
De 24hr test drive in de Audi A4

Neem de tijd voor alle details

Gemiddeld brandstofverbruik: 3,7 - 6,4 l/100 km, CO2-emissie 95 - 147 g/km. 
Genoemde adviesprijs is inclusief btw en bpm, exclusief verwijderingsbijdrage en kosten rijklaar maken. 
Prijs- en productwijzigingen voorbehouden, afbeeldingen kunnen afwijken. 
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Audi virtual cockpit Hoe werkt het?

Om een andere weergave te kiezen drukt u op de toets 

VIEW  op het multifunctionele stuurwiel. U kunt hier 

kiezen tussen de klassieke weergave en de progressieve 

weergave. Om naar de voorgaande  weergave terug te 

keren, drukt u opnieuw op de toets VIEW  .

Multifunctioneel stuurwiel

Klassieke weergave

Progressieve weergave
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Een volledig digitaal instrumentenpaneel met 
een hoge resolutie 12,3 inch kleurendisplay.



Audi smartphone interface
Hoe werkt het? 

Om een verbinding tot stand te brengen dient de 

auto stil te staan en het contact ingeschakeld te zijn. 

• Verbind uw smartphone met de USB-kabel

•  Kies en bevestig Apple CarPlay activeren resp. 

Android Auto nu activeren.

• Volg de aanwijzingen van het systeem op.

•  Let eventueel op meer systeemaanwijzingen op 

uw smartphone.

Indien u bij de eerste verbinding van uw smartphone 

het gebruik van Apple CarPlay resp. Android Auto hebt 

afgewezen, kunt u de Audi smartphone interface ook 

naderhand via de verbindingsmanager starten. 

• Verbind uw smartphone met de USB-kabel

•  Kies de toets MENU  > Audi smartphone interface > 

Naar verbindingsmanager wisselen.

•  In de Verbindingsmanager > Inleiding kunt u uw 

smartphone kiezen onder Audi smartphone: in de lijst 

met reeds verbonden apparaten > Audi smartphone.

•  Volg de aanwijzingen van het systeem op.

Wanneer u de smartphone interface gebruikt, wordt er 

geen data opgeslagen in het MMI-systeem. Adressen, 

telefoonnummers, etc. worden alleen overgebracht 

voor weergave.
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Door een iOS- of Android-smartphone op de USB-poort aan te sluiten, verschijnen de telefoonfuncties
in een apart MMI-menu. Dit werkt voor de navigatie, telefoon, muziek en specifi eke apps zoals 
Spotify en WhatsApp. Het MMI-systeem wordt ondersteund vanaf iOS 7.1 en Android vanaf 5.0. 
Via de Audi smartphone interface kunt u uw smartphone met de MMI verbinden en via de 
MMI-controller bedienen.



Audi phone box
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Hoe werkt het?

De Audi phone box bevindt zich in de middenconsole 

onder de armsteun. U bedient het toestel via MMI, de 

bedieningsknoppen op het multifunctionele stuurwiel 

of met gesproken instructies. Via USB-poort kan de 

telefoon worden opgeladen tijdens het rijden.

Let op

•  Als de mobiele telefoon in een beschermhoesje in de 

Audi phone box wordt gelegd, kan dit de verbinding 

met de Audi phone box belemmeren.

•  Om de buitenantenne en de laadfunctie van de Audi 

phone box te kunnen gebruiken, mogen er geen 

(metalen) voorwerpen in de Audi phone box liggen.

Met de Audi phone box kunt u, als uw telefoon deze functionaliteit 
biedt, draadloos de accu van uw mobiele telefoon opladen en via de 
buitenantenne van de auto verbinding maken. Het gebruik van de 
buitenantenne zorgt voor verminderde straling in de auto en een 
verbeterde ontvangstkwaliteit. In combinatie met MMI navigatie 
en MMI navigatie plus is in de Audi phone box een telefoonfunctie 
inbegrepen via de simkaartlezer of een telefoon met rSAP.



Audi connect

10 11

Hoe werkt het?

Om alle beschikbare Audi connect diensten te bekijken 

selecteert u op uw multifunctionele stuurwiel de toets 

MENU  en daarna kiest u voor de optie Audi connect. 

Accepteer vervolgens de weergegeven aanwijzing.

Er wordt dan een lijst met alle beschikbare Audi 

connect (infotainment)diensten weergegeven. 

