Audi e-tron

Tietoja koskien Audi connect Navigointi & Infotainment
-palveluja käytettäessä asiakkaan omaa SIM-korttia
Datayhteyden muodostamiseen käytetään asiakkaan omaa ulkoista SIMkorttia, joka asetetaan korttipaikkaan. Lisävarusteena saatavan Audi phone
boxin yhteydessä integroidun autopuhelintoiminnon käyttö edellyttää
Bluetooth-yhteensopivaa matkapuhelinta, jossa on Remote SIM Access
Profile (rSAP)². Palvelut ovat käytettävissä vain erikseen solmitun matkapuhelinsopimuksen kautta ja vain matkapuhelinverkon ulottuvilla. Datapakettien vastaanottaminen Internetistä saattaa aiheuttaa kulloistenkin matkapuhelinpalvelujen hinnoittelun mukaan ja erityisesti ulkomailla tapahtuvassa
käytössä lisäkustannuksia: Suurten datamäärien vuoksi on ehdottomasti
suositeltavaa käyttää kiinteään hinnoitteluun perustuvaa liittymää!
Audi connect Navigointi & Infotainment -palvelujen käytettävyys on maakohtaista. Palvelut ovat käytettävissä vähintään vuoden ajan auton toimituspäivästä lukien. Jos Audi connect -palvelut perustuvat kolmannen osapuolen
tuottamiin palveluihin, jatkuvaa käytettävyyttä ei voida taata, sillä se on kolmannen osapuolen vastuulla. 24 kuukauden kuluttua auton käyttöönotosta
Audi connect -palvelujen käyttöoikeus jatkuu maksutta yhden 12 kuukauden
jakson ajan. Jos et halua ottaa käyttöön käyttöoikeuden jatkoa, ilmoita siitä
meille kirjallisesti osoitteeseen:
AUDI AG
Kundenbetreuung Deutschland
85045 Ingolstadt
Sähköposti: kundenbetreuung@audi.de
Puh.: +49 800 28347378423
Lisätietoja Audi connect -palvelujen tilauksen jatkamisesta Audi-jälleenmyyjältä. Audi connect mahdollistaa automallin mukaan pääsyn Googleen ja
Twitteriin. Jatkuvaa käyttöä ei voida taata, vaan se määräytyy Googlen ja
Twitterin toiminnan mukaan. Lisätietoja Audi connectista saa osoitteesta
www.audi.com/connect ja Audi-jälleenmyyjältä; tietoa maksun muodostumisesta saa omalta matkapuhelinoperaattorilta.

Vastuuvapauslauseke koskien Audi connect Emergency
& Service -palvelua mukaan lukien e-tronin toimintojen
ohjausta ja Audi connect -varkauspaikannusjärjestelmää
Palvelut tarjotaan autoon kiinteästi asennetun SIM-kortin kautta. Datayhteyden kustannukset sisältyvät Audi connect Safety & Service -varusteen hintaan. Audin tarjoamat palvelut ovat käytettävissä vain Audin valitseman
matkapuhelinoperaattorin matkapuhelinverkon alueella. Audi connect
Safety & Service -palvelut sisältäen hätäpuhelun, online-tiepalvelupuhelun,
Audin vahinkopalvelun ja Audin online huoltoajankohdan määrittämisen
ovat käytettävissä kymmenen vuoden ajan auton luovutuksesta seuraavissa
maissa:
Belgia, Saksa, Suomi, Ranska, Iso-Britannia, Italia, Liechtenstein, Luxemburg,
Monaco, Hollanti, Norja, Itävalta, Portugali, Ruotsi, Sveitsi, Espanja, Irlanti,
Puola, Unkari, Kreikka, Bulgaria, Romania, Malta, Gibraltar, Liettua.
Lisätietoa käyttöajasta muissa Euroopan maissa sekä erikoisvarusteiden
käytettävyydestä saa Audi-jälleenmyyjältä.
Audi connectin e-tronin toimintojen ohjauspalvelut ovat käytettävissä
maksutta kolmen vuoden ajan. Voimassaoloaikaa voidaan jatkaa maksusta.
Auton yleiseurooppalainen hätäpuhelutoiminto täyttää lakisääteisten standardien vaatimukset. Yleiseurooppalainen hätäpuhelutoiminto on käytettävissä auton luovutushetkestä lähtien ilman aikarajaa. Yleiseurooppalaisen
hätäpuhelutoiminnon edellyttämä puhelun vastaanoton infrastruktuuri
määräytyy kunkin maan mukaan. Haluttaessa Audi connect -hätäpuhelutoiminto voidaan poistaa käytöstä Audi-jälleenmyyjällä.
Muita ohjeita: Palveluissa saattaa esiintyä häiriöitä, jotka johtuvat ylivoimaisen esteen aiheuttamasta Force majeure -tilanteesta tai viranomaisten määräyksestä tai teknisestä tai muusta toimenpiteestä, joka johtaa AUDI AG:n,
muiden toimittajien tai verkko-operaattorin laitteistojen määräystenmukaiseen operaatioon (esim. huoltoon, korjaukseen, järjestelmäkohtaiseen ohjelmistopäivitykseen, laajennuksiin). AUDI AG pyrkii kaikin keinoin varmistamaan,
että tällaiset häiriöt korjataan tai pyritään korjaamaan viipymättä.

¹ Täyden hyödyn saaminen edellyttää LTE-datayhteyttä. Tiedot saatavuudesta ja LTE-tekniikan tuesta saat Audi-jälleenmyyjältä. ² Tiedot yhteensopivista matkapuhelimista saat Audi-jälleenmyyjältä tai Internet-osoitteesta www.audi.com/bluetooth
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Te h o k u u l o s t a a n y t
hiljaiselta.

Uusi muotokieli.

s. 12 | Lata u s

s. 30 | Si s ä ti la t

Lataaminen on uusi
tankkaus.

Va l m i i n a d i g i t a a l i s e e n
tulevaisuuteen.

s. 18 | Digita a l i s et p a lve lu t

s. 36 | A u d i Ge n u i n e A cce s s ori e s

Monipuolisuus on vakio.

Yksilöllisyyttä voi laajentaa.

Me emme ole keksineet sähköautoa. Ei, mutta me olemme tehneet jotakin paljon
merkittävämpää. Olemme kyseenalaistaneet kaiken, testanneet taukoamatta ja
omaksuneet 110 autonvalmistusvuoden aikana saavutetun kokemuksen täysin
uuteen tekniikkaan. Kunnes saavutimme tavoitteen: sähköauton, jolla on Audin DNA.
Audi e-tron – ensimmäinen täyssähköauto, joka täyttää tiukimmatkin vaatimuksemme: Teknistä etumatkaa. Tervetuloa uudenlaisen liikkumisen aikakaudelle.
Sähköllä ajaminen on mahdollista aidolla quattro-nelivedolla. Auto on kauttaaltaan
connected. Sillä on kautta maailman oikeus kantaa tunnuksenaan neljää rengasta.

Energiankulutusta ja CO₂-päästöjä koskevat tiedot alkaen sivulta 42.
Kuvissa näkyvät tai kuvatut varusteet ovat lisähintaan saatavissa olevia lisävarusteita.
Yksityiskohtaiset tiedot vakio- ja lisävarusteista saat osoitteesta www.audi.fi
tai Audi-jälleenmyyjältä.
Lisätietoa oikeudellisista tiedoista ja käyttövinkeistä saa alkaen sivulta 44.
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[ Ajaminen sähköllä ]

[ 06 07 ]

[ Nauti luonnon rauhasta ja hiljaisuudesta, mihin ikinä tiesi

»Spontaanit reissut
ovat tärkeä
osa elämääni.«

viekin. Ja niin palaat rentoutuneena takaisin. Audi e-tronilla
tämä ei ole mikään ongelma. Ensimmäisessä täysin sähköisessä Audissa yhdistyvät quattrolle tyypillinen pito ja
ajodynamiikka sekä lähes äänetön ja päästötön sähköauton
liikkeen sulavuus. Koska toimintamatka on jopa 417 km
(WLTP), jokainen päämäärä on inspiraatio, jonka voi
toteuttaa täysin huolettomasti. ]
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[ Koti on paras paikka. Se on rauhoittumispaikka, jossa

[ 08 09 ]

[ Ajaminen sähköllä ]

sielu lepää. Samalla se on paikka, jossa voit ladata
e-tronin. Kokonaisvaltaisen latauskonseptin ansiosta
auto verkottuu kätevästi juuri sinun kotiisi. Älykkäät
toiminnot ja laaja palveluvalikoima helpottavat astumista
sähköisen ajamisen maailmaan. Kun voimaa on kerätty
kaikessa rauhassa, uskomaton tilan tuntu ja mukavuus
houkuttelevatkin jo tien päälle, jossa voit tuntea olosi
yhtä kotoisaksi kuin omassa kodissasi. ]
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»Rentoutumine ja akkujen
lataaminen sujuu
parhaiten kotona.«
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lataaminen sujuu
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[ Dynaaminen liikkeelle lähtö, rentoutuneena perille. Heti liikkeelle lähdettäessä

[ 10 11 ]

[ Ajaminen sähköllä ]

tuntee Audi e-tronin voiman välittyvän suoraan sähkömoottoreihin. Kaksi
sähkömoottoria – yksi kummallakin akselilla – tuottaa korkean vääntömomentin, mikä saa aikaan vaikuttavan kiihtyvyyden. Digitaalinen mukavuus nousee
aivan uudelle tasolle MMI touch response -kosketusnäytön uuden sukupolven,
Audi connectin ja e-tronin reittisuunnittelun sekä e-tron-kohtaisten palvelujen
ansiosta. Saavutat päämääräsi helpommin, kun tie sitä kohti on riittävän
inspiroiva. ]

