Komfortparkeringsklimafunktion

Komfortnøgle (4E6)

De angivne priser er i DKK inkl. moms.
Genereret 01-12-2021 - Der tages forbehold for fejl og ændringer.

2.036 kr.
21.273 kr.
4.500 kr.

5.114 kr.

4.075 kr.

Audi Q4 e-tron 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.
Q4 e-tron
Sportback
Attitude
4K6

Komfortnøgle (i forbindelse med tyverialarm) (PYV)

4.075 kr.

PG3

Komfortnøgle i forbindelse med tyverisikringspakke (4E6)

8.254 kr.

PG3 WBF

Komfortnøgle i forbindelse med tyverisikringspakke (4E6, WBF)

4.161 kr.

Komfortpakke
PYA

PYY

PYY WBF

PYG

PYG WAA

Komfortpakken indeholder følgende: Sidespejle med el-indklapning, automatisk afblænding i begge sider og kantstensautomatik til sidespejlet i
passagersiden + Bakspejl med automatisk afblænding, rammeløst + Lændestøtte med 4-vejs-indstilling til forsæderne + Projiceringslygte i
sidespejlene

Komfortpakke plus (PWA/PWB/PWC/PWD/PWE/PWK/PWL/PWN)
Komfortpakke plus indeholder Komfortpakke samt følgende: Memoryfunktion for førersædet og sidespejlene + Forsæder med elektrisk indstilling

Komfortpakke plus (PWA/PWB/PWC/PWD/PWE/PWK/PWL/PWN, WBF)
Komfortpakke plus indeholder Komfortpakke samt følgende: Memoryfunktion for førersædet og sidespejlene + Forsæder med elektrisk indstilling

MMI Navigation plus
MMI Navigation plus omfatter: MMI Navigation plus med MMI touch inklusive Audi connect Navigation &amp; Infotainment¹ + Kamerabaseret
vejskiltegenkendelse² + Audi virtual cockpit

MMI Navigation plus
MMI Navigation plus omfatter: MMI Navigation plus med MMI touch inklusive Audi connect Navigation &amp; Infotainment¹ + Kamerabaseret
vejskiltegenkendelse² + Audi virtual cockpit

6.500 kr.

15.000 kr.

7.643 kr.

15.000 kr.

12.500 kr.

MMI Navigation pro med Augmented Reality Head-up Display
PYH

MMI Navigation pro omfatter: MMI Navigation plus med MMI touch inklusive Audi connect Navigation &amp; Infotainment og Audi connect
Navigation &amp; Infotainment plus¹ + Audi smartphone interface + Augmented-reality-head-up-display² + Kamerabaseret vejskiltegenkendelse³
+ Audi virtual cockpit plus

28.748 kr.

Opbevarings- og bagagerumspakke
QE1

4ZD

Består af: Opbevaringsnet på bagsiden af forsædernes ryglæn + Drikkevareholdere i midterarmlænet bagi + Aflåseligt handskerum +
Bagagerumsnet + 12-volts-stikdåse i bagagerummet + Variabel bagagerumsbund (kan klappes op i forholdet 40 : 60); bagagerumsafdækningen
kan opbevares under bagagerumsbunden.

Optikpakke sort (PY1/PY2)
Den sorte optikpakke indeholder følgende: Et sort præg i området ved Audi singleframe + Et sort præg i området ved stødfangerne foran og bagpå
+ Sorte pyntelister ved sideruderne + Tagræling i sort

1.903 kr.

4.334 kr.

7M3

Panellister med aluminiumsindlæg foran (PWA/PWB/PWC/PWD/PWE)

435 kr.

VT4

Panellister med aluminiumsindlæg foran, med lys (PWA/PWB/PWC/PWD/PWE)

865 kr.

VT5

Panellister med aluminiumsindlæg foran, med lys, S-logo (PWK/PWL/PWN)

865 kr.

3FU

Panoramaglastag

8A2

Parkeringsassistent plus med parkeringshjælp med omgivelsesvisning (PYG/PYH/WBF, PYA/PYY)

De angivne priser er i DKK inkl. moms.
Genereret 01-12-2021 - Der tages forbehold for fejl og ændringer.

