


  De Audi e-tron GT is het absolute meesterwerk  

van Marc Lichte, head of Design van Audi AG.  

Het is de gran turismo van nu: krachtige prestaties, 

ruime actieradius en korte laadtijden. Bent u 

klaar om te genieten van deze nieuwe mijlpaal in 

toekomstgerichte mobiliteit? 

UNIEKE ZERO EDITIONS

  Speciaal voor Nederland is de Audi e-tron GT 

gelimiteerd leverbaar in twee speciale uitvoeringen: 

de edition ZERO en edition ZERO Competition. 

In deze brochure informeren wij u over de 

bijzonderheden van deze beide edities.



  De gelimiteerde oplage van 100 edition 

ZERO modellen maakt de uitvoering 

speciaal en exclusief. 

EXCLUSIEVE OPLAGE VAN 100 STUKS

  Beide edition ZERO modellen herkent u 

aan de unieke gravure op het zijraam en 

interieurbadge aan de binnenzijde. 



Standaard- 
uitrusting  

van de Audi 
e-tron GT

EXTERIEUR

• Raamlijsten in zwart

•  Panorama glasdak (kan niet worden geopend)

•  LED achterlichten (met dynamische 

knipperlichten)

INTERIEUR

•  Airconditioning, volautomatisch met 

zonnestandafhankelijke regeling, gescheiden 

temperatuurinstelling 3-zone

•  Comfort interieurvoorverwarming / -ventilatie

•  Interieurelementen boven en onder in mono.pur

•  Sportstoelen (8-voudig elektrisch verstelbaar)

•  Bekleding leder/mono.pur

INFOTAINMENT

•  MMI navigatie plus

•  Audi virtual cockpit 

•  Audi connect diensten (3 jaar) 

•  Digitale radio-ontvangst (DAB) 

•  Audi smartphone interface 

•  Audi phone box

VEILIGHEID/TECHNIEK

•  Diefstalalarm

•  Achterklep, automatisch bedienbaar

•  Comfortsleutel

•  Parkeerhulp plus

•  Audi Lane Departure Warning

•  Automatische snelheidsregeling inclusief 

snelheidsbegrenzer



Edition ZEROZERO

•  Velgen, gegoten lichtmetaal 21” 

“5-dubbelspaak-Konkavmodule”-

design!

•  Matrix LED koplampen met 

Audi Laserlicht (grootlicht tot 

600 meter ver)

•  Sportstoelen pro (18-voudig 

elektrisch verstelbaar)

•  Interieurelementen boven en 

onder in leder/dinamica

•  Ambiente lichtpakket (multicolor)

•  Assistentiepakket ‘Plus’ 

(met inhoud)

•  Audi exclusive interieur badge 

“edition ZERO 1/100”

•  Audi exclusive lasergrafering in 

achterzijruit “edition ZERO 1/100”

Naast de standaard-
uitrusting is de edition 
ZERO voorzien van 
onderstaande opties: 



•  Velgen, gegoten lichtmetaal 21” 

“5-dubbelspaak-Konkavmodule”-

design!

•  Audi singelframe in zwart glanzend

•  Exterieurdetails voorbumper, zijdorpels 

en achterbumper in zwart glanzend

•  Buitenspiegels in zwart glanzend

•  Audi ringen en modelomschrijving in 

zwart glanzend

•  Matrix LED koplampen met 

Audi Laserlicht (grootlicht tot 

600 meter ver)

•  Sportstoelen plus (14-voudig 

elektrisch verstelbaar)

•  Interieurelementen boven en onder 

in leder/dinamica

•  Ambiente lichtpakket (multicolor)

•  Assistentiepakket ‘Plus’ (met inhoud) 

•  Audi exclusive interieur badge 

“edition ZERO 1/100”

•  Audi exclusive lasergrafering in 

achterzijruit “edition ZERO 1/100”

•  Privacy glas

Naast de standaard-
uitrusting is de edition ZERO 
Competition voorzien van 
onderstaande opties: 

Edition ZEROZERO Competition



Model Accu Vermogen
Fiscale
waarde

Consumenten-
adviesprijs*

Rijklaarmaak-
kosten**

Audi e-tron GT 93 kWh 350 kW/476 pk " 103.300 " 104.895 " 1.595

Audi e-tron GT edition ZERO 93 kWh 350 kW/476 pk " 126.400 " 127.995 " 1.595

Audi e-tron GT edition ZERO Competition 93 kWh 350 kW/476 pk " 126.400 " 127.995 " 1.595



 *  Consumentenadviesprijs is inclusief btw, bpm, 

rijklaarmaakkosten, recyclingbijdrage, beheerbijdrage 

en leges. Wijzigingen, zet- en drukfouten voorbehouden. 

De getoonde afbeeldingen kunnen afwijken van de 

werkelijkheid.

**  Rijklaarmaakkosten: " 1.380,95 (incl. btw) bestaat o.a. 

uit: Transport en logistieke handling, nulbeurt, in- en 

uitwendig reinigen en poetsen, twee kentekenplaten en 

volle accu. Recyclingbijdrage: " 30,00 (incl. btw). Leges: 

" 49,05 (btw-vrijgesteld). Beheerbijdrage accu: " 135,- 

(incl. btw).
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