»Kaikki tapaamiset eivät
luo mahdollisuuksia.
Mutta matka sinne luo.«
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[ Ympäristön lisäksi Audi e-tron säästää jotakin aivan yhtä arvokasta luonnonvaraa:
sinun aikaasi. Voit siis ladata e-tronin sillä välin, kun olet ostoksilla, liiketapaamisessa
tai lounaalla. Auto on helposti liitettävissä julkisiin latausasemiin joko Mode-3-latauskaapelilla tai latausaseman omalla kaapelilla (AC). ]

[ 12 13 ]

»Menestysresepti:
yhdistele asioita järkevästi.«
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[Lataus]

[ 14 15 ]

[ Lataaminen ]

»Jälleen yksi asia
vähemmän, jolle minun
pitää uhrata ajatuksia.«

[ Jo kotona voi huomata, miten itsenäiseksi sähköinen liikkuminen tekee. Tästä vastaa oma latausasema, joka
on kaikessa yksinkertaisuudessaan vain tavallinen kotitalouden pistorasia. Auton vakiovarusteisiin kuuluvan
Compact-latauslaitteen avulla saat helposti ladattua auton niin kotona kuin tien päällä. Nopeampaa latausta
varten voit liittää Compact-latauslaitteen myös voimavirtapistorasiaan mukana tulevalla kaapelilla. ]
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[ Tapaamiset kaupungissa vaativat täydellistä keskittymistä. On stressiä
pysäköintipaikan etsimisestä ja pysäköinnistä pieneen pysäköintiruutuun,
mikä ei todellakaan auta tilannetta. Tämän kaiken voi välttää todella helposti:
Audi connectin avulla löydät vapaan pysäköintipaikan läheisyydestäsi tai
kohteestasi. ]

Audi e-tronin ja Audi connectin kautta olet myAudi-sovelluksella aina yhteydessä digitaaliseen maailmaan. Kun olet kerran rekisteröitynyt,
käytössäsi on monia innovatiivisia toimintoja ja palveluja. Tällaisia ovat muun muassa reaaliaikaiset tiedot autostasi, kuten toimintamatka,
huoltoajankohdat, varoitukset ja ainutlaatuiset Audi e-tronin toiminnot.
myAudi-sovelluksen kautta voit käyttää e-tron-mallikohtaisia ja muita innovatiivisia palveluja entistäkin tehokkaammin.
Käytä niitä kätevästi älypuhelimella, tabletilla tai kotoa tietokoneelta.
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e-tronin reittisuunnittelu ottaa navigoinnissa huomioon
latausasemien olemassa olevan infrastruktuurin sekä
senhetkisen ajotavan. Voit suunnitella matkasi käteväsi
myAudi-sovelluksella ja lähettää sitten kohteet ja reitit
suoraan autoon.
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»Monet hommat
sujuvat
rennommin, kun
ne voi delegoida
eteenpäin.«

e-tron
Reittisuunnittelu

[ Tapaamiset kaupungissa vaativat täydellistä keskittymistä. On stressiä
pysäköintipaikan etsimisestä ja pysäköinnistä pieneen pysäköintiruutuun,
mikä ei todellakaan auta tilannetta. Tämän kaiken voi välttää todella helposti:
Audi connectin avulla löydät vapaan pysäköintipaikan läheisyydestäsi tai
kohteestasi. ]
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Muita toimintoja: latauslaitteiston hallinta, lataustietojen/-historian seuranta, kustannusoptimoitu
lataaminen ja julkisten latausasemien käyttöönotto (jos osana e-tronin latauspalvelua).
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tuomaa ajotuntumaa. Ajotuntuma on sitäkin vaikuttavampi, kun quattro-neliveto jakaa molempien
sähkömoottoreiden välittömästi käytössä olevan voiman tarpeen mukaan ja suoraan etu- ja takaakselille. Kun tehoa on 265 kW, ja boost-toiminnon ansiosta lyhytaikaisesti jopa 300 kW, Audi e-tron
näyttää dynamiikan, pidon ja voiman aivan uudella tavalla. Vetokykyä löytyy 1 800 kg, mikä on jälleen
yksi osoitus Audi e-tronin katumaasturille tyypillisistä ominaisuuksista, jotka sopivat kaikenlaisiin
arkisiin askareisiin. ]
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[ Audi e-tronin aerodynaaminen muotoilu korostaa jokaisella elementillään hiljaisen liukumisen
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Lisätietoa oikeudellisista tiedoista ja käyttövinkeistä saa alkaen sivulta 44.

»Uusien asioiden
löytäminen
on osa minua.«

[Audi e-tron]
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[ Teknistä etumatkaa, seuraavalla tasolla. Muotoilu osoittaa selkeästi, että tässä seisoo uuden ajan viestinviejä.
Erottuva, suljettu kahdeksankulmainen Singleframe-jäähdyttimensäleikkö pystysuorine elementteineen on
selvä viesti: Audi e-tron ei ole pelkästään edistyksellinen sähköauto vaan se edustaa myös perinteistä
katumaasturia. Kaikkine ominaisuuksineen, mitä se pitää sisällään. Audi e-tronin muotokielen kohokohtia
edustavat myös dynaamisella Audi e-tronille tyypillisellä valokuviolla varustetut ajovalot sekä keulan ilmaverho. ]
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[ Peilikuva progressiivisesta maailmasta, jota Audi e-tron puhtaimmillaan

[ 24 25 ]

[ Innovaatiot ]

edustaa: virtuaaliset ulkopeilit, joita voi säätää OLED-kosketusnäyttöjen
kautta. Korkearesoluutioiset kamerat, jotka ovat korvanneet perinteiset
ulkopeilit, näyttävät kristallinkirkasta kuvaa sisätiloissa oleviin laadukkaisiin
OLED-kosketusnäyttöihin. Näin kuljettajalla on parempi näkymä reunakivetyksiin, risteyksiin ja moottorien tapahtumiin – myös huonolla säällä.
Ulkopeilien pieni koko ja aerodynaaminen pinta takaa optimaalisen
cW-arvon, mikä puolestaan parantaa auton taloudellisuutta. ]

»Pari ylimääräistä
silmäparia
tuovat turvaa.«
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Yksilöllistä monipuolisuutta

[ Loistava esimerkki Audi e-tronin edistyksellisestä muotoilusta ovat ajovalot ja
takavalot. Valojen vaakasuorat linjat korostavat e-tronille tyypillistä valokuvioiden
ainutlaatuista muotoa. Takaosan poikki kulkeva yhtenäinen valonauha luo optisesti
vaikutelman leveydestä ja tuo ulkomuotoon lisää erottuvuutta. Ennen matkaan
lähtöä ja sen jälkeen Coming-Home-/Leaving-Home-valotoiminto tervehtii ja
hyvästelee kuljettajan futuristisen dynaamisilla valokuvioilla. ]

[ Katumaasturin urheilullisessa ulkomuodossa yhdistyvät elementit,
[1] Mythos-musta, metalliväri

20˝ alumiinivanne, 5-puolainen ”Dynamic”,
kontrastiharmaa, osittain kiillotettu¹

[2] Taifun-harmaa, metalliväri

21˝ alumiinivanne, 15-puolainen,
kontrastiharmaa, osittain kiillotettu¹

[3] Siam-beige, metalliväri

21˝ alumiinivanne, 5-puolainen ”Turbine”,
kontrastiharmaa, osittain kiillotettu¹

[ Ulkopuolen muotoilu ]

jotka tekevät siitä tulevaisuuden sähköauton. Kaikki lähtee aerodynaamisesta kattolinjasta ja pitkästä kattospoilerista jatkuen aina e-tronmallikohtaiseen jäähdyttimensäleikköön, jossa on cW-optimoitu
ilmavirtaus. Taloudellisuus saa näkyä. Sama koskee erottuvia helmalistoja, jotka näyttävät ulospäin akkujen asennuskohdan. ]
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[ 26 27 ]

»Minusta kyllä
näkee, mikä
minua vie eteenpäin.«
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Katso muita värejä ja vanteita osoitteesta www.audi.fi.
Energiankulutusta ja CO₂-päästöjä koskevat tiedot alkaen sivulta 42.
Renkaiden tekniset ominaisuudet löytyvät sivulta 43.
Kuvissa näkyvät tai kuvatut varusteet ovat osittain lisähintaan saatavissa olevia lisävarusteita.
¹ Huomioi vanteiden erityisominaisuudet sivulla 43.
Yksityiskohtaiset tiedot vakio- ja lisävarusteista saat osoitteesta
² Audi Sport GmbH:n valikoimasta.
www.audi.fi tai Audi-jälleenmyyjältä. Lisätietoa oikeudellisista tiedoista ja käyttövinkeistä saa alkaen sivulta ³44.
Lisätietoja tarkasta ajankohdasta saa Audi-jälleenmyyjältä.
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[ MMI touch response -kosketusnäytön ja Audin virtuaalisen mittariston myötä Audi e-tron on valmis
digitaalisen tulevaisuuden haasteisiin. Tätä varten kuljettajan käytössä on korkearesoluutioiset 10,1 ja
8,6 tuuman kosketusnäytöt. Niiden kautta voi käyttää Infotainment- ja mukavuustoimintojen sekä
kuljettajaa avustavien järjestelmien näyttöjä ja toimintoja. Audin virtuaalisessa mittaristossa ja yksilöllisessä esitystavassa aina perinteisestä näkymästä e-tron-mallikohtaiseen ja urheilulliseen näkymään.
Voit käyttää innovatiivisesti myös e-tron-kohtaisia palveluja, kuten reittisuunnittelua ja älykkäitä
lataustoimintoja. ]
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»Mitä, missä milloin?
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Sisäpuolen muotoilu
muotoilu ]]
[[ Sisäpuolen

»Hengähdystauko –
se onnistuu
parhaiten tien päällä.«

[ Valikoidut materiaalit, laadukas työn jälki ja monipuoliset sisätilat. Audi
e-tronissa voit itse määrittää omalle hyvinvoinnillesi parhaiten sopivan
tunnelman. Ulkonäköön voi vaikuttaa valitsemalla suuresta määrästä eri
kangas- tai nahkaverhoiluja, somistelistoja sekä erilaisia istuimia. Tuntuvaa
hyvinvointia lisää 4-alueinen mukavuusilmastointi (lisävaruste) sisältäen
matkustajien tunnistuksen – taloudellinen käyttö tapahtuu lämpöpumpun ja
sähkötoimisen kompressorin kautta. Ilmanlaatupakettiin kuuluva ionisaattori tuo
sisätiloihin vuoristomaisen raikasta ilmaa. Voit valita kesä- ja talvituoksusta. ]

Energiankulutusta ja CO₂-päästöjä koskevat tiedot alkaen sivulta 42.
Kuvissa näkyvät tai kuvatut varusteet ovat osittain lisähintaan saatavissa olevia lisävarusteita.
Yksityiskohtaiset tiedot vakio- ja lisävarusteista saat osoitteesta www.audi.fi tai Audi-jälleenmyyjältä.
Lisätietoa oikeudellisista tiedoista ja käyttövinkeistä saa alkaen sivulta 44.