 

Met Audi connect heeft u altijd toegang tot online 

informatie zoals bijvoorbeeld het weer, nieuws, verkeers-

informatie, vliegveldinformatie, online tankstations of 

het zoeken naar gunstige brandstofprijzen.

Audi connect, de verbinding tussen u als bestuurder, het internet en 
infrastructuur. Het maakt nieuwe infotainment- en entertainmentfuncties 
mogelijk, draagt bij aan comfort en maakt autorijden nog leuker.



MMI navigatie plus
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Hoe werkt het?

U bedient alle functies eenvoudig met de Multi Media 

Interface met MMI touch. Bijvoorbeeld door met 

meerdere vingers door lijsten te scrollen en in te zoomen 

op de navigatiekaart. Naast touch-input functioneert de 

MMI draai-/drukknop ook als joystick.

In combinatie met MMI navigatie plus is de Audi A4 uitgerust met een 
8,3 inch scherm en een touchpad op de centrale bedieningsknop. Met het 
aanraakgevoelige vlak is de zoomfunctie te gebruiken en kunt u tekens 
invoeren. De bedieningsstructuur van MMI is van smartphones afgeleid. 
Het werkt allemaal heel intuïtief en zelfs een zoekfunctie is inbegrepen. 
Daarnaast reageert de vernieuwde spraaksturing op een natuurlijke 
manier van spreken, bijvoorbeeld: “Ik wil Jan de Vries bellen”.



Assistentiepakketten
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Standaarduitrusting

•  Speed limiter

•  Audi pre sense city

•  Remassistent

Assistentiepakket Parking

•  Parkeerhulp plus

•  Topview 360° camera

•  Achteruitrijcamera

•  Parkeerassistent

Assistentiepakket City

•  Parkeerhulp plus

•  Achteruitrijcamera

•   Audi side assist

•  Audi pre sense rear

•  Dwarsverkeerassistent

•  Uitstapwaarschuwing

Assistentiepakket Tour

•  Adaptive cruise control 

met Stop&Go functie

•  File assistent

•  Audi active lane assist

•  Audi pre sense front

•  Verkeersbordherkenning

•  Predictive effi  ciency 

assist

•  Afslagassistent

•  Uitwijkassistent

Ook op het gebied van assistentiesystemen neemt de Audi A4 een voorsprong. 
De pakketten Parking, City en Tour bevatten state-of-the-art systemen die u als 
bestuurder ondersteunen in uiteenlopende situaties.



Assistentiepakket 
Parking
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De systemen in het Assistentiepakket Parking werken met ultrasone sensoren 
die nauwkeurig de afstand meten. Ze werken comfortverhogend en zijn 
ondersteunend aan u als bestuurder. Nieuwe functies maken parkeren en 
manoeuvreren in en bij parkeervakken nog eenvoudiger en komen zelfs van 
pas om aanrijdingen te voorkomen.

•  Parkeerhulp plus

•  Topview 360° camera

•  Achteruitrijcamera

•  Parkeerassistent

Het Assistentiepakket Parking bevat:



Assistentiepakket Parking
•  Parkeerassistent en Topview 360° camera •  Parkeerhulp plus
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Camera’s voor en achter

Achteruitrijcamera

Topview 360° camera

De voordelen

•  De parkeersensoren voor en achter zijn uitgebreid met schermweergave, 

als extra ondersteuning tijdens voor- en achteruit manoeuvreren op 

een parkeerplek

•  De omgevingsweergave waarschuwt de bestuurder voor een mogelijke 

botsing met obstakels naast de auto, zoals zuilen en paaltjes

Het Assistentiepakket Parking omvat de parkeerassistent (ook afzonderlijk 

leverbaar), die de Audi A4 met behulp van twaalf ultrasone sensoren 

vrijwel zelfstandig inparkeert in vakken parallel aan de weg en dwars op 

de weg. Ook uitparkeren doet het systeem zelf. Bovendien zit de Topview 

camera in dit pakket. Daarmee zijn op het MMI-scherm diverse weergaven 

van de directe omgeving rond de auto op te roepen, waaronder een 

virtueel bovenaanzicht en 180-graden beeld voor en achter de auto. 

Dit is erg nuttig bij onoverzichtelijke uitritten.

De parkeerhulp plus assisteert u, middels akoestische en grafi sche 

weergave, om snel en gemakkelijk in te parkeren. Parkeerhulp plus 

wordt geactiveerd door het inschakelen van de achteruitversnelling 

of met een knop in de middenconsole.

De parkeerassistent wordt geactiveerd met een knop in de middenconsole.

