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Audi Q4 e-tron

Pogled v prihodnost.
Jasen design modela Audi Q4 e-tron daje prihodnosti 
električne mobilnosti značilno obliko.

Podatki o porabi goriva in emisijah CO2 so navedeni na strani 17. Pri prikazani oz. opisani opremi je večinoma navedena dodatna oprema, ki je na voljo za doplačilo. 
Podrobnejše informacije o serijski in dodatni opremi lahko najdete pri pooblaščenem trgovcu Audi.
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Funkcionalna športnost.
Napredno notranjost modela Audi Q4 e-tron zaznamujejo  
tehnološke inovacije, športnost in funkcionalnost.

Audi Q4 e-tron

Podatki o porabi goriva in emisijah CO2 so navedeni na strani 17. Pri prikazani oz. opisani opremi je večinoma navedena dodatna oprema, ki je na voljo za doplačilo. 
Podrobnejše informacije o serijski in dodatni opremi lahko najdete pri pooblaščenem trgovcu Audi.
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Napreden design.
Pod visoko napetostjo: osredotočen sprednji in močan zadnji del vozila. 
Naelektren: poudarjena stranska silhueta in lebdeča strešna linija.

Audi Q4 e-tron

Podatki o porabi goriva in emisijah CO2 so navedeni na strani 17. Pri prikazani oz. opisani opremi je večinoma navedena dodatna oprema, ki je na voljo za doplačilo. 
Podrobnejše informacije o serijski in dodatni opremi lahko najdete pri pooblaščenem trgovcu Audi.
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Posebnost zadnjega dela vozila.
Svetlobni segment na zadnjem delu vozila s svojo dinamično osvetlitvijo poskrbi  
za jasno sporočilo napredka.

Audi Q4 e-tron

Podatki o porabi goriva in emisijah CO2 so navedeni na strani 17. Pri prikazani oz. opisani opremi je večinoma navedena dodatna oprema, ki je na voljo za doplačilo. 
Podrobnejše informacije o serijski in dodatni opremi lahko najdete pri pooblaščenem trgovcu Audi.
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Audi Q4 e-tron kot pravi vsestranski in družinski avtomobil nudi bogat izbor odlagalnih površin. 
Odlikujeta ga torej kompaktna zunanjost in prostorna notranjost.

Več prostora za več stvari.

Audi Q4 e-tron

Podatki o porabi goriva in emisijah CO2 so navedeni na strani 17. Pri prikazani oz. opisani opremi je večinoma navedena dodatna oprema, ki je na voljo za doplačilo. 
Podrobnejše informacije o serijski in dodatni opremi lahko najdete pri pooblaščenem trgovcu Audi.
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Nedvomno Audi, nedvomno e-tron.
Vizija modela e-tron se ne le zdi osupljiva, ampak tako tudi izgleda. 
Enodelni okvir modela Q4 e-tron že na prvi pogled razkriva, da gre za Audi.

Audi Q4 e-tron

Podatki o porabi goriva in emisijah CO2 so navedeni na strani 17. Pri prikazani oz. opisani opremi je večinoma navedena dodatna oprema, ki je na voljo za doplačilo. 
Podrobnejše informacije o serijski in dodatni opremi lahko najdete pri pooblaščenem trgovcu Audi.
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Audi Q4 Sportback e-tron.
Razmišljajte širše. Vozite dlje.

Podatki o porabi goriva in emisijah CO2 so navedeni na strani 17. Pri prikazani oz. opisani opremi je večinoma navedena dodatna oprema, ki je na voljo za doplačilo. 
Podrobnejše informacije o serijski in dodatni opremi lahko najdete pri pooblaščenem trgovcu Audi.
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Izrazit zadek modela Audi Q4 Sportback e-tron zadošča za prikaz dinamične želje vozila po gibanju.  
Usmernik zraka nad zadnjim steklom poskrbi za izostren športni značaj vozila.

Zato se imenuje Audi Q4 Sportback e-tron.