[ 32 33 ]

Sisäpuolen muotoilu
muotoilu ]]
[[ Sisäpuolen

»Hengähdystauko –
se onnistuu
parhaiten tien päällä.«

[ Valikoidut materiaalit, laadukas työn jälki ja monipuoliset sisätilat. Audi
e-tronissa voit itse määrittää omalle hyvinvoinnillesi parhaiten sopivan
tunnelman. Ulkonäköön voi vaikuttaa valitsemalla suuresta määrästä eri
kangas- tai nahkaverhoiluja, somistelistoja sekä erilaisia istuimia. Tuntuvaa
hyvinvointia lisää 4-alueinen mukavuusilmastointi (lisävaruste) sisältäen
matkustajien tunnistuksen – taloudellinen käyttö tapahtuu lämpöpumpun ja
sähkötoimisen kompressorin kautta. Ilmanlaatupakettiin kuuluva ionisaattori tuo
sisätiloihin vuoristomaisen raikasta ilmaa. Voit valita kesä- ja talvituoksusta. ]

Energiankulutusta ja CO₂-päästöjä koskevat tiedot alkaen sivulta 42.
Kuvissa näkyvät tai kuvatut varusteet ovat osittain lisähintaan saatavissa olevia lisävarusteita.
Yksityiskohtaiset tiedot vakio- ja lisävarusteista saat osoitteesta www.audi.fi tai Audi-jälleenmyyjältä.
Lisätietoa oikeudellisista tiedoista ja käyttövinkeistä saa alkaen sivulta 44.

18-1204 - E-Tron_833-11

[[Katumaasturin
Katumaasturinurheilullisessa
urheilullisessaulkomuodossa
ulkomuodossayhdistyvät
yhdistyvätelementit,
elementit,
jotka
jotkatekevät
tekevätsiitä
siitätulevaisuuden
tulevaisuudensähköauton.
sähköauton.Kaikki
Kaikkilähtee
lähteeaerodynaaaerodynaamisesta
misestakattolinjasta
kattolinjastajajapitkästä
pitkästäkattospoilerista
kattospoileristajatkuen
jatkuenaina
ainae-trone-tronmallikohtaiseen
mallikohtaiseenjäähdyttimensäleikköön,
jäähdyttimensäleikköön,jossa
jossaon
oncW-optimoitu
cW-optimoitu
ilmavirtaus.
ilmavirtaus.Taloudellisuus
Taloudellisuussaa
saanäkyä.
näkyä.Sama
Samakoskee
koskeeerottuvia
erottuviahelmalishelmalistoja,
toja,jotka
jotkanäyttävät
näyttävätulospäin
ulospäinakkujen
akkujenasennuskohdan.
asennuskohdan.]]

Mythos-musta,metalliväri
metalliväri
[1]
[1] Mythos-musta,

20˝
20˝alumiinivanne,
alumiinivanne,5-puolainen
5-puolainen”Dynamic”,
”Dynamic”,
kontrastiharmaa,
kontrastiharmaa,osittain
osittainkiillotettu¹
kiillotettu¹

[4] Katalonia-punainen, metalliväri

Taifun-harmaa,metalliväri
metalliväri
[2] Taifun-harmaa,
[2]

21˝
21˝alumiinivanne,
alumiinivanne,15-puolainen,
15-puolainen,
kontrastiharmaa,
kontrastiharmaa,osittain
osittainkiillotettu¹
kiillotettu¹

[5] Jäätikönvalkoinen, metalliväri

20˝ alumiinivanne, 5-kaksoispuolainen,
matta titaaninvärinen, kiillotettu, Audi Sport¹, ²

Siam-beige,metalliväri
metalliväri
[3]
[3] Siam-beige,

21˝
21˝alumiinivanne,
alumiinivanne,5-puolainen
5-puolainen”Turbine”,
”Turbine”,
kontrastiharmaa,
kontrastiharmaa,osittain
osittainkiillotettu¹
kiillotettu¹

[6] Audi exclusive -erikoisväri, Java-vihreä³

21˝ alumiinivanne, 5-puolainen ”Star”,
platinanvärinen, kiillotettu, Audi Sport¹, ², ³

Musta Optiikka -paketti

21˝ alumiinivanne, 5-puolainen ”Star”,
platinanvärinen, kiillotettu, Audi Sport¹, ², ³

[ 26 27 ]

»Minusta kyllä
näkee, mikä
minua vie eteenpäin.«

Yksilöllistä
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I st uimet

S omist e list at

[ 1 ] Va l con a -n a h k a , p i i k i ve n h a r ma a

M u k av u u si stu i n

H ar j attu tu m m a al u m i i n i

[2 ] N a h k a /ke i n on a h k a mon o.p u r 5 5 0 -yh d i s t e l mä h e l mi ä i s b e i g e

N o r m aal i t i stu i m et

Vu o r i v aah tera, tu m m an r u skea

[3 ] Va l con a -n a h k a , mu s t a

U r h ei l u l l i set i stu i m et

H ar j attu tu m m a al u m i i n i

[ 4 ] Va l con a -n a h k a , ok a p i -r u s ke a

M u k av u u si stu i n

S aar n i p u u , tu l i v u o ren h ar m aa

[5 ] A l ca n t a ra /n a h k a , me t rop ol i s -h a r ma a

U r h ei l u l l i set i stu i m et

H i en o l ak k a, g rafi i ti n h ar m aa

[4]

[5 ]

Katso muita varusteita osoitteesta www.audi.fi.

[ Tavaratila ]

[ 34 35 ]

»Ta r v i t s e n
ideoilleni
vapaata tilaa.«

[ Audi e-tron on täyssähköinen katumaasturi. Sen runsaat ja monikäyttöiset tilat täyttävät
kaikki päivittäiset tarpeet. Takaistuimen selkänojan voi taittaa alas suhteessa 40 : 20 : 40,
mikä tuo runsaasti tilaa omia tarpeitasi varten. Näin voit lisätä tavaratilan suuruuden
600 litrasta 1 725 litraan, kun takaistuimen selkänoja on taitettu kokonaan alas.
Konepellin alla sijaitsevan säilytyslokeron tilavuus on 60 litraa. ]
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[2] Kumimatot – mittatarkat, kontrastivärinen Audi e-tron -teksti. Kestävää ja 100-prosenttisesti
kierrätettyä kumia.
[3] Audi-turvaistuin youngster advanced – pienille matkustajille iältään 4–12 vuotta (n. 15–36 kg).
Saatavissa väreissä Misano-punainen/musta ja titaaninharmaa/musta. Saatavissa on myös muita
Audi-turvaistuimia, Audi-turvakaukaloita, korokeistuimia ja selkänojan suojuksia.

[1]

[3]

Lisätietoa saat
lisävarusteluettelosta
ja Audi-jälleenmyyjältä.

»Eivät pelkästään
lapset tarvitse
paikkaa, jossa
kehittyä.«
[5]

[6]

[7]

[ Audi e-tron on aivan yhtä monipuolinen kuin kaikki ne
[ 36 37 ]

erilaiset persoonallisuudet, jotka siinä matkustavat.
Audi Genuine Accessories -valikoima tarjoaa lukuisia
mahdollisuuksia ja korostaa tämän monipuolisen
automallin erityispiirteitä. Aina suuriin seikkailuihin
suunnitellusta laadukkaasta suksi- ja tavaraboksista
perheen pienimmille tarkoitettuihin ergonomisiin
turvaistuimiin. Hyödyllisiä tuotteita, jotka lunastavat
Audin laatuvaatimukset joka päivä yhä uudelleen. Ota
kaikki hyöty irti juuri sinun autoosi suunnitelluista
ratkaisuista, joka hämmästyttävät upealla muotoilullaan ja selkeällä toiminnallisuudellaan. ]

[2]

[4]

[4] Alumiinivanne, 10-puolainen ”Lamina” – lumoava heti ensi silmäyksellä. Mattamusta, kiillotettu, koko 9,5 J x 21, renkaat 265/45 R 21.
[5] Suksi- ja tavaraboksi – saatavissa briljantinmustana ja platinanharmaana briljantinmustin sivukehyksin. Saatavissa koot 300 l, 360 l ja 405 l.

Energiankulutusta ja CO₂-päästöjä koskevat tiedot alkaen sivulta 42.
Audi Genuine Accessories -lisävarusteiden tiedot sivulla 44.
Lisätietoa oikeudellisista tiedoista ja käyttövinkeistä saa alkaen sivulta 44.
¹ Huomioi vanteiden erityisominaisuudet sivulla 43.