•  Tijdens het parkeren hoeft de bestuurder alleen de juiste versnelling te 

kiezen, gas te geven, te remmen en op de inparkeermanoeuvre te letten 

•  De auto stuurt zelf om in te parkeren (parallel aan en dwars op de weg) 

en weer uit te parkeren (parallel aan de weg)

•  Een goed overzicht dankzij vier camera’s



Assistentiepakket 
City
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De aan elkaar gekoppelde systemen van assistentiepakket City dragen bij 
aan de veiligheid en het comfort in de stad. De techniek ondersteunt bij het 
veranderen van rijstrook, achteruit de weg opdraaien en tijdens het uitstappen. 
Inbegrepen zijn de Audi side assist (dodehoekwaarschuwing), Audi pre sense 
rear, parkeerhulp plus met parkeersensoren voor en achter en een achteruitrij-
camera. Bij achteruit wegrijden, signaleert de dwarsverkeerassistent kruisend 
verkeer bij achteruit wegrijden en de uitstapwaarschuwing attendeert voor 
van achteren naderende voertuigen en fi etsers. 

Tip: door de pakketten City en Parking te combineren, profi teert u van nog 
meer ondersteuning, veiligheid en fi nancieel voordeel.

• Parkeerhulp plus

•  Achteruitrijcamera

•   Audi side assist

•  Audi pre sense rear

•  Dwarsverkeerassistent

•  Uitstapwaarschuwing

Het Assistentiepakket City bevat:

Inschakelen

• Achteruitversnelling inschakelen, of 

•  Knop in de middenconsole indrukken > Er klinkt een 

korte bevestigingstoon en de LED verlichting in de 

knop brandt.

Uitschakelen

• Rijd vooruit met een snelheid hoger dan 10 km/u, of

• Opnieuw de knop indrukken, of

• Contact uitschakelen

•  Parkeerhulp plus
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Assistentiepakket City

Met behulp van radarsensoren herkent het systeem, zover 

technisch mogelijk, een dreigende aanrijding van achteren. 

Audi pre sense koppelt de diverse actieve en passieve 

veiligheidssystemen aan elkaar en vormt zo een integraal 

veiligheidssysteem. Diverse autosensoren beoordelen 

voortdurend wat er gebeurt, waardoor Audi pre sense 

de auto, inzittenden en andere weggebruikers op een 

dreigende botsing kan voorbereiden. Het systeem spant 

dan preventief de veiligheidsgordels voorin aan. Ook 

sluiten de ramen en het glazen schuif-/kanteldak (optie). 

De knipperlichten gaan met een hoge frequentie aan, 

om nabije verkeersdeelnemers te waarschuwen.

Dit assistentiesysteem voor kruisend verkeer ondersteunt 

de bestuurder bij achteruit de weg opdraaien vanuit een 

parkeervak. Het systeem informeert de bestuurder op 

het MMI-display over herkende voertuigen die dichterbij 

komen. Als een situatie als zeer kritiek word ingeschat, 

waarschuwt de auto met een alarmgeluid en een 

beginnende remactie.

De voordelen

•  Meer veiligheid voor bestuurder en medeweggebruikers 

door preventieve maatregelen

De uitstapwaarschuwing kan ook in een stilstaande auto 

achteropkomende voertuigen en fi etsers herkennen en 

indien nodig de inzittenden waarschuwen. Bij het openen 

van het portier knippert dan een rode LED-lichtstrip in 

het portierpaneel en gaan in de buitenspiegel de lampjes 

van Audi side assist aan.

Goed om te weten: de systemen werken alleen binnen 

de systeemgrenzen. Zij ondersteunen de bestuurder, 

die zelf verantwoordelijk blijft.

•  Audi pre sense rear •  Dwarsverkeerassistent •  Uitstapwaarschuwing

Dwarsverkeerassistent

Uitstapwaarschuwing 

in de portieren 

en buitenspiegels

Preventieve maatregelen 

bij een dreigende botsing

•  Gemakkelijker achteruit wegrijden uit een parkeervak of 

een uitrit met beperkt zicht



Assistentiepakket 
Tour
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Dit pakket bevat een combinatie van assistentiesystemen die in het bijzonder 
op langere trajecten meerwaarde biedt. Een bijdrage leveren aan ontspannen 
en comfortabel autorijden is een belangrijk doel van de assistentiesystemen. 
Veel systemen ondersteunen de bestuurder op diverse manieren, bijvoorbeeld 
discreet op de achtergrond of actief op de voorgrond. De meest geavanceerde 
systemen kunnen nog meer, bijvoorbeeld bescherming bieden of de effi  ciency 
verbeteren.

