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Wat is plug-in hybride? 
Waarom plug-in hybride?

Een plug-in hybride auto (PHEV: Plug-in  

Hybrid Electric Vehicle) kan elektrisch rijden, 

maar rijdt ook op conventionele brandstof- 

fen zoals benzine of diesel. Daarnaast kan 

een plug-in hybride net als een elektrische 

auto worden opgeladen d.m.v. een stekker 

die moet worden ‘ingeplugd’. 

Een plug-in hybride auto wordt aangedreven 

door een elektromotor, maar kan ook rijden 

met alleen een verbrandingsmotor of een 

combinatie van beiden. De wielen worden 

aangedreven door de elektromotor, alleen 

de verbrandingsmotor of een combinatie 

van beide. Een volledig elektrische auto 

heeft geen verbrandingsmotor, waardoor 

deze alleen kan opgeladen worden aan  

een laadpaal.

Het grootste verschil is de aandrijving van 

de auto’s en de manier van tanken/opladen.

De combinatie van een conventionele ver-

brandingsmotor en elektromotor zorgt voor 

een lager gemiddeld verbruik. Dankzij de 

extra krachtige elektromotor behoort u tot 

de vlottere verkeersdeelnemers. Met het 

dichte netwerk van laadpalen in Nederland 

is het mogelijk om zoveel mogelijk elektrisch 

te rijden. Voor de langere reizen is er de  

geruststellende aanwezigheid van een  

benzinemotor. De lagere CO2 uitstoot,  

lagere bpm en in veel gevallen de lagere  

wegenbelasting zijn bijkomende voordelen 

van een PHEV.
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Huidige 
modellen
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Co2 (WLTP) 42 gram/km

Max. actieradius elektrisch (WLTP) 53 km

Accu 14,1 kWh

Laadtijd 2:30 uur

Brandstofvoorraad 52 liter

Vermogen 299 pk

Topsnelheid 250 km/u

Bestelbaar vanaf 16 - 01 - 2020

Marktintroductie Januari 2020

Verkoopprijs* (vanafprijs inclusief rijklaarmaakkosten) € 69.630

Bijtelling 22%

Operational Lease** € 797

Private Lease*** € 943

Energielabel A

A6 Limousine 
50 TFSI e quattro

* Betreft prijzen bij registratie in 2020
** ex. btw. Op basis van 60 maanden / 10.000 km p/j
*** Op basis van 48 maanden / 10.000 km p/j

De informatie in dit overzicht was actueel op de datum van publicatie. Wijzigingen in prijzen, technische specificaties, 
afbeeldingen of andere informatie zijn te allen tijde voorbehouden. Bekijk de actuele informatie op Audi.nl.
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Co2 (WLTP) 43 gram/km

Max. actieradius elektrisch (WLTP) 53 km

Accu 14,1 kWh

Laadtijd 2:30 uur

Brandstofvoorraad 52 liter

Vermogen 367 pk

Topsnelheid 250 km/u

Bestelbaar vanaf 31 - 10 - 2019

Marktintroductie December 2019

Verkoopprijs* (vanafprijs inclusief rijklaarmaakkosten) € 79.830

Bijtelling 22%

Operational Lease** € 849

Private Lease*** € 1.003

Energielabel A

A6 Limousine 
55 TFSI e quattro
Competition

De informatie in dit overzicht was actueel op de datum van publicatie. Wijzigingen in prijzen, technische specificaties, 
afbeeldingen of andere informatie zijn te allen tijde voorbehouden. Bekijk de actuele informatie op Audi.nl.

* Betreft prijzen bij registratie in 2020
** ex. btw. Op basis van 60 maanden / 10.000 km p/j
*** Op basis van 48 maanden / 10.000 km p/j
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Co2 (WLTP) 44 gram/km

Max. actieradius elektrisch (WLTP) 52 km

Accu 14,1 kWh

Laadtijd 2:30 uur

Brandstofvoorraad 52 liter

Vermogen 299 pk

Topsnelheid 250 km/u

Bestelbaar vanaf 16 - 01 - 2020

Marktintroductie Januari 2020

Verkoopprijs* (vanafprijs inclusief rijklaarmaakkosten) € 78.130

Bijtelling 22 %

Operational Lease** € 846

Private Lease*** € 1.010

Energielabel A

A7 Sportback 
50 TFSI e quattro

De informatie in dit overzicht was actueel op de datum van publicatie. Wijzigingen in prijzen, technische specificaties, 
afbeeldingen of andere informatie zijn te allen tijde voorbehouden. Bekijk de actuele informatie op Audi.nl.