Audi Q4 Sportback e-tron

Podatki o porabi goriva in emisijah CO2 so navedeni na strani 17. Pri prikazani oz. opisani opremi je večinoma navedena dodatna oprema, ki je na voljo za doplačilo. 
Podrobnejše informacije o serijski in dodatni opremi lahko najdete pri pooblaščenem trgovcu Audi.
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Audi Q4 Sportback e-tron kot pravi vsestranski in družinski avtomobil nudi bogat izbor odlagalnih površin 
- s skupno prostornino 24,8 l, vklj. s sovoznikovim predalom. Prostornina prtljažnika modela Audi Q4 
Sportback e-tron znaša 535 l. Pri podrti zadnji sedežni klopi pa se poveča vse do 1.460 l.

Prostoren in prilagodljiv Audi Q4 Sportback e-tron.

Audi Q4 Sportback e-tron

Podatki o porabi goriva in emisijah CO2 so navedeni na strani 17. Pri prikazani oz. opisani opremi je večinoma navedena dodatna oprema, ki je na voljo za doplačilo. 
Podrobnejše informacije o serijski in dodatni opremi lahko najdete pri pooblaščenem trgovcu Audi.
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Osupljivo futurističen.
Audi Q4 Sportback e-tron prihodnost mobilnosti prenaša na cesto. 
Popolnoma električen, izrazen in pripravljen na vsakodnevne vožnje.

Audi Q4 Sportback e-tron

Podatki o porabi goriva in emisijah CO2 so navedeni na strani 17. Pri prikazani oz. opisani opremi je večinoma navedena dodatna oprema, ki je na voljo za doplačilo. 
Podrobnejše informacije o serijski in dodatni opremi lahko najdete pri pooblaščenem trgovcu Audi.
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Moč za spreminjanje  
mobilnosti. 

Električna mobilnost bo v 
prihodnosti del vsakdanjika.
 
Ta prihodnost je zdaj.

MOON vam s ponudbo polnilnih postaj, 
hranilnikov električne energije, sončnih 
elektrarn in sistemov za optimalno upravljanje 
z električno energijo, ponuja celovite rešitve za 
vstop v e-mobilnost na enem mestu. 
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Skupna misija? Električna mobilnost bo v 
prihodnosti del vsakdanjika. 

Ta prihodnost je zdaj.  
MOON vam s ponudbo, ki obsega vse od domačih 

polnilnih postaj, vključno s hranilnikom električne 
energije in fotovoltaičnim sistemom do javnih hitrih 
DC polnilnih postaj, ponuja celostne rešitve za vstop 

v e-mobilnost na enem mestu.

Svetovanje Preverjanje 
pred namestitvijo

Podpora  
in vzdrževanje

Podpora pri vlaganju 
dokumentov in 

pridobitvi subvencij

MOON 
Moč za spreminjanje 

mobilnosti.

Več informacij:

Porsche Slovenija

1
3

https://www.youtube.com/watch?v=czrTKTMV85A&t=11s
https://www.vrhunskaemobilnost.si/


Nakup električnega vozila Audi vam prinaša praktične, 
kakovostne, inteligentne in cenovno ugodne rešitve 
za vaše osebne ali poslovne potrebe. Odkrijte vaše 
prednosti in si zagotovite subvencijo Eko sklada, nižje 
stroške uporabe in vzdrževanja kot tudi nižje dajatve ob 
registraciji električnega avtomobila ter nižjo boniteto 
službenih električnih vozil. Zagotovite si brezplačno 
parkiranje med polnjenjem na nekaterih javnih 
polnilnih postaj in brezskrbno polnjenje električnega 
vozila v Sloveniji in tujini s karticama e-tron Charging 
Service in MOON charge. Pridobite fleksibilne možnosti 
financiranja električnega avtomobila in vgradnje 
domače polnilne postaje, ter možnosti izgradnje 
domače sončne elektrarne preko Porsche Finance 
Group Slovenia.