•  Adaptive cruise control 

met Stop&Go functie

•  File assistent

•   Audi active lane assist

•  Audi pre sense front

•   Verkeersbordherkenning

•  Predictive effi  ciency assist

• Afslagassistent

•  Uitwijkassistent

Het Assistentiepakket Tour bevat:



Assistentiepakket Tour

Met adaptive cruise control selecteert u een snelheid en 

houdt de Audi A4 automatisch afstand van uw voorligger. 

Komt u te dichtbij, dan remt hij af. Is uw voorligger weg, 

dan accelereert uw Audi naar de ingestelde snelheid. 

Comfortabel, veilig en zuinig. Tot 65 km/u helpt de 

fi le assistent daarnaast met sturen door rekening te 

houden met aangrenzende rijstroken en vangrails, 

wat comfortabel is in eentonige rijsituaties zoals fi les. 

De Stop&Go functie laat de auto zelfstandig remmen, 

indien nodig tot stilstand, en naar wens automatisch 

verder rijden.

De predictive effi  ciency assist zorgt voor een anticiperende 

snelheidsregeling door gebruik te maken van navigatie-

gegevens en verkeersbordherkenning. Bovendien regelt 

deze assistent de uitrol- en zeilfases om extra brandstof 

te besparen.

De voordelen

•  Kan het brandstofverbruik en de CO2-emissie met wel 10% verlagen

•  Meer rijcomfort door snelheidsaanpassingen op bochtige trajecten

•  Kan assisteren om de actueel geldende snelheidslimieten aan te houden

•  Grijpt indien nodig actief in

Tijdens het afslaan herkent de afslagassistent, binnen 

de systeemgrenzen tijdens afslaan naar links, tegemoet-

komend verkeer op de tegemoetkomende rijstrook. 

Als het systeem een kritieke situatie detecteert, volgt 

een automatische remingreep. Het systeem is actief als 

u de richtingaanwijzer aanzet en de eigen auto tussen 

de ca. 2 en 10 km/h rijdt.

•  Adaptive cruise control met fi le assistent en Stop&Go functie 

•  Predictive effi  ciency assist

•  Afslagassistent
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•  De afslagassistent herkent op kruisingen het risico op een botsing 

met tegemoetkomend verkeer

•  Kan de ernst van de aanrijding verminderen en in bepaalde 

situaties een botsing helemaal voorkomen
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• Parkeerhulp plus

• Topview 360° camera

• Achteruitrijcamera

• Parkeerassistent

Tijdelijke actieprijs van dit pakket is 

€ 945 incl. btw* 

(Normale prijs € 1.891 incl. btw)

• Audi side assist

• Audi pre sense rear

• Parkeerhulp plus

• Achteruitrijcamera

• Dwarsverkeerassistent achter

• Uitstapwaarschuwing

Tijdelijke actieprijs van dit pakket is 

€ 1.043 incl. btw* 

(Normale prijs € 2.087 incl. btw)

•  Audi Adaptive cruise control met Stop&Go functie 

inclusief snelheidsbegrenzer

• Audi pre sense front

• Afslag- en uitwijkassistent

• Audi active lane assist

• Verkeerstekenherkenning

• Predictive effi  ciency assist

• File assistent (i.c.m. automaat)

 

Tijdelijke actieprijs van dit pakket is 

€ 1.043 incl. btw* 

(Normale prijs € 2.087 incl. btw)

Assistentiepakket Parking Assistentiepakket City

Assistentiepakket Tour

Extra voordeel 
op de Audi A4

De talrijke innovaties hebben de Audi A4 nog comfortabeler, zuiniger en 
veiliger gemaakt. Om optimaal te profi teren van zijn innovatieve kracht, 
kunt u uw nieuwe Audi A4 uitrusten met een infotainmentpakket en 
assistentiepakket(ten) met tijdelijk maar liefst 50% voordeel.

• MMI navigatie plus

• Audi connect

• Audi virtual cockpit

• Multifunctioneel stuurwiel plus

 

Tijdelijke actieprijs van dit pakket is

€ 1.212 incl. btw* 

(Normale prijs € 2.424 incl. btw)

 Tijdelijke actieprijs van deze gecombineerde pakketten is € 1.637 incl. btw* 

(Normale prijs € 3.275 incl. btw)

*   De actieprijzen gelden voor bestellingen van 3 maart t/m 31 mei 2016 

en zijn beschikbaar i.c.m. de uitvoeringen Pro Line Spring Advantage, 

Pro Line Plus Spring Advantage en Pro Line S Spring Advantage.