* Betreft prijzen bij registratie in 2020
** ex. btw. Op basis van 60 maanden / 10.000 km p/j
*** Op basis van 48 maanden / 10.000 km p/j
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Co2 (WLTP) 44 gram/km

Max. actieradius elektrisch (WLTP) 52 km

Accu 14,1 kWh

Laadtijd 2:30 uur

Brandstofvoorraad 52 liter

Vermogen 367 pk

Topsnelheid 250 km/u

Bestelbaar vanaf 31 - 10 - 2019

Marktintroductie December 2019

Verkoopprijs* (vanafprijs inclusief rijklaarmaakkosten) € 97.930

Bijtelling 22%

Operational Lease** € 999

Private Lease*** € 1.212

Energielabel A

A7 Sportback 
55 TFSI e quattro
Competition

De informatie in dit overzicht was actueel op de datum van publicatie. Wijzigingen in prijzen, technische specificaties, 
afbeeldingen of andere informatie zijn te allen tijde voorbehouden. Bekijk de actuele informatie op Audi.nl.

* Betreft prijzen bij registratie in 2020
** ex. btw. Op basis van 60 maanden / 10.000 km p/j
*** Op basis van 48 maanden / 10.000 km p/j
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Co2 (WLTP) 57 gram/km

Max. actieradius elektrisch (WLTP) 47 km

Accu 14,1 kWh

Laadtijd 2:30 uur

Brandstofvoorraad 65 liter

Vermogen 449 pk

Topsnelheid 250 km/u

Bestelbaar vanaf 31 - 10 - 2019

Marktintroductie December 2019

Verkoopprijs* (vanafprijs inclusief rijklaarmaakkosten) € 113.340

Bijtelling 22%

Operational Lease** € 1.325

Private Lease*** € 1.627

Energielabel A

A8 
60 TFSI e quattro

De informatie in dit overzicht was actueel op de datum van publicatie. Wijzigingen in prijzen, technische specificaties, 
afbeeldingen of andere informatie zijn te allen tijde voorbehouden. Bekijk de actuele informatie op Audi.nl.

* Betreft prijzen bij registratie in 2020
** ex. btw. Op basis van 60 maanden / 10.000 km p/j
*** Op basis van 48 maanden / 10.000 km p/j
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Co2 (WLTP) 57 gram/km

Max. actieradius elektrisch (WLTP) 46 km

Accu 14,1 kWh

Laadtijd 2:30 uur

Brandstofvoorraad 65 liter

Vermogen 449 pk

Topsnelheid 250 km/u

Bestelbaar vanaf 31 - 10 - 2019

Marktintroductie December 2019

Verkoopprijs* (vanafprijs inclusief rijklaarmaakkosten) € 116.540

Bijtelling 22%

Operational Lease** € 1.355

Private Lease*** € 1.665

Energielabel A

A8 L 
60 TFSI e quattro

De informatie in dit overzicht was actueel op de datum van publicatie. Wijzigingen in prijzen, technische specificaties, 
afbeeldingen of andere informatie zijn te allen tijde voorbehouden. Bekijk de actuele informatie op Audi.nl.

* Betreft prijzen bij registratie in 2020
** ex. btw. Op basis van 60 maanden / 10.000 km p/j
*** Op basis van 48 maanden / 10.000 km p/j
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Co2 (WLTP) 46 gram/km

Max. actieradius elektrisch (WLTP) 45 km

Accu 14,1 kWh

Laadtijd 2:30 uur 

Brandstofvoorraad 54 liter

Vermogen 299 pk

Topsnelheid 239 km/u

Bestelbaar vanaf 19 - 08 - 2020

Marktintroductie Januari 2020

Verkoopprijs* (vanafprijs inclusief rijklaarmaakkosten) € 65.840

Bijtelling 22%

Operational Lease** € 755

Private Lease*** € 884

Energielabel A

Q5 
50 TFSI e quattro

De informatie in dit overzicht was actueel op de datum van publicatie. Wijzigingen in prijzen, technische specificaties, 
afbeeldingen of andere informatie zijn te allen tijde voorbehouden. Bekijk de actuele informatie op Audi.nl.

* Betreft prijzen bij registratie in 2020
** ex. btw. Op basis van 60 maanden / 10.000 km p/j
*** Op basis van 48 maanden / 10.000 km p/j
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Co2 (WLTP) 49 gram/km

Max. actieradius elektrisch (WLTP) 45 km

Accu 14,1 kWh

Laadtijd 2:30 uur 

Brandstofvoorraad 54 liter

Vermogen 367 pk

Topsnelheid 239 km/u

Bestelbaar vanaf 19 - 08 - 2020

Marktintroductie Januari 2020

Verkoopprijs* (vanafprijs inclusief rijklaarmaakkosten) € 78.030

Bijtelling 22%

Operational Lease** € 919

Private Lease*** € 1.077

Energielabel A

Q5 
55 TFSI e quattro
Competition

De informatie in dit overzicht was actueel op de datum van publicatie. Wijzigingen in prijzen, technische specificaties, 
afbeeldingen of andere informatie zijn te allen tijde voorbehouden. Bekijk de actuele informatie op Audi.nl.