[6] Kattoboksin pussi – vedenpitävä pohja ja reunuksen korkeus 5 cm. Saatavissa kolme kokoa: S (43 l), M (76 l) ja L (82 l).
[7] Perusteline – edellytys erilaisille kattorakenteille, kuten polkupyörä-/kajakkitelineelle tai suksi- tai tavaraboksille. Helppo asentaa, suojattu varkaudelta lukolla.
Autoon ei ole mahdollista asentaa kattotelineitä ilman kattokaiteita. Kattokaiteet tilattava lisävarusteena autoa tilattaessa.

[ Audi Genuine Accessories ]

[1] Alumiinivanne talvirenkaisiin,10-puolainen ”Lamina” – tuo lisää dynaamista ilmettä.
Koko 9 J x 20 ja renkaat 255/50 R 20. Briljantinhopea.
Saatavissa myös kiiltävä musta.

[2] Kumimatot – mittatarkat, kontrastivärinen Audi e-tron -teksti. Kestävää ja 100-prosenttisesti
kierrätettyä kumia.
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Saatavissa väreissä Misano-punainen/musta ja titaaninharmaa/musta. Saatavissa on myös muita
Audi-turvaistuimia, Audi-turvakaukaloita, korokeistuimia ja selkänojan suojuksia.
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[ 38 39 ]

[ Audi Service ]

»Onko mitään
kauniimpaa kuin
vapaa sielu?«
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Elämyksenä Audi e-tron.
Lisätietoa Internetissä.

Skannaa QR-koodi älypuhelimellasi tai tabletillasi ja
löydä uuden Audi e-tronin maailma. Yhteysmaksut
matkapuhelinliittymän mukaan.

Voit hakea milloin tahansa Audisi tietoja ja huoltotietoja, suunnitella matkoja sekä lähettää kohteita ja reittejä
suoraan autoon – kaikki tämä yhdellä sovelluksella.
myAudi-sovelluksen¹ voi Lataa maksutta App Storesta
ja Google Play Storesta™ ², ja se soveltuu sekö iOS- että
Android-puhelimille.

Energiankulutusta ja CO₂-päästöjä koskevat tiedot alkaen sivulta 42.
Kuvissa näkyvät tai kuvatut varusteet ovat osittain lisähintaan saatavissa olevia lisävarusteita.
Yksityiskohtaiset tiedot vakio- ja lisävarusteista saat osoitteesta www.audi.fi tai Audi-jälleenmyyjältä.
Lisätietoa oikeudellisista tiedoista ja käyttövinkeistä saa alkaen sivulta 44.
¹ Palvelujen saatavuus saattaa vaihdella Audisi mallin ja varustelun mukaan. Joidenkin palvelujen
käyttäminen edellyttää Audi connectia. Katso lisätietoja myAudi-sovelluksesta osoitteesta
www.audi.com/myaudi ja Audi connectista osoitteesta www.audi.com/connect.
² Google ja Google-logo ovat Google Inc.:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

[ Audi-elämys ]

[ 40 41 ]

Löydä uuden Audi e-tronin upea maailma. Lisää tietoa,
lisää yksilöllisyyttä ja lisää erottuvuutta. Käy osoitteessa www.audi.com/e-tron.

Elämyksenä Audi e-tron.
Lisätietoa Internetissä.

Skannaa QR-koodi älypuhelimellasi tai tabletillasi ja
löydä uuden Audi e-tronin maailma. Yhteysmaksut
matkapuhelinliittymän mukaan.

Voit hakea milloin tahansa Audisi tietoja ja huoltotietoja, suunnitella matkoja sekä lähettää kohteita ja reittejä
suoraan autoon – kaikki tämä yhdellä sovelluksella.
myAudi-sovelluksen¹ voi Lataa maksutta App Storesta
ja Google Play Storesta™ ², ja se soveltuu sekö iOS- että
Android-puhelimille.

Energiankulutusta ja CO₂-päästöjä koskevat tiedot alkaen sivulta 42.
Kuvissa näkyvät tai kuvatut varusteet ovat osittain lisähintaan saatavissa olevia lisävarusteita.
Yksityiskohtaiset tiedot vakio- ja lisävarusteista saat osoitteesta www.audi.fi tai Audi-jälleenmyyjältä.
Lisätietoa oikeudellisista tiedoista ja käyttövinkeistä saa alkaen sivulta 44.
¹ Palvelujen saatavuus saattaa vaihdella Audisi mallin ja varustelun mukaan. Joidenkin palvelujen
käyttäminen edellyttää Audi connectia. Katso lisätietoja myAudi-sovelluksesta osoitteesta
www.audi.com/myaudi ja Audi connectista osoitteesta www.audi.com/connect.
² Google ja Google-logo ovat Google Inc.:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

[ Audi-elämys ]

[ 40 41 ]

Löydä uuden Audi e-tronin upea maailma. Lisää tietoa,
lisää yksilöllisyyttä ja lisää erottuvuutta. Käy osoitteessa www.audi.com/e-tron.

¹ Määritetty virallisen mittausmenetelmän (määritelmän UN/ECE R-85 viimeisin versio) mukaan.

Suoritusarvot
Teho¹, kW / r/min

265

(Boost-tilassa)

(300)

Vääntömomentti, Nm / r/min

561

(Boost-tilassa)

(664)

Huippunopeus, km/h

200

Kiihtyvyys 0–100 km/h, s

6,6

(Boost-tilassa)

(5,7)

[ 42 43 ]

Paino
Omamassa², kg

2 565

Sallittu kokonaismassa, kg

3 130

Sallittu kattokuorma/vetoaisapaino, kg

75/80

Sallittu perävaunumassa³, kg jarruton

750

nousu 12 %

1 800

Toimintamatka/kulutus
Sähköajon toimintamatka, km (WLTP)

Jopa 417

Energiankulutus⁴, kWh/100 km
yhdistetty (WLTP)⁵

22,6–26,2

Energiankulutus⁴, kWh/100 km
yhdistetty (NEDC)⁵

23,7–24,6

CO₂-päästöt⁴, g/km

0

Latausajat⁶, ⁷, ⁸
tunteina voimavirtapistorasiasta
2-vaihevirta 230 V, 16 A (0–100 %)

13

tunteina 11 kW (0–100 %)

n. 8 h 50 min

tunteina 22 kW (0–100 %)

n. 4,5

minuutteina 50 kW (5–80 %)

n. 84

minuutteina 150 kW (5–80 %)

n. 30

Taulukossa on ilmoitettu Audi e-tronin eri rengaskoolle polttoaineen taloudellisuusluokka, märän kelin luokka ja
ulkoisen rengasmelun luokka.

³ Ilmoitettu perävaunun paino koskee tehdasasenteista vetokoukkua. Jos ajoneuvoyhdistelmä on ammattikäytössä,
saatetaan tarvita EY:n edellyttämää ajopiirturia.

Rengaskoko

⁴ Ilmoitetut kulutus- ja päästöarvot on mitattu lakisääteisten mittausmenetelmien mukaan. Alkaen 1. syyskuuta
2017 tietyt uudet autot tyyppihyväksytään henkilöautoille ja kevyille hyötyajoneuvoille tarkoitetun kansainvälisesti
yhtenäistetyn testimenetelmän mukaisesti (World Harmonised Light Vehicle Test Procedure, WLTP). Kyseessä on
todenmukainen testimenetelmä polttoaineenkulutuksen ja CO₂-päästöjen mittaamiseen. 1. syyskuuta 2018 alkaen
WLTP-menetelmä korvaa vaiheittain uuden eurooppalaisen ajosyklin (NEDC). Todenmukaisten testausolosuhteiden
ansiosta WLTP-menetelmän mukaisesti mitattu polttoaineenkulutus ja CO₂-päästöt ovat usein korkeammat kuin
NEDC-menetelmän mukaisesti mitatut arvot. Tämän vuoksi saattaa autojen verotuksessa olla vastaavia muutoksia
alkaen 1. syyskuuta 2018. Lisätietoja WLTP- ja NEDC-testausmenetelmien eroista saa osoitteesta www.audi.de/wltp.
Tällä hetkellä on edelleen velvollisuus ilmoittaa NEDC-arvot. Mikäli kyseessä on uusi auto, joka on tyyppihyväksytty
WLTP-testausmenetelmän mukaan, NEDC-arvot määritetään WLTP-arvojen perusteella. WLTP-arvot voidaan
haluttaessa ilmoittaa vapaaehtoisesti siihen saakka, kunnes niiden ilmoitusvelvollisuus astuu voimaan. NEDC-arvot
eivät koske yksittäisiä autoja vaan on tarkoitettu eri autotyyppien väliseen vertailuun. Lisävarusteet ja tarvikkeet
(muut osat, renkaat jne.) saattavat muuttaa oleellisia parametreja, kuten painoa, vierintävastusta ja aerodynamiikkaa, ja vaikuttaa näin sää- ja liikenneolosuhteiden ja yksilöllisen ajotavan myötä myös polttoaineenkulutukseen,
virrankulutukseen ja CO₂-päästöihin sekä auton tehoarvoihin.

Polttoaineen

Märän kelin

Ulkoisen rengasmelun

taloudellisuus-

luokka

luokitus

luokka

Kesärenkaat

800

quattro

Rengasparametrien luokitus

928

2928

1045

4901

⁵ Tiedot polttoaineenkulutuksesta ja CO₂-päästöistä määräytyvät myös auton varustelun mukaan.
⁶ Latausteho määräytyy käytettävän pistorasian, maakohtaisen jännitteen ja virransyötön vaihemäärän sekä mahdollisesti myös asiakkaan kodin sähköjärjestelmän mukaan. Latausteho saattaa tämän vuoksi olla yksilöllisesti
myös ilmoitettua alhaisempi.
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⁷ Akun lataamisen kesto saattaa vaihdella eri tekijöiden mukaan, kuten ympäristön lämpötila, erilaisten maakohtaisten pistorasioiden käyttö tai auton sisätilan lämpötilan esisäätö (esim. etäohjattu ilmastointi). e-tronin
latausjärjestelmä rajoittaa lataustehoa, kun käytetään tavallista kotitalouspistorasiaa.

