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Zakelijk, stijlvol en bijzonder luxe. 
Dat is de nieuwe Audi A4. Geniet 
van de rijk uitgeruste Business 
edition en S edition.
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Sportiviteit als 
handelsmerk.



6Audi A4  »  Exterieur

De wielkasten worden mooi gevuld 

door de 16 tot 19 inch grote wielen.

De karakteristieke Matrix-LED-koplampen met dynamische knipperlichten 

geven goed zicht op de weg met een helder en gelijkmatig licht.
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8Audi A4  »  Carrosserievormen

Alleskunner met karakter: 
de Audi A4 allroad quattro.

Met zijn verhoogde onderstel, specifieke stylingdetails 

en praktische gebruiksmogelijkheden neemt de 

Audi A4 allroad quattro een bijzondere positie in. 

De quattro vierwielaandrijving, sterke motoren 

en onderstelaanpassingen passen perfect bij zijn 

avontuurlijke karakter.
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Het evenwichtige lijnenspel 
van de Audi Avant en Audi 
Limousine maakt op iedereen 
indruk met de autoverlichting 
als visitekaartje.

Subtiele details dragen bij aan zijn sterke persoonlijkheid: de brede singleframe-

grille, de horizontale chroomlijst die de LED-achterlichten met elkaar verbindt 

en de oplopende lijn onderaan de portieren. Dit is een sportief ontwerp met een 

geraffineerde look en een prestigieuze uitstraling.
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De doorlopende ventilatie-
roosters met chroomaccent 
benadrukken de breedte van 
het ontwerp.
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Veel opbergruimte en oneindig 
veel mogelijkheden.

Naar de autosleutel zoeken? Dat hoeft niet. Met een voetzwaai onder

de achterbumper opent de achterklep automatisch. Dan openbaart zich

het ruime interieur voor alle medereizigers en een indrukwekkend grote

kofferbak. Door de achterbankleuningen vanuit de bagageruimte 

gedeeld of volledig neer te klappen kunnen er heel veel spullen mee.



12Audi A4  »   Infotainment en connectiviteiten

Bovenop de foutloze ergonomie is er nog 
het bedieningsgemak van het touchscreen, 
aangevuld met spraakbediening voor  
diverse functies.
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In de vorm van het volledig digitale 

instrumentarium  ‘Audi virtual cockpit plus’ 

beschikt u over een 12,3-inch groot full-

HD-scherm dat niet alleen de vertrouwde 

snelheidsmeter en toerenteller weergeeft, 

maar bijvoorbeeld ook de navigatiekaart 

schermbreed kan tonen.

Prettig als de dingen zo werken als u 

verwacht. Het MMI touchscreen met 

hoge resolutie is vergelijkbaar met  

dat van een smartphone.
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Assistentie op de achtergrond. 
We hebben nagedacht over allerlei 
situaties waarmee u onderweg te 
maken krijgt en rijhulpsystemen 
ontwikkeld die u ondersteunen op 
het vlak van snelheid, efficiëntie, 
uitwijken en afslaan.



15Audi A4  »  Rijeigenschappen en assistentiesystemen

Minder plezierige autoritten? Niet 
in de Audi A4 allroad quattro. Zijn 
quattro vierwielaandrijving draagt 
op vrijwel elk parcours bij aan de 
rijstabiliteit en bochtendynamiek.



16Audi A4  »  Lakkleuren en velgen

Unilakken

Metalliclakken

Floretzilver metallic Gletsjerwit metallic Manhattangrijs metallic Mythoszwart metallic Navarrablauw metallic Tangorood metallic Terragrijs metallic

Briljantzwart Ibiswit

Pareleff ect lakken

Kies de lakkleur die uw persoonlijkheid het 

beste refl ecteert. Zit uw tint er niet bij? 

Met Audi Exclusive lakkleuren kunt u iedere 

gewenste kleur kiezen.

Fluweelpaars pareleff ect Goodwoodgroen pareleff ect Nogaroblauw pareleff ect
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Met Audi velgen onderstreept
u de eigen stijl en het karakter
van de Audi A4.

Deze weergave toont slechts een selectie van het assortiment velgen.

Kijk voor het volledige aanbod op audi.nl



Audi A4  »  Audi Originele Accessoires 18

Allweather automatten - op maat gemaakt 

van stevig en volledig herbruikbaar kunststof.

Met Audi Originele 
Accessoires kunt u 
allerhande extra’s 
aanschaff en die het 
gebruiksgemak van 
uw auto vergroten. 

Kijk voor het complete aanbod Audi Originele Accessoires 

op audi.nl/webshop
Deze praktische en robuuste koff erbakmat 

beschermt uw auto tegen vuil en vocht.

Kinderzitjes. Diverse uitvoeringen 

voor jonge passagiers.  