Vaš električni Audi. 
Vaša prednost.

Priprava infrastrukture Namestitev 
in prvi zagon

Financiranje Polnjenje doma in v 
tujini z eno plačljivo 

kartico

MOON charge Financiranje
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https://lab.audi.si/ugodnejsi-nakup-elektricnega-avtomobila-s-subvencijo-eko-sklada
https://lab.audi.si/nizji-stroski-in-udobnejsa-voznja-z-elektricnimi-avtomobili
https://lab.audi.si/nizji-stroski-in-udobnejsa-voznja-z-elektricnimi-avtomobili
https://www.moon-power.si/storitve/moon-charge
https://www.moon-power.si/storitve/moon-charge
https://www.vrhunskaemobilnost.si/moon-charge/


Uživajte v tihi vožnji, ki jo narekuje popolnoma 
električna pogonska tehnologija naprednih 

električnih vozil Audi. Polnilnica, lastna elektrarna, 
zalogovnik električne energije? Celovite rešitve 
MOON za dom ali podjetja so prilagojene vašim 
željam in potrebam po energiji. S storitvama za 

polnjenje MOON charge ali e-tron Charging Service 
je polnjenje na poti brezskrbno opravilo, plačevanje 

polnjenja storitve MOON charge preko enega 
mesečnega računa Porsche Group Card pa preprosta 

in pregledna rešitev. Uživajte v vožnji tudi izven 
meja. E-tron Charging Service je ključ do enega 

največjih  polnilnih omrežij v Evropi s preko 433.280 
polnilnimi točkami. Za financiranje, zavarovanje in 

vzdrževanje — ne le vozil, temveč tudi električnih 
polnilnic ali sončnih elektrarn — vam je na voljo 

Porsche Finance Group Slovenia.

Lepše od  
umirjenih misli.

Audi MOON za dom
ali podjetja

MOON  
charge

Porsche 
Group Card

E-tron 
Charging Service

Porsche Finance
Group Slovenija
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https://progress.audi.si/
https://www.moon-power.si/
https://charge.moon-power.si/#/portal/locations
https://www.moon-power.si/storitve/moon-charge
https://e-tron.charging-service.audi/web/audi-si
https://www.porscheleasing.si/kredit/moon-financiranje
https://www.audi.si/q4-e-tron
https://www.vrhunskaemobilnost.si/
https://www.vrhunskaemobilnost.si/
https://charge.moon-power.si/#/portal/locations
https://charge.moon-power.si/#/portal/locations
https://web.porsche-group-card.si/
https://web.porsche-group-card.si/
https://e-tron.charging-service.audi/web/audi-si
https://e-tron.charging-service.audi/web/audi-si
https://www.porscheleasing.si/kredit/moon-financiranje
https://www.porscheleasing.si/kredit/moon-financiranje
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Audi Q4 e-tron
Abmessungen
Dimensions
03/21

3

Bei den angegeben Werten handelt es sich um auf Datenbasis ermittelte Nominalwerte. Sie basieren auf zum Zeitpunkt 
der Ermittlung vorliegenden Datenständen und definierter Ausstattungsvariante.
The indicated values are data based nominal values. They refer to the present data sets at the date of the determination 
and a defined set of equipment

maximaler Kopfraum / Maximum headroom

Breite Schulterraum / Shoulder width1

2 Breite Ellbogenraum / Elbow width

* maximaler Kopfraum / Maximum headroom
   Angaben in Millimeter / Dimensions in millimeters
   Angabe der Abmessungen bei Fahrzeugleergewicht / Dimensions of vehicle unloaded
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Mere Audi Q4 e-tron/Audi Q4 Sportback e-tron

Audi Q4 e-tron Audi Q4 Sportback e-tron

Navedeni podatki veljajo za prazno vozilo.

Podatki so v milimetrih.

1 Širina ramenskega prostora. 2 Širina komolčnega prostora. 3 Maksimalni prostor za glavo. 