Tärkeä ohje
Vanteiden erityisominaisuudet: Kokonaan tai osittain kiillotettuja alumiinivanteita ei ole hyvä käyttää
talviolosuhteissa. Näiden vanteiden pinnassa ei ole valmistuksesta johtuen riittävää korroosiosuojaa,
joten tiesuola tai vastaava saattaa vaurioittaa vanteita pysyvästi.
Kuvien Audi e-tronin varusteet (sivut 4–35):
Ulkoväri: Galaxy-sininen, metalliväri
Vanteet: alumiinivanne, 15-puolainen, kontrastiharmaa, osittain kiillotettu²
Istuimet/istuinverhoilut: yksilölliset mukavuusetuistuimet, Valcona-nahkaa, helmiäisbeige, rei’itetty,
akaatinharmain koristesaumaompelein
Somistelistat: harjattu tumma alumiini

⁸ Audi suosittelee lataamisessa käytettäväksi vaihtovirtaa ja korkeajänniteakun liittämistä voimavirtapistorasiaan
tai latausasemaan. Näin lataaminen sujuu tehokkaammin ja selkeästi nopeammin verrattuna lataamiseen tavallisesta kotitalouspistorasiasta. Älä lataa Audi e-tronia mobiililla e-tron compact -latausjärjestelmällä säännöllisesti
käyttämällä kotitalouspistorasiaa, mikäli käytössä on vaihtovirtaa (AC) käyttävä voimavirtapistorasia tai julkinen
AC- tai DC-latausasema.

1061

1655

1652

1935

2043

–

Tietyn renkaan tilaaminen ei ole mahdollista. Tiedustele maakohtaisia rengasvaihtoehtoja Audi-jälleenmyyjältä.

1053

Vetotapa

² Auton omamassa (kun kuljettaja [75 kg], EU-asetuksen 1230/2012 viimeisin versio. Erikoisvarusteet voivat nostaa
auton omamassaa ja ilmanvastusta, jolloin kantavuus ja huippunopeus vastaavasti pienenevät.

996

Litium-ioni-korkeajänniteakku

1524**
1454***

Akkutyyppi

Mittaukset suoritettu auton ollessa tyhjä. Maavara ilmoitettu maksimikuormalla. Tavaratilan tilavuus¹ 600/1 725 l
(toinen arvo: takaselkänoja käännettynä ja kuormaus tavaratilan yläreunaan asti). Kääntöympyrä n. 12,2 m.
* Suurin pääntila. ** Levein kyynärpäätila. *** Levein hartiatila. **** Antennin kanssa auton korkeus on 1 629 mm.

1047 *

95

Tiedot millimetreinä

1547**
1489***

Akun bruttokapasiteetti, kWh

Audi e-tron

Polttoaineenkulutusta ja CO₂-päästöjä koskevat tiedot alkaen sivulta 42. Kuvissa näkyvät tai kuvatut
varusteet ovat lisähintaan saatavissa olevia lisävarusteita.
Yksityiskohtaiset tiedot vakio- ja lisävarusteista saat osoitteesta www.audi.fi tai Audi-jälleenmyyjältä.
Lisätietoa oikeudellisista tiedoista ja käyttövinkeistä saa alkaen sivulta 44.
¹ Tekniset tiedot koskevat perusmallia ilman maakohtaisia asetuksia ja valittuja lisävarusteita.
² Huomioi vanteiden erityisominaisuudet tällä sivulla.

[ Tekniset tiedot ]

Selitykset

1629****

Audi e-tron 55 quattro (265 kW)

18-1204 - E-Tron_833-11

Malli

¹ Määritetty virallisen mittausmenetelmän (määritelmän UN/ECE R-85 viimeisin versio) mukaan.

Suoritusarvot
Teho¹, kW / r/min

265

(Boost-tilassa)

(300)

Vääntömomentti, Nm / r/min

561

(Boost-tilassa)

(664)

Huippunopeus, km/h

200

Kiihtyvyys 0–100 km/h, s

6,6

(Boost-tilassa)

(5,7)

[ 42 43 ]

Paino
Omamassa², kg

2 565

Sallittu kokonaismassa, kg

3 130

Sallittu kattokuorma/vetoaisapaino, kg

75/80

Sallittu perävaunumassa³, kg jarruton

750

nousu 12 %

1 800

Toimintamatka/kulutus
Sähköajon toimintamatka, km (WLTP)

Jopa 417

Energiankulutus⁴, kWh/100 km
yhdistetty (WLTP)⁵

22,6–26,2

Energiankulutus⁴, kWh/100 km
yhdistetty (NEDC)⁵

23,7–24,6

CO₂-päästöt⁴, g/km

0

Latausajat⁶, ⁷, ⁸
tunteina voimavirtapistorasiasta
2-vaihevirta 230 V, 16 A (0–100 %)

13

tunteina 11 kW (0–100 %)

n. 8 h 50 min

tunteina 22 kW (0–100 %)

n. 4,5

minuutteina 50 kW (5–80 %)

n. 84

minuutteina 150 kW (5–80 %)

n. 30

Taulukossa on ilmoitettu Audi e-tronin eri rengaskoolle polttoaineen taloudellisuusluokka, märän kelin luokka ja
ulkoisen rengasmelun luokka.

³ Ilmoitettu perävaunun paino koskee tehdasasenteista vetokoukkua. Jos ajoneuvoyhdistelmä on ammattikäytössä,
saatetaan tarvita EY:n edellyttämää ajopiirturia.

Rengaskoko

⁴ Ilmoitetut kulutus- ja päästöarvot on mitattu lakisääteisten mittausmenetelmien mukaan. Alkaen 1. syyskuuta
2017 tietyt uudet autot tyyppihyväksytään henkilöautoille ja kevyille hyötyajoneuvoille tarkoitetun kansainvälisesti
yhtenäistetyn testimenetelmän mukaisesti (World Harmonised Light Vehicle Test Procedure, WLTP). Kyseessä on
todenmukainen testimenetelmä polttoaineenkulutuksen ja CO₂-päästöjen mittaamiseen. 1. syyskuuta 2018 alkaen
WLTP-menetelmä korvaa vaiheittain uuden eurooppalaisen ajosyklin (NEDC). Todenmukaisten testausolosuhteiden
ansiosta WLTP-menetelmän mukaisesti mitattu polttoaineenkulutus ja CO₂-päästöt ovat usein korkeammat kuin
NEDC-menetelmän mukaisesti mitatut arvot. Tämän vuoksi saattaa autojen verotuksessa olla vastaavia muutoksia
alkaen 1. syyskuuta 2018. Lisätietoja WLTP- ja NEDC-testausmenetelmien eroista saa osoitteesta www.audi.de/wltp.
Tällä hetkellä on edelleen velvollisuus ilmoittaa NEDC-arvot. Mikäli kyseessä on uusi auto, joka on tyyppihyväksytty
WLTP-testausmenetelmän mukaan, NEDC-arvot määritetään WLTP-arvojen perusteella. WLTP-arvot voidaan
haluttaessa ilmoittaa vapaaehtoisesti siihen saakka, kunnes niiden ilmoitusvelvollisuus astuu voimaan. NEDC-arvot
eivät koske yksittäisiä autoja vaan on tarkoitettu eri autotyyppien väliseen vertailuun. Lisävarusteet ja tarvikkeet
(muut osat, renkaat jne.) saattavat muuttaa oleellisia parametreja, kuten painoa, vierintävastusta ja aerodynamiikkaa, ja vaikuttaa näin sää- ja liikenneolosuhteiden ja yksilöllisen ajotavan myötä myös polttoaineenkulutukseen,
virrankulutukseen ja CO₂-päästöihin sekä auton tehoarvoihin.

Polttoaineen

Märän kelin

Ulkoisen rengasmelun

taloudellisuus-

luokka

luokitus

luokka

Kesärenkaat

800

quattro

Rengasparametrien luokitus

928

2928

1045

4901

⁵ Tiedot polttoaineenkulutuksesta ja CO₂-päästöistä määräytyvät myös auton varustelun mukaan.
⁶ Latausteho määräytyy käytettävän pistorasian, maakohtaisen jännitteen ja virransyötön vaihemäärän sekä mahdollisesti myös asiakkaan kodin sähköjärjestelmän mukaan. Latausteho saattaa tämän vuoksi olla yksilöllisesti
myös ilmoitettua alhaisempi.
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⁷ Akun lataamisen kesto saattaa vaihdella eri tekijöiden mukaan, kuten ympäristön lämpötila, erilaisten maakohtaisten pistorasioiden käyttö tai auton sisätilan lämpötilan esisäätö (esim. etäohjattu ilmastointi). e-tronin
latausjärjestelmä rajoittaa lataustehoa, kun käytetään tavallista kotitalouspistorasiaa.

Tärkeä ohje
Vanteiden erityisominaisuudet: Kokonaan tai osittain kiillotettuja alumiinivanteita ei ole hyvä käyttää
talviolosuhteissa. Näiden vanteiden pinnassa ei ole valmistuksesta johtuen riittävää korroosiosuojaa,
joten tiesuola tai vastaava saattaa vaurioittaa vanteita pysyvästi.
Kuvien Audi e-tronin varusteet (sivut 4–35):
Ulkoväri: Galaxy-sininen, metalliväri
Vanteet: alumiinivanne, 15-puolainen, kontrastiharmaa, osittain kiillotettu²
Istuimet/istuinverhoilut: yksilölliset mukavuusetuistuimet, Valcona-nahkaa, helmiäisbeige, rei’itetty,
akaatinharmain koristesaumaompelein
Somistelistat: harjattu tumma alumiini

⁸ Audi suosittelee lataamisessa käytettäväksi vaihtovirtaa ja korkeajänniteakun liittämistä voimavirtapistorasiaan
tai latausasemaan. Näin lataaminen sujuu tehokkaammin ja selkeästi nopeammin verrattuna lataamiseen tavallisesta kotitalouspistorasiasta. Älä lataa Audi e-tronia mobiililla e-tron compact -latausjärjestelmällä säännöllisesti
käyttämällä kotitalouspistorasiaa, mikäli käytössä on vaihtovirtaa (AC) käyttävä voimavirtapistorasia tai julkinen
AC- tai DC-latausasema.