Met de optionele Audi phone box wordt uw 

smartphone draadloos opgeladen.
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De laadrandbescherming van doorzichtig 

folie beschermt de rand tegen beschadigingen 

bij het in- en uitladen.

Kijk voor het complete aanbod Audi Originele Accessoires 

op audi.nl/webshop

Een originele kantelbare en opvouwbare 

fi etsendrager van Audi. Ook geschikt voor 

elektrische fi etsen. 

Dakdragers vormen de beste oplossing om 

extra bagage mee te kunnen nemen.

Breid de transportmogelijkheden met een 

trekhaak uit.
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Uw Audi
heeft standaard
4 jaar garantie.

Een geruststellend idee.

Met de aankoop van een Audi kiest u voor 

een hoogwaardig technisch product waar 

u jaren mee vooruit kunt. Dat bewijzen 

wij graag en daarom heeft u op uw Audi 

maar liefst 4 jaar garantie. Zo hoeft u zich 

gedurende deze periode geen zorgen te 

maken over onverwachte reparatiekosten en 

kunt u onbezorgd genieten van uw Audi.

U kunt aanspraak doen op fabrieksgarantie 

zolang het onderhoud van de auto volgens de 

fabrieksvoorschriften is uitgevoerd. U kunt bij 

elke Audi Servicepartner binnen Nederland 

de garantiewerkzaamheden laten uitvoeren. 

De fabrieksgarantie blijft van kracht als de 

auto gedurende de garantietermijn wordt 

doorverkocht aan een opvolgende eigenaar. 

2 Jaar fabrieksgarantie

Als zich binnen de garantietermijn een defect 

voordoet als gevolg van een materiaal- en/

of fabricagefout, dan garandeert uw Audi-

dealer dat dit kosteloos wordt hersteld of 

vervangen. Wanneer een defect optreedt, 

dient u dit uiterlijk binnen één maand 

na constatering (en uiterlijk binnen de 

garantieperiode van de auto) van het gebrek 

per e-mail of schriftelijk kenbaar te maken 

aan uw Audi-dealer. De klacht moet tevens 

binnen de garantietermijn geconstateerd en 

gemeld zijn.

2 Jaar Extra Garantie

2 jaar Extra Garantie is van toepassing op 

nieuwe Audi auto’s die door Pon’s

Automobielhandel B.V. zijn geïmporteerd 

en die in Nederland te naam zijn gesteld. 

Extra Garantie is geldig gedurende een 

periode van 24 maanden, direct aansluitend 

op de eerste twee jaar fabrieksgarantie. 

Voor de Extra Garantie geldt wel een 

kilometerbeperking tot 100.000 km. 

Eventuele gebreken die ontstaan terwijl u in 

het buitenland bent, dienen eerst gemeld te 

worden bij uw Audi-dealer in Nederland. 

Omdat de 2 jaar Extra Garantie een specifieke 

toevoeging is voor de Nederlandse markt, 

dient u de reparatie eerst te betalen en de 

reparatiefactuur vervolgens in te dienen bij 

uw Audi-dealer in Nederland. Voorts zijn 

uitgezonderd de kosten voor reparaties die 

tot normale slijtage en onderhoud worden 

gerekend. De 2 jaar extra garantie is niet van 

toepassing op elektrische voertuigen van 

Audi. Op de elektrische voertuigen is 6 jaar 

onderhoud inclusief.

Bekijk de volledige garantie-  

voorwaarden op audi.nl of  

scan de QR-code. Benieuwd  

naar de resterende garantie  

op uw Audi? Neem hiervoor  

contact op met uw dealer. 



Audi Voorsprong door techniek

De informatie in deze brochure is met zorg samengesteld. 

Het is echter niet uit te sluiten dat informatie niet juist, 

onvolledig, of niet actueel is. U kunt aan deze brochure dan 

ook geen rechten ontlenen. 

De gegevens over de leveringsmogelijkheden, uitvoeringen,

presentaties, maten en gewichten, brandstofverbruik en

onderhoudskosten zijn gebaseerd op de stand van zaken

ten zijde van de druk. Wijzigingen, druk- en/of zetfouten

voorbehouden.

Getoonde afbeeldingen bevatten opties die tegen meerprijs

leverbaar zijn. De weergave van de materialen kan variëren.

Vanwege het wereldwijde chiptekort zijn een beperkt aantal

opties tijdelijk niet leverbaar. Voor meer informatie kunt u

contact opnemen met uw Audi dealer.

Gemiddeld brandstofverbruik:

5,0 - 8,1 l/100 km / 20 - 12,3 km/l

Gemiddelde CO2-emissie: 184 - 130 g/km

Genoemde CO2 emissiewaarden kunnen mogelijk afwijken

i.v.m. de nieuwe WLTP testmethode. Vraag de dealer naar

de CO2 emissiewaarden van het door uw gewenste voertuig.
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