Infotainmentpakket

Combinatie van Assistentiepakket Parking en City
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De Audi A4 zakelijk fi nancieren? Of toch liever privé? 

Aan u de keus.

Audi Financial Lease is een interessante fi nancieringsvorm voor ondernemers en zelf-

standigen, omdat u de investering buiten de normale bedrijfsfi nanciering kunt houden. 

U wordt direct economisch eigenaar van de auto, waardoor u uw Audi op de balans kunt 

plaatsen. De afschrijving en de rentekosten zijn fi scaal aftrekbaar. U lost dit krediet in 

vaste maandbedragen weer af.

Bovendien wordt ook bij Audi Financial Lease rekening gehouden met de toekomstige 

hoge restwaarde van uw auto. Dat maakt het mogelijk om u een fi nanciering aan te 

bieden op basis van de werkelijke afschrijvingskosten. 

U heeft ook de keuze om privé een nieuwe Audi te leasen. Daarmee rijdt u een 

compleet nieuwe Audi inclusief wegenbelasting, reparaties, onderhoud, bandenservice 

én allriskverzekering voor een vast bedrag per maand. 

• Aantrekkelijke maandbedragen door slottermijnvoordeel

• Makkelijk, snel en direct geregeld bij uw dealer

• Vast termijnbedrag

• Vaste rente

• Extra afl ossen mogelijk

• Activering op de balans

• Zorgeloos rijplezier in een nieuwe Audi

• Geen investering, geen aanbetaling

• Geen wegenbelasting

• Inclusief allriskverzekering

• Inclusief onderhoud door de offi  ciële Audi dealer

• Vaste kosten per maand

• Geen onverwachte autokosten

Audi Privé Plan, Audi Financial Lease & Audi Insurance.
Audi Financial Services is ingeschreven in het Handelsregister met de naam Volkswagen Bank GmbH onder 
nummer 32099980 en gevestigd te Amersfoort. Volkswagen Bank GmbH biedt fi nancieringen en Financial 
Lease aan en bemiddelt in verzekeringen voor zowel de particuliere als de zakelijke rijder, AFM vergunning 
nummer 12000996. Toetsing en registratie bij BKR te Tiel. Dienstenwijzer op aanvraag verkrijgbaar of te 
downloaden via www.audifi nancialservices.nl. Onze verzekeringsproducten zijn ontwikkeld in samenwerking 
met en komen tot stand bij VVS Assuradeuren B.V. Audi Financial Services treedt op als tussenpersoon van 
VVS Assuradeuren B.V. 

Audi Private Lease & Audi Full Operational Lease. 
Audi Financial Services is ingeschreven in het Handelsregister met de statutaire naam Volkswagen Leasing 
B.V. onder nummer 20073305 en is gevestigd te Amersfoort. Volkswagen Leasing B.V. biedt Operational 
Lease aan voor de zakelijke rijder en Private Lease voor de particuliere rijder. Bij Private Lease toetst en 
registreert Volkswagen Leasing B.V. bij BKR te Tiel. Product en premiewijzigingen voorbehouden.

*  Actieprijs wordt onder het VNA Private Lease keurmerk aangeboden door Audi Financial Services. Getoonde tarieven zijn o.b.v. Private Lease inclusief btw bij 48 maanden,
10.000 km per jaar, € 500 eigen risico en regio Utrecht. Tarieven kunnen per regio afwijken i.v.m. provinciale opcenten. Brandstof is niet inbegrepen. 
Aanbod geldig tot en met 30 juni 2016, zolang de voorraad strekt

•  Al vanaf € 459 per maand o.b.v. Audi Financial Lease*. •  Tijdelijk vanaf € 479 per maand o.b.v. Audi Private Lease.*

Audi Financial Lease Audi Private LeaseAlle voordelen voor u op een rij Alle voordelen voor u op een rij

Kijk op www.audifi nancialservices.nl voor meer informatie.

Rekenvoorbeeld zakelijk

Contante prijs Aanbetaling Totaal kredietbedrag Slottermijn Termijnbedrag Nominale rente Looptijd

€ 35.770 € 9.294 € 26.476 € 14.308  € 459 6,99% 36 maanden