Model Q4 40 e-tron Q4 45 e-tron quattro Q4 50 e-tron quattro 

Moč/navor električni navor v Nm

bruto/neto kapaciteta baterije v kWh***

električna moč v kW

vrsta pogona na

vrsta menjalnika

masa praznega vozila² v kg

dovoljena skupna masa v kg

dovoljena obremenitev strehe/vlečne kljuke v kg

dovoljena masa prikolice v kg³
brez zavor:
pri vzponu do 12 % z zavorami:

prostornina prtljažnika v l (pribl.)

največja hitrost v km/h

pospešek 0-100 km/h v s

vrsta goriva

e-doseg, kombinirana vožnja, v km (WLTP)

kombinirana vožnja, v g/km

poraba električne energije, kombinirana
vožnja (WLTP), kWh/100 km

310

82/76,6

150

zadnji kolesi

samodejni

2.136

2.640

75/75

750
1.000

520

160

8,5

električna energija

do 520

0

od 16,9

460

82/76,6

195*

quattro

samodejni

2.227

2.720

75/75

750
1.200

520

180

6,9

električna energija

do 504

0

od 17,4

460

82/76,6

220**

quattro

samodejni

2.232

2.720

75/75

750
1.200

520

180

6,2

električna energija

do 506

0

od 17,4

Q4 Sportback 40 e-tron

310

82/76,6

150

zadnji kolesi

samodejni

2.136

2.625

75/75

750
1.000

535

160

8,5

električna energija

do 529

0

od 16,6

Q4 Sportback 45 e-tron quattro

460 

82/76,6

195*

quattro

samodejni

2.227

2.715

75/75

750
1.200

535

180

6,9

električna energija

do 512

0

od 17,1

Q4 Sportback 50 e-tron quattro

460 

82/76,6

220**

quattro

samodejni

2.232

2.715

75/75

750
1.200

535

180

6,2

električna energija

do 514

0

od 17,0

Prenos moči 

Masa/prostornina 

Vozne zmogljivosti 

Poraba¹

Doseg

Emisije CO₂¹
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Tehnični podatki Audi Q4 e-tron/Audi Q4 Sportback e-tron

Razlaga opomb:
1 Navedene vrednosti porabe in emisij izpušnih plinov so bile izmerjene v skladu z merilnim postopkom WLTP. Več o tem si lahko preberete na spletni strani www.audi.si/modeli/wltp. Če so vrednosti porabe in emisij navedene v razponih, se 
ne navezujejo na eno samo vozilo in niso sestavni del ponudbe. Namenjene so zgolj primerjavi med različnimi tipi vozil. Dodatna in dopolnilna oprema (vgradni deli, oblika pnevmatik ipd.) lahko spremenita pomembne parametre vozila, kot 
so npr. masa, kotalni upor in aerodinamika, ter poleg vremenskih pogojev, prometa in individualnega načina vožnje vplivata na porabo goriva, porabo električne energije, emisije CO2 in vozne lastnosti vozila. Poraba goriva, poraba električne 
energije in emisije CO2 niso odvisne le od učinkovitega izkoristka, temveč nanje vplivajo tudi način vožnje in drugi dejavniki, ki niso tehnične narave. Dodatne informacije o uradnih podatkih glede porabe goriva in specifičnih emisijah CO2 za 
nova osebna vozila so na voljo v “Priročniku o varčnosti porabe goriva, emisijah CO2 in emisijah onesnaževal zunanjega zraka novih osebnih avtomobilov”, ki je brezplačno na voljo na vseh prodajnih mestih in spletni strani www.audi.si.

2 Masa praznega vozila z voznikom (75 kg), izmerjena v skladu s trenutno veljavno različico direktive (ES) 1230/2012. Zaradi dodatne opreme se lahko povečata masa praznega vozila in količnik zračnega upora, s tem pa se ustrezno zmanjšata 
možna nosilnost oz. največja hitrost.

