
Täyssähköautojen autoveron poistoa koskeva lakimuutos on valmisteltavana. Lakimuutos astuu voimaan 1.1.2022 ja
koskee takautuvasti myös 1.10.–31.12.2021 ensirekisteröitäviä autoja. Jos auto rekisteröidään 1.10.–31.12., auton
ostajalle palautetaan siitä peritty autovero, mikäli lakiehdotus hyväksytään eduskunnassa.

Audi Q4 e-tron -mallien osalta hintavaikutus on 1 245 € – 1 646 € mallista riippuen.

Täyssähköautojen autovero poistumassa.

Audi Q4 35 e-tron SUV täyssähköauto 125 kW (310 Nm) alk. 47 595,19 € (autovero 1 245,19 €), hinta CO2-päästöllä 0 g/km. Hinta sisältää valtion myöntämän täyssähköautojen hankintatuen 
(-2 000 €).  Audi Q4 Edition 40 e-tron SUV täyssähköauto 150 kW (310 Nm) alk. 51 893,93 € (autovero 1 303,93 €), hinta CO2-päästöllä 0 g/km. Audi Q4 35 e-tron Sportback täyssähköauto 
125 kW (310 Nm) alk. 51 893,93 € (autovero 1 303,93 €), hinta CO2-päästöllä 0 g/km. Q4 e-tron -malliston yhdistetty EU-kulutus 17,5–18,3 kWh/100 km. Suositusvähittäishinnasto 1.10.2021 
(WLTP). Hinnat sisältävät toimituskulut 600 €. Kuvien autot erikoisvarustein. *Ajoneuvon kulutus ja toimintamatka on määritelty maailmanlaajuisesti yhtenäistetyn testimenetelmän (WLTP) 
mukaisesti. Ilmoitettu WLTP-kulutus ja -toimintamatka saattavat vaihdella olennaisestikin riippuen mm. kuljettajan ajotavasta, akkukapasiteetista, lataamisen säännöllisyydestä, varusteista, 
sähkövarusteiden käytöstä, mahdollisen lisälämmittimen käytöstä, ulkolämpötilasta, sääolosuhteista, matkustajien ja kuorman määrästä, valitusta ajoprofiilista tai tieprofiilista. Ajoneuvon 
latausteho ja -aika voivat vaihdella olennaisestikin ilmoitetusta ohjearvosta. Latausteho ja -aika riippuvat esimerkiksi käytetystä latauspisteestä, lämpötilasta, auton käytöstä, akuston läm-
pötilasta ja peräkkäisten latausten tiheydestä. **Uuden Q4 e-tronin tilaajalle reilusti K-Latauksen tuulisähköä kaupan päälle. Etu koskee yksityisasiakkaiden ja käyttöedulla ajavien työsuhdeautoili-
joiden uusia asiakastilauksia 1.–31.10.2021 välisenä aikana. Latausedun arvo 500 € ja etu voimassa maksimissaan 12 kk kampanjan aktivoinnista – 12 kk jälkeen etua ei voi enää hyödyntää. Etu koskee 
K-Latauksen pisteitä ympäri maan. ***Audi Q4 35 e-tron, ensierä 0 €, leasinghinta esim. 588 €/kk, sopimuskausi 48 kk/40 000 km, hinta sopimuskaudelta 28 224 €. Kuukausihinta sisältää toimitus-
kulut 600 €, kahdet renkaat, rahoituskustannukset, sopimukselle määritetyn ajo-oikeuden sekä valtion sähköauton hankintatuen 2 000 €. Ylikilometriveloitus 0,17 €/km. Audi Yksityisleasing tuot-
teen rahoittaa K Auto Leasing Oy. Jälleenmyyjät: K-Auto, Käyttöauto, Pörhön Autoliike ja Jyväskylän Autotarvike. Jälleenmyyjien yhteystiedot löydät osoitteesta Audi.fi. Maahantuoja K Auto Oy.

Audi Q4 35 e-tron SUV alk. 47 596 € sis. 2 000 €:n hankintatuen
Audi Q4 Edition 40 e-tron SUV alk. 51 894 €
Audi Q4 35 e-tron Sportback alk. 51 894 €
Q4-malliston toimintamatka jopa 333–518 km (WLTP*)

Uusi täyssähköinen Audi Q4 e-tron

Q

Uusi täyssähköinen Audi Q4 e-tron muokkaa sähköisen 
liikkumisen tulevaisuutta näköisekseen. Auton voimakas 
muotoilu kätkee sisälleen teknisiä innovaatioita ja 
edistyksellistä toiminnallisuutta. Audi Q4 e-tronin lataat 
tehokkaasti niin kotona kuin tien päällä. Sen älykkäät 
ratkaisut varmistavat, että liikut huoletta ja ilman 
kompromisseja.

Paitsi urheilullinen, Audi Q4 e-tron on monikäyttöinen 
perheauto, jossa on ruhtinaallisesti tilaa matkustajille 
sekä tavaroille. Vakiovarusteena mm. MMI Navigointi 
plus -järjestelmä 10,1”-kosketusnäytöllä, adaptiivinen 
vakionopeussäädin ja e-tron latausjärjestelmä, sekä 
Mode 3-latauskaapeli, jotka mahdollistavat lataamisen 
tilanteessa kuin tilanteessa. Future is an attitude

Lokakuun aikana 500 €:n latausetu
uuden Audi Q4 e-tronin tilaajalle**

Audi Yksityisleasing esim. Q4 35 e-tron 588 €/kk***

Varaa koeajo: raili.tobbi@k-auto.fi
Koeajaneille lahjaksi tusina golfpalloja.