11.368 kr.
5.028 kr.

Audi Q4 e-tron 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.
Q4 e-tron
Sportback
Attitude
HD5

Performance dæk, 235/45 R21 for, 255/40 R21 bag

3.905 kr.

AI9

Ratvarme (PYL/PYM/WAA, PYC)

1.559 kr.

S line
PY2

Indeholder: 20" alufælge, 5-Y-eget design, 8,0J|9,0Jx20, 235/50|255/45 R20²-dæk (55J) + Udvendige S line-elementer med S line-logo på
skærmene + Kølergrillen er platinumgrå med ramme i aluminium i mat sølvfarve, og elementet mellem kølergrillen og lygterne er manhattangrå
metallak + S line-stødfanger med bottom line i kontrastlakering i manhattangrå metallak hele vejen rundt + Sportsundervogn (1JC).

15.500 kr.

PWN

S line-interiør med sportssæder i sort læder (Indtræk: AR/EI)

33.831 kr.

PWL

S line-interiør med sportssæder i sort læder-kunstlæder-kombination (Indtræk: EI/FS)

24.718 kr.

PWM

S line-interiør med sportssæder i sort mikrofiber Dinamica-/kunstlæderkombination (Indtræk: AR/EI)

27.320 kr.

PWK

S line-interiør med sportssæder i sort stof-kunstlæder-kombination (Indtræk: EI)

14.500 kr.

6C4

Sideairbags bagi (PWA/PWB/PWC/PWE/PWL/PWM/PWN)

6FJ

Sidespejlhuse i sort

PYU

9VS

4ZP

1JC

WBF

QL5

PYV

WBG

Sikkerhedspakke plus
Sikkerhedspakke plus indeholder følgende assistentsystemer: Vognbaneskiftadvarsel inklusive udstigningsadvarsel og assistent til registrering af
tværgående trafik bagved + Vognbaneafvigelsesadvarsel + Audi pre sense front + Audi pre sense basic og Audi pre sense rear

SONOS Premium Soundsystem
10 højttalere inklusive centerhøjttaler og subwoofer med en samlet effekt på 580 W

Sort optikpakke plus (3S2, PY1/PY2, 2Z0/2Z7)
Sportsundervogn
Sænket 15 mm

Technology selection (WAA, 4E6)
Pakken indeholder: Komfortnøgle (4K5) + MMI Navigation pro med Augmented Reality Head-up Display (PYH) + Komfortpakke (PYA) + Audi MatrixLED-forlygter (PXC)

Tonede ruder, bag
Tyverisikringspakke (4I6/4K6)
Tyverisikringspakken omfatter: Låsebolte, der kun kan løsnes med den medfølgende adapter + Tyverialarm

Winter selection
Pakken indeholder: Klimareguleringspakke (PYC) + Ratvarme (AI9) + Forrude i klimakomfort- og akustikglas, trådløs elopvarmning (4GW)

De angivne priser er i DKK inkl. moms.
Genereret 01-12-2021 - Der tages forbehold for fejl og ændringer.

3.123 kr.
948 kr.

5.000 kr.

3.550 kr.

6.066 kr.

1.903 kr.

32.750 kr.

3.464 kr.

4.161 kr.

7.000 kr.

Audi Q4 e-tron Sportback Lakfarver
De viste udstyrspriser er beregnet med 0% afgift.

Q4 e-tron
Sportback
Attitude
J6J6

Auroraviolet Metallak

7.299 kr.

L5L5

Floretsølv Metallak

5.100 kr.

5Y5Y

Gejserblå Metallak

5.100 kr.

2Y2Y

Gletsjerhvid Metallak

5.100 kr.

C2C2

Kiselgrå

0E0E

Mythossort Metallak

5.100 kr.

2D2D

Navarrablå Metallak

5.100 kr.

2L2L

Tyfongrå Metallak

5.100 kr.

De angivne priser er i DKK inkl. moms.
Genereret 01-12-2021 - Der tages forbehold for fejl og ændringer.

0 kr.