1061

1655

1652

1935

2043

–

Tietyn renkaan tilaaminen ei ole mahdollista. Tiedustele maakohtaisia rengasvaihtoehtoja Audi-jälleenmyyjältä.

1053

Vetotapa

² Auton omamassa (kun kuljettaja [75 kg], EU-asetuksen 1230/2012 viimeisin versio. Erikoisvarusteet voivat nostaa
auton omamassaa ja ilmanvastusta, jolloin kantavuus ja huippunopeus vastaavasti pienenevät.

996

Litium-ioni-korkeajänniteakku

1524**
1454***

Akkutyyppi

Mittaukset suoritettu auton ollessa tyhjä. Maavara ilmoitettu maksimikuormalla. Tavaratilan tilavuus¹ 600/1 725 l
(toinen arvo: takaselkänoja käännettynä ja kuormaus tavaratilan yläreunaan asti). Kääntöympyrä n. 12,2 m.
* Suurin pääntila. ** Levein kyynärpäätila. *** Levein hartiatila. **** Antennin kanssa auton korkeus on 1 629 mm.

1047 *

95

Tiedot millimetreinä

1547**
1489***

Akun bruttokapasiteetti, kWh

Audi e-tron

Polttoaineenkulutusta ja CO₂-päästöjä koskevat tiedot alkaen sivulta 42. Kuvissa näkyvät tai kuvatut
varusteet ovat lisähintaan saatavissa olevia lisävarusteita.
Yksityiskohtaiset tiedot vakio- ja lisävarusteista saat osoitteesta www.audi.fi tai Audi-jälleenmyyjältä.
Lisätietoa oikeudellisista tiedoista ja käyttövinkeistä saa alkaen sivulta 44.
¹ Tekniset tiedot koskevat perusmallia ilman maakohtaisia asetuksia ja valittuja lisävarusteita.
² Huomioi vanteiden erityisominaisuudet tällä sivulla.

[ Tekniset tiedot ]

Selitykset

1629****

Audi e-tron 55 quattro (265 kW)

18-1204 - E-Tron_833-11

Malli

Vastuuvapauslauseke koskien myAudi-sovellusta

Vastuuvapauslauske koskien Audi e-tronin latauspalvelua

Audi Genuine Accessories -lisävarusteet ovat lisähintaan saatavissa olevia
varusteita AUDI AG:n valikoimasta. Varusteita ei ole huomioitu ilmoitettaessa
auton kulutus- ja päästöarvoja. Asentaminen on sen vuoksi mahdollista vasta
auton käyttöönoton jälkeen.

Saatavuus vaihtelee maan mukaan. Yhteensopiva alkaen Apple iOS 10.0 ja
Android 6. Etukäteen tehtävä rekisteröinti osoitteessa www.audi.com/myaudi.
Edellyttää aktiivista WLAN-yhteyttä älypuhelimen ja Audi MMI -järjestelmän
välillä, jotta tietoja voidaan siirtää auton ja älypuhelimen välillä Online-MediaStreaming-toiminnon kautta.

Vastuuvapauslauseke koskien toimintamatkaa

Lisätietoa Audi smartphone interfacesta

Ilmoitettu toimintamatka saattaa vaihdella ajotavan, ajonopeuden, mukavuuslaitteiden tai virtaa kuluttavien laitteiden käytön (esim. ilmastoinnin,
radion jne.), ulkolämpötilan, matkustajien määrän / kuorman, valitun ajotilan (esim. Audi drive select comfort, dynamic jne.) sekä maaston mukaan.

Audi ei pysty vaikuttamaan siihen, mitä sovelluksia Audi smartphone
interfacen kautta näytetään. Sovelluksien sisältö ja toiminnot ovat kulloisenkin palveluntarjoajan vastuulla. Tiedot yhteensopivista matkapuhelimista saat Audi-jälleenmyyjältä. Tiedot saatavuudesta Audi-jälleenmyyjältä.

Vastuuvapauslauseke koskien e-tronin reittisuunnittelua

Vastuuvapauslauseke koskien pysäköintiavustinta

Yhteensopiva alkaen Apple iOS 10.0 ja Android 6. Etukäteen tehtävä rekisteröinti osoitteessa www.audi.com/myaudi. Edellyttää aktiivista WLAN-yhteyttä
älypuhelimen ja Audi MMI -järjestelmän välillä, jotta tietoja voidaan siirtää
auton ja älypuhelimen välillä Online-Media-Streaming-toiminnon kautta.

Muista: Järjestelmät toimivat vain järjestelmärajoitusten puitteissa. Ne
voivat tukea kuljettajaa, mutta vastuu ajamisesta ja riittävästä tarkkaavaisuudesta liikenteessä on aina kuljettajalla. Toimintojen sisällöt saattavat
vaihdella maakohtaisen saatavuuden ja auton konfiguraation mukaan.

Käytettävissä olevien latauspisteiden määrää lisätään jatkuvasti. Audi
e-tronin latauspalvelu on vain Audi-asiakkaiden käytössä (edellytyksenä on
voimassa oleva auton valmistenumero, VIN). e-tronin latauspalvelu on saatavissa 16 Euroopan maassa. Suunnitelmissa on tarjonnan lisääminen myös
muihin maihin. Käytettävissä olevien latauspisteiden määrä on maakohtainen ja määräytyy infrastruktuurin rakentamisen mukaan. Tarkempaa tietoa
käyttötilanteesta saa osoitteesta www.e-tron.charging-service.audi. Kunkin
maan jokaisen mahdollisen latauspisteen käyttömahdollisuutta ei voida
taata. AUDI AG ei näin ollen takaa julkisten latausasemien muodostaman
infrastruktuurin toimivuutta, käytettävyyttä, lataustehoa tai muita ominaisuuksia. Latauspisteiden määrää eri paikkakunnilla päivitetään säännöllisesti,
mutta tietojen täydellisyyttä ei voida taata. Audi e-tronin latauspalvelun
asiakaskortti on käytettävissä koko latausverkostossa vasta 24 tuntia sopimuksen tekemisen ja kortin aktivoimisen jälkeen. Ensimmäisen 24 tunnin aikana korttia voi mahdollisesti käyttää paikallisin rajoituksin. Valtuuttaminen
myAudi-sovelluksen kautta (latauspisteen QR-koodi) edellyttää toimivaa radiotai Internet-yhteyttä. Valtuuttaminen voidaan tehdä joko RFID-tunnistuksen
(Radio Frequency Identification) tai asiakaskortin avulla tai myAudi-sovelluksessa e-tronin latauspalvelun verkossa. Ajankohtaiset maksu- ja sopimustiedot sekä hinnat kunkin maan osalta löytyvät osoitteesta www.e-tron.
charging-service.audi. Kunkin maan hinnat Euroopassa ovat yhtenäiset, mutta
saattavat poiketa Saksan hinnoista. Kun e-tronin latauspalvelun sopimus on
päättynyt, latausvirran käytöstä alkaa muodostua kustannuksia – ensimmäisenä vuonna Audi vastaa kuukausittaisesta perusmaksusta. Ensimmäisen
vuoden päätyttyä sopimus jatkuu automaattisesti seuraavan 12 kuukauden
ajan ilman asianmukaista sopimuksen irtisanomista. Sopimuksen jatkuessa
muodostuvat myös kuukausittaiset perusmaksut. Lisätietoja hinnoista ja sopimusehdoista saa e-tronin latauspalvelun käyttöönoton jälkeen osoitteesta
www.e-tron.charging-service.audi. e-tronin latauspalvelun yhteistyökumppani on Digital Charging Solutions GmbH. Laskutus tapahtuu minuuttien,
kilowattituntien tai latauskertojen määrän mukaan kunkin maan olemassa
olevien määräysten mukaisesti. Kolmas osapuoli tarjoaa e-tronin latauspalvelun sekä Internet-käytön osoitteessa www.e-tron.charging-service.audi.
Jatkuvaa käyttöä ei voida taata, vaan se määräytyy kolmannen osapuolen
tarjonnan mukaan. e-tronin latauspalvelun asiakasportaalia (sisäiset toiminnot ja sopimus) ovat käytettävissä vain voimassa olevan myAudi-tilin kautta.

Vastuuvapauslauseke koskien e-tronin compact -latausjärjestelmää

Vastuuvapauslauseke koskien julkisten latausasemien
infrastruktuuria

Voimavirtapistokkeella varustettu latauskaapeli ja latausjärjestelmän käyttöyksikkö on suunniteltu toimimaan yhdessä. Latauskaapelin pistokkeen
vaihtaminen toiseen pistoketyyppiin saattaa alentaa koko latausjärjestelmän käytettävissä olevaa lataustehoa.

AUDI AG ei vastaa julkisten latausasemien infrastruktuurista. AUDI AG ei
näin ollen takaa julkisten latausasemien muodostaman infrastruktuurin
toimivuutta, käytettävyyttä, lataustehoa tai muita ominaisuuksia. Käytöstä
saattaa aiheutua virrankulutuksen kustannusten lisäksi myös muita kolmannen osapuolen palveluntarjoajan kustannuksia. myAudi-sovelluksen kautta
tapahtuvaa valtuutusta varten tarvitaan mobiili internetyhteys. Tämä saattaa aiheuttaa kulloistenkin matkapuhelinpalvelujen hinnoittelun mukaan ja
erityisesti ulkomailla tapahtuvassa käytössä lisäkustannuksia.