³ Z naraščanjem nadmorske višine se avtomatsko zmanjšuje moč motorja. Nad 1.000 m nadmorske višine in za vsakih nadaljnjih 1.000 m je zato potrebno odšteti po 10 % od vlečene mase (dovoljena masa prikolice + dovoljena skupna 
masa vlečnega vozila). Navedena dovoljena masa prikolice velja za tovarniško vgrajeno vlečno napravo.

Varovanje okolja:

CO2 kot toplogredni plin ter emisije iz prometa poslabšujejo kakovost zraka. Ogljikov dioksid (CO2) in emisije: ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz 
prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. 

* Največja električna moč 195 kW: največja električna moč 195 kW je bila določena v skladu z globalnim tehničnim predpisom ZN št. 21. Moč, ki je na voljo v posamezni vozni situaciji, je odvisna od spremenljivih dejavnikov, kot so na primer 
zunanja temperatura ter temperatura, stanje napolnjenosti in kondicioniranje ali fizično staranje visokonapetostne baterije. Zaradi odstopanj, zlasti od prej navedenih parametrov, lahko pride do zmanjšanja moči. Trenutno razpoložljiva moč 
je prikazana v prikazu moči v vozilu.

** Največja moč, ki je določena v skladu z globalnim tehničnim predpisom ZN št. 21 in pri kateri se do 25 kW nanaša na funkcijo overboost, ki jo je mogoče priklicati za največ 30 sekund. Moč, ki je na voljo v posamezni vozni situaciji, je odvisna  
od spremenljivih dejavnikov, kot so na primer zunanja temperatura, stanje napolnjenosti in kondicioniranje ali fizično staranje visokonapetostne baterije. Za razpoložljivost največje moči (funkcije overboost) sta potrebni predvsem temperatura 
visokonapetostne baterije med 23 in 50 °C ter napolnjenost baterije nad 88 %. Zaradi odstopanj, zlasti od prej navedenih parametrov, lahko pride do zmanjšanja moči, vse do nerazpoložljivosti funkcije overboost. Na temperaturo baterije 
je v določeni meri mogoče posredno vplivati s funkcijo klimatiziranja mirujočega vozila, stanje napolnjenosti baterije pa je med drugim mogoče nastaviti v vozilu. Trenutno razpoložljiva moč je prikazana v prikazu moči v vozilu. Za čim boljše 
ohranjanje uporabne kapacitete visokonapetostne baterije je za vsakodnevno uporabo priporočljivo nastaviti 80-odstotni nivo napolnjenosti baterije (pred vožnjami na daljše razdalje 100 %).

*** Opomba: kapaciteta visokonapetostne baterije električno gnanega vozila se deli na bruto in neto kapaciteto. Bruto kapaciteta pri tem opisuje celotno fizično kapaciteto visokonapetostne baterije. Za zaščito pred samodejnim izpraznjenjem,  
za podaljšanje življenjske dobe in za zagotavljanje rezerve za zasilni zagon je teoretično razpoložljiva energijska vsebnost kljub temu tehnično omejena. To dejansko uporabno energijsko vsebnost imenujemo neto kapaciteta.

https://www.audi.si/


Podatki izhajajo iz ponudbe za slovenski trg. Vozila iz tega kataloga so opremljena z dodatno opremo, ki je na voljo za doplačilo. Podatki o obsegu opreme, 
videzu, zmogljivostih, merah in masah, porabi goriva, porabi električne energije, emisijah CO2 in ostali tehnični podatki ustrezajo poznavanju razmer v času 
priprave kataloga. Pridržujemo si pravico do odstopanj od barv in oblik, prikazanih na slikah, ter do napak v vsebini in tisku. Slike so simbolne. Pridržujemo 
si pravico do sprememb.

PORSCHE SLOVENIJA, d.o.o.

Bravničarjeva ulica 5

1000 Ljubljana, Slovenija

Datum izdaje: december 2022

Več o znamki Audi