* Betreft prijzen bij registratie in 2020
** ex. btw. Op basis van 60 maanden / 10.000 km p/j
*** Op basis van 48 maanden / 10.000 km p/j
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Co2 (WLTP) 64 gram/km

Max. actieradius elektrisch (WLTP) 43 km

Accu 17,3 kWh

Laadtijd 2:30 uur 

Brandstofvoorraad 75 liter

Vermogen 381 pk

Topsnelheid 240 km/u

Bestelbaar vanaf 19 - 12 - 2019

Marktintroductie Februari 2020

Verkoopprijs* (vanafprijs inclusief rijklaarmaakkosten) € 85.000

Bijtelling 22%

Operational Lease** € 1.019

Private Lease*** € 1.207

Energielabel A

Q7 
55 TFSI e quattro

De informatie in dit overzicht was actueel op de datum van publicatie. Wijzigingen in prijzen, technische specificaties, 
afbeeldingen of andere informatie zijn te allen tijde voorbehouden. Bekijk de actuele informatie op Audi.nl.

* Betreft prijzen bij registratie in 2020
** ex. btw. Op basis van 60 maanden / 10.000 km p/j
*** Op basis van 48 maanden / 10.000 km p/j
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Co2 (WLTP) 64 gram/km

Max. actieradius elektrisch (WLTP) 43 km

Accu 17,3 kWh

Laadtijd 2:30 uur 

Brandstofvoorraad 75 liter

Vermogen 456 pk

Topsnelheid 240 km/u

Bestelbaar vanaf 19 - 12 - 2019

Marktintroductie Februari 2020

Verkoopprijs* (vanafprijs inclusief rijklaarmaakkosten) € 105.790

Bijtelling 22%

Operational Lease** € 1.199

Private Lease*** € 1.443

Energielabel A

Q7 
60 TFSI e quattro 
Competition

De informatie in dit overzicht was actueel op de datum van publicatie. Wijzigingen in prijzen, technische specificaties, 
afbeeldingen of andere informatie zijn te allen tijde voorbehouden. Bekijk de actuele informatie op Audi.nl.

* Betreft prijzen bij registratie in 2020
** ex. btw. Op basis van 60 maanden / 10.000 km p/j
*** Op basis van 48 maanden / 10.000 km p/j
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Toekomstige
plug-in hybride modellen
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A6 Avant 55 TFSI e quattro Competition

Accu (kWh) Laadtijd (uur) Vermogen (pk) Topsnelheid Bestelbaar Bijtelling

14,1 2:30 367 pk 250 km/u mei ’20 22%

A6 Avant 50 TFSI e quattro

Accu (kWh) Laadtijd (uur) Vermogen (pk) Topsnelheid Bestelbaar Bijtelling

14,1 2:30 299 pk 250 km/u mei ’20 22%
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Laadoplossingen

17



Van tanken 
naar opladen
Bij de aankoop van een Audi PHEV biedt Audi de laadoplossing van Shuttel; 

deze is hier speciaal voor ontwikkeld.
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Shuttel:
•   Snelladen bij Fastned en IONITY.
•   Thuis opladen met smart thuislaadpunt, incl. loadbalancing 

en thuislaadkosten verrekend.
•  Installatie van de laadpaal thuis.
•   Betalen met 1 mobiliteitskaart voor laden en diverse  

faciliteiten op gebied van vervoer. 
•  Vaste tarieven voor laden in Nederland.
•  Shuttel app.
•  Maandelijkse factuur voor al uw laad- en reistransacties.

Shuttel

Met Shuttel heeft u de beschikking over een mobiliteitskaart en kunt u 

zowel thuis als onderweg opladen. Om ervoor te zorgen dat u uw Audi 

PHEV thuis snel kunt opladen, biedt Shuttel tevens een volledige huis-

laadoplossing inclusief laadpaal, installatie en laaddruppel. 

Met de Shuttel mobiliteitskaart kunt u gebruik maken van meer dan 

65.000 laadpunten in zestien landen in Europa. De mobiliteitskaart geldt 

ook voor de gloednieuwe 150-kW snelladers van het IONITY-netwerk.

Kijk ook op Audi.nl voor meer informatie.
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