Tietoja koskien Audi connect Navigointi & Infotainment
-palveluja käytettäessä asiakkaan omaa SIM-korttia
Datayhteyden muodostamiseen käytetään asiakkaan omaa ulkoista SIMkorttia, joka asetetaan korttipaikkaan. Lisävarusteena saatavan Audi phone
boxin yhteydessä integroidun autopuhelintoiminnon käyttö edellyttää
Bluetooth-yhteensopivaa matkapuhelinta, jossa on Remote SIM Access
Profile (rSAP)². Palvelut ovat käytettävissä vain erikseen solmitun matkapuhelinsopimuksen kautta ja vain matkapuhelinverkon ulottuvilla. Datapakettien vastaanottaminen Internetistä saattaa aiheuttaa kulloistenkin matkapuhelinpalvelujen hinnoittelun mukaan ja erityisesti ulkomailla tapahtuvassa
käytössä lisäkustannuksia: Suurten datamäärien vuoksi on ehdottomasti
suositeltavaa käyttää kiinteään hinnoitteluun perustuvaa liittymää!
Audi connect Navigointi & Infotainment -palvelujen käytettävyys on maakohtaista. Palvelut ovat käytettävissä vähintään vuoden ajan auton toimituspäivästä lukien. Jos Audi connect -palvelut perustuvat kolmannen osapuolen
tuottamiin palveluihin, jatkuvaa käytettävyyttä ei voida taata, sillä se on kolmannen osapuolen vastuulla. 24 kuukauden kuluttua auton käyttöönotosta
Audi connect -palvelujen käyttöoikeus jatkuu maksutta yhden 12 kuukauden
jakson ajan. Jos et halua ottaa käyttöön käyttöoikeuden jatkoa, ilmoita siitä
meille kirjallisesti osoitteeseen:
AUDI AG
Kundenbetreuung Deutschland
85045 Ingolstadt
Sähköposti: kundenbetreuung@audi.de
Puh.: +49 800 28347378423
Lisätietoja Audi connect -palvelujen tilauksen jatkamisesta Audi-jälleenmyyjältä. Audi connect mahdollistaa automallin mukaan pääsyn Googleen ja
Twitteriin. Jatkuvaa käyttöä ei voida taata, vaan se määräytyy Googlen ja
Twitterin toiminnan mukaan. Lisätietoja Audi connectista saa osoitteesta
www.audi.com/connect ja Audi-jälleenmyyjältä; tietoa maksun muodostumisesta saa omalta matkapuhelinoperaattorilta.

Vastuuvapauslauseke koskien Audi connect Emergency
& Service -palvelua mukaan lukien e-tronin toimintojen
ohjausta ja Audi connect -varkauspaikannusjärjestelmää
Palvelut tarjotaan autoon kiinteästi asennetun SIM-kortin kautta. Datayhteyden kustannukset sisältyvät Audi connect Safety & Service -varusteen hintaan. Audin tarjoamat palvelut ovat käytettävissä vain Audin valitseman
matkapuhelinoperaattorin matkapuhelinverkon alueella. Audi connect
Safety & Service -palvelut sisältäen hätäpuhelun, online-tiepalvelupuhelun,
Audin vahinkopalvelun ja Audin online huoltoajankohdan määrittämisen
ovat käytettävissä kymmenen vuoden ajan auton luovutuksesta seuraavissa
maissa:
Belgia, Saksa, Suomi, Ranska, Iso-Britannia, Italia, Liechtenstein, Luxemburg,
Monaco, Hollanti, Norja, Itävalta, Portugali, Ruotsi, Sveitsi, Espanja, Irlanti,
Puola, Unkari, Kreikka, Bulgaria, Romania, Malta, Gibraltar, Liettua.
Lisätietoa käyttöajasta muissa Euroopan maissa sekä erikoisvarusteiden
käytettävyydestä saa Audi-jälleenmyyjältä.
Audi connectin e-tronin toimintojen ohjauspalvelut ovat käytettävissä
maksutta kolmen vuoden ajan. Voimassaoloaikaa voidaan jatkaa maksusta.
Auton yleiseurooppalainen hätäpuhelutoiminto täyttää lakisääteisten standardien vaatimukset. Yleiseurooppalainen hätäpuhelutoiminto on käytettävissä auton luovutushetkestä lähtien ilman aikarajaa. Yleiseurooppalaisen
hätäpuhelutoiminnon edellyttämä puhelun vastaanoton infrastruktuuri
määräytyy kunkin maan mukaan. Haluttaessa Audi connect -hätäpuhelutoiminto voidaan poistaa käytöstä Audi-jälleenmyyjällä.
Muita ohjeita: Palveluissa saattaa esiintyä häiriöitä, jotka johtuvat ylivoimaisen esteen aiheuttamasta Force majeure -tilanteesta tai viranomaisten määräyksestä tai teknisestä tai muusta toimenpiteestä, joka johtaa AUDI AG:n,
muiden toimittajien tai verkko-operaattorin laitteistojen määräystenmukaiseen operaatioon (esim. huoltoon, korjaukseen, järjestelmäkohtaiseen ohjelmistopäivitykseen, laajennuksiin). AUDI AG pyrkii kaikin keinoin varmistamaan,
että tällaiset häiriöt korjataan tai pyritään korjaamaan viipymättä.

¹ Täyden hyödyn saaminen edellyttää LTE-datayhteyttä. Tiedot saatavuudesta ja LTE-tekniikan tuesta saat Audi-jälleenmyyjältä. ² Tiedot yhteensopivista matkapuhelimista saat Audi-jälleenmyyjältä tai Internet-osoitteesta www.audi.com/bluetooth
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Vastuuvapauslauseke koskien Audi Genuine Accessories
-lisävarusteita

Vastuuvapauslauseke koskien myAudi-sovellusta

Vastuuvapauslauske koskien Audi e-tronin latauspalvelua

Audi Genuine Accessories -lisävarusteet ovat lisähintaan saatavissa olevia
varusteita AUDI AG:n valikoimasta. Varusteita ei ole huomioitu ilmoitettaessa
auton kulutus- ja päästöarvoja. Asentaminen on sen vuoksi mahdollista vasta
auton käyttöönoton jälkeen.

Saatavuus vaihtelee maan mukaan. Yhteensopiva alkaen Apple iOS 10.0 ja
Android 6. Etukäteen tehtävä rekisteröinti osoitteessa www.audi.com/myaudi.
Edellyttää aktiivista WLAN-yhteyttä älypuhelimen ja Audi MMI -järjestelmän
välillä, jotta tietoja voidaan siirtää auton ja älypuhelimen välillä Online-MediaStreaming-toiminnon kautta.

Vastuuvapauslauseke koskien toimintamatkaa

Lisätietoa Audi smartphone interfacesta

Ilmoitettu toimintamatka saattaa vaihdella ajotavan, ajonopeuden, mukavuuslaitteiden tai virtaa kuluttavien laitteiden käytön (esim. ilmastoinnin,
radion jne.), ulkolämpötilan, matkustajien määrän / kuorman, valitun ajotilan (esim. Audi drive select comfort, dynamic jne.) sekä maaston mukaan.

Audi ei pysty vaikuttamaan siihen, mitä sovelluksia Audi smartphone
interfacen kautta näytetään. Sovelluksien sisältö ja toiminnot ovat kulloisenkin palveluntarjoajan vastuulla. Tiedot yhteensopivista matkapuhelimista saat Audi-jälleenmyyjältä. Tiedot saatavuudesta Audi-jälleenmyyjältä.

Vastuuvapauslauseke koskien e-tronin reittisuunnittelua

Vastuuvapauslauseke koskien pysäköintiavustinta

Yhteensopiva alkaen Apple iOS 10.0 ja Android 6. Etukäteen tehtävä rekisteröinti osoitteessa www.audi.com/myaudi. Edellyttää aktiivista WLAN-yhteyttä
älypuhelimen ja Audi MMI -järjestelmän välillä, jotta tietoja voidaan siirtää
auton ja älypuhelimen välillä Online-Media-Streaming-toiminnon kautta.

Muista: Järjestelmät toimivat vain järjestelmärajoitusten puitteissa. Ne
voivat tukea kuljettajaa, mutta vastuu ajamisesta ja riittävästä tarkkaavaisuudesta liikenteessä on aina kuljettajalla. Toimintojen sisällöt saattavat
vaihdella maakohtaisen saatavuuden ja auton konfiguraation mukaan.

Käytettävissä olevien latauspisteiden määrää lisätään jatkuvasti. Audi
e-tronin latauspalvelu on vain Audi-asiakkaiden käytössä (edellytyksenä on
voimassa oleva auton valmistenumero, VIN). e-tronin latauspalvelu on saatavissa 16 Euroopan maassa. Suunnitelmissa on tarjonnan lisääminen myös
muihin maihin. Käytettävissä olevien latauspisteiden määrä on maakohtainen ja määräytyy infrastruktuurin rakentamisen mukaan. Tarkempaa tietoa
käyttötilanteesta saa osoitteesta www.e-tron.charging-service.audi. Kunkin
maan jokaisen mahdollisen latauspisteen käyttömahdollisuutta ei voida
taata. AUDI AG ei näin ollen takaa julkisten latausasemien muodostaman
infrastruktuurin toimivuutta, käytettävyyttä, lataustehoa tai muita ominaisuuksia. Latauspisteiden määrää eri paikkakunnilla päivitetään säännöllisesti,
mutta tietojen täydellisyyttä ei voida taata. Audi e-tronin latauspalvelun
asiakaskortti on käytettävissä koko latausverkostossa vasta 24 tuntia sopimuksen tekemisen ja kortin aktivoimisen jälkeen. Ensimmäisen 24 tunnin aikana korttia voi mahdollisesti käyttää paikallisin rajoituksin. Valtuuttaminen
myAudi-sovelluksen kautta (latauspisteen QR-koodi) edellyttää toimivaa radiotai Internet-yhteyttä. Valtuuttaminen voidaan tehdä joko RFID-tunnistuksen
(Radio Frequency Identification) tai asiakaskortin avulla tai myAudi-sovelluksessa e-tronin latauspalvelun verkossa. Ajankohtaiset maksu- ja sopimustiedot sekä hinnat kunkin maan osalta löytyvät osoitteesta www.e-tron.
charging-service.audi. Kunkin maan hinnat Euroopassa ovat yhtenäiset, mutta
saattavat poiketa Saksan hinnoista. Kun e-tronin latauspalvelun sopimus on
päättynyt, latausvirran käytöstä alkaa muodostua kustannuksia – ensimmäisenä vuonna Audi vastaa kuukausittaisesta perusmaksusta. Ensimmäisen
vuoden päätyttyä sopimus jatkuu automaattisesti seuraavan 12 kuukauden
ajan ilman asianmukaista sopimuksen irtisanomista. Sopimuksen jatkuessa
muodostuvat myös kuukausittaiset perusmaksut. Lisätietoja hinnoista ja sopimusehdoista saa e-tronin latauspalvelun käyttöönoton jälkeen osoitteesta
www.e-tron.charging-service.audi. e-tronin latauspalvelun yhteistyökumppani on Digital Charging Solutions GmbH. Laskutus tapahtuu minuuttien,
kilowattituntien tai latauskertojen määrän mukaan kunkin maan olemassa
olevien määräysten mukaisesti. Kolmas osapuoli tarjoaa e-tronin latauspalvelun sekä Internet-käytön osoitteessa www.e-tron.charging-service.audi.
Jatkuvaa käyttöä ei voida taata, vaan se määräytyy kolmannen osapuolen
tarjonnan mukaan. e-tronin latauspalvelun asiakasportaalia (sisäiset toiminnot ja sopimus) ovat käytettävissä vain voimassa olevan myAudi-tilin kautta.

Vastuuvapauslauseke koskien e-tronin compact -latausjärjestelmää

Vastuuvapauslauseke koskien julkisten latausasemien
infrastruktuuria

Voimavirtapistokkeella varustettu latauskaapeli ja latausjärjestelmän käyttöyksikkö on suunniteltu toimimaan yhdessä. Latauskaapelin pistokkeen
vaihtaminen toiseen pistoketyyppiin saattaa alentaa koko latausjärjestelmän käytettävissä olevaa lataustehoa.

AUDI AG ei vastaa julkisten latausasemien infrastruktuurista. AUDI AG ei
näin ollen takaa julkisten latausasemien muodostaman infrastruktuurin
toimivuutta, käytettävyyttä, lataustehoa tai muita ominaisuuksia. Käytöstä
saattaa aiheutua virrankulutuksen kustannusten lisäksi myös muita kolmannen osapuolen palveluntarjoajan kustannuksia. myAudi-sovelluksen kautta
tapahtuvaa valtuutusta varten tarvitaan mobiili internetyhteys. Tämä saattaa aiheuttaa kulloistenkin matkapuhelinpalvelujen hinnoittelun mukaan ja
erityisesti ulkomailla tapahtuvassa käytössä lisäkustannuksia.

Tietoja koskien Audi connect Navigointi & Infotainment
-palveluja käytettäessä asiakkaan omaa SIM-korttia
Datayhteyden muodostamiseen käytetään asiakkaan omaa ulkoista SIMkorttia, joka asetetaan korttipaikkaan. Lisävarusteena saatavan Audi phone
boxin yhteydessä integroidun autopuhelintoiminnon käyttö edellyttää
Bluetooth-yhteensopivaa matkapuhelinta, jossa on Remote SIM Access
Profile (rSAP)². Palvelut ovat käytettävissä vain erikseen solmitun matkapuhelinsopimuksen kautta ja vain matkapuhelinverkon ulottuvilla. Datapakettien vastaanottaminen Internetistä saattaa aiheuttaa kulloistenkin matkapuhelinpalvelujen hinnoittelun mukaan ja erityisesti ulkomailla tapahtuvassa
käytössä lisäkustannuksia: Suurten datamäärien vuoksi on ehdottomasti
suositeltavaa käyttää kiinteään hinnoitteluun perustuvaa liittymää!
Audi connect Navigointi & Infotainment -palvelujen käytettävyys on maakohtaista. Palvelut ovat käytettävissä vähintään vuoden ajan auton toimituspäivästä lukien. Jos Audi connect -palvelut perustuvat kolmannen osapuolen
tuottamiin palveluihin, jatkuvaa käytettävyyttä ei voida taata, sillä se on kolmannen osapuolen vastuulla. 24 kuukauden kuluttua auton käyttöönotosta
Audi connect -palvelujen käyttöoikeus jatkuu maksutta yhden 12 kuukauden
jakson ajan. Jos et halua ottaa käyttöön käyttöoikeuden jatkoa, ilmoita siitä
meille kirjallisesti osoitteeseen:
AUDI AG
Kundenbetreuung Deutschland
85045 Ingolstadt
Sähköposti: kundenbetreuung@audi.de
Puh.: +49 800 28347378423
Lisätietoja Audi connect -palvelujen tilauksen jatkamisesta Audi-jälleenmyyjältä. Audi connect mahdollistaa automallin mukaan pääsyn Googleen ja
Twitteriin. Jatkuvaa käyttöä ei voida taata, vaan se määräytyy Googlen ja
Twitterin toiminnan mukaan. Lisätietoja Audi connectista saa osoitteesta
www.audi.com/connect ja Audi-jälleenmyyjältä; tietoa maksun muodostumisesta saa omalta matkapuhelinoperaattorilta.

Vastuuvapauslauseke koskien Audi connect Emergency
& Service -palvelua mukaan lukien e-tronin toimintojen
ohjausta ja Audi connect -varkauspaikannusjärjestelmää
Palvelut tarjotaan autoon kiinteästi asennetun SIM-kortin kautta. Datayhteyden kustannukset sisältyvät Audi connect Safety & Service -varusteen hintaan. Audin tarjoamat palvelut ovat käytettävissä vain Audin valitseman
matkapuhelinoperaattorin matkapuhelinverkon alueella. Audi connect
Safety & Service -palvelut sisältäen hätäpuhelun, online-tiepalvelupuhelun,
Audin vahinkopalvelun ja Audin online huoltoajankohdan määrittämisen
ovat käytettävissä kymmenen vuoden ajan auton luovutuksesta seuraavissa
maissa:
Belgia, Saksa, Suomi, Ranska, Iso-Britannia, Italia, Liechtenstein, Luxemburg,
Monaco, Hollanti, Norja, Itävalta, Portugali, Ruotsi, Sveitsi, Espanja, Irlanti,
Puola, Unkari, Kreikka, Bulgaria, Romania, Malta, Gibraltar, Liettua.
Lisätietoa käyttöajasta muissa Euroopan maissa sekä erikoisvarusteiden
käytettävyydestä saa Audi-jälleenmyyjältä.
Audi connectin e-tronin toimintojen ohjauspalvelut ovat käytettävissä
maksutta kolmen vuoden ajan. Voimassaoloaikaa voidaan jatkaa maksusta.
Auton yleiseurooppalainen hätäpuhelutoiminto täyttää lakisääteisten standardien vaatimukset. Yleiseurooppalainen hätäpuhelutoiminto on käytettävissä auton luovutushetkestä lähtien ilman aikarajaa. Yleiseurooppalaisen
hätäpuhelutoiminnon edellyttämä puhelun vastaanoton infrastruktuuri
määräytyy kunkin maan mukaan. Haluttaessa Audi connect -hätäpuhelutoiminto voidaan poistaa käytöstä Audi-jälleenmyyjällä.
Muita ohjeita: Palveluissa saattaa esiintyä häiriöitä, jotka johtuvat ylivoimaisen esteen aiheuttamasta Force majeure -tilanteesta tai viranomaisten määräyksestä tai teknisestä tai muusta toimenpiteestä, joka johtaa AUDI AG:n,
muiden toimittajien tai verkko-operaattorin laitteistojen määräystenmukaiseen operaatioon (esim. huoltoon, korjaukseen, järjestelmäkohtaiseen ohjelmistopäivitykseen, laajennuksiin). AUDI AG pyrkii kaikin keinoin varmistamaan,
että tällaiset häiriöt korjataan tai pyritään korjaamaan viipymättä.

¹ Täyden hyödyn saaminen edellyttää LTE-datayhteyttä. Tiedot saatavuudesta ja LTE-tekniikan tuesta saat Audi-jälleenmyyjältä. ² Tiedot yhteensopivista matkapuhelimista saat Audi-jälleenmyyjältä tai Internet-osoitteesta www.audi.com/bluetooth
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-lisävarusteita

AUDI AG
Auto-Union-Straße 1
85045 Ingolstadt
www.audi.fi
Tilanne: tammikuu 2019
Painettu Saksassa
833/1150.08.71

Esitteessä voi olla kuvattuna malleja, varusteita ja palveluja, jotka eivät sisälly kaikkien maiden tuontiohjelmaan. Kuvien autoissa saattaa lisäksi olla varusteita, jotka eivät sisälly niihin vakiona. Mallistoa,
autojen ulkonäköä, suorituskykyä, mittoja, painoja, virrankulutusta jne. koskevat tiedot perustuvat
julkaisuhetken tietoihin. Oikeus kuvien värien ja muotojen poikkeamiin sekä virheisiin ja painovirheisiin
pidätetään. Oikeus muutoksiin pidätetään. Jälkipainos, myös osittainen, vain AUDI AG:n kirjallisella
luvalla.
Esitepaperi on valmistettu kloorittomasti valkaistusta selluloosasta.

