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Audi MediaInfo

Audi sluit 2019 af met een groei van 1,8 procent in 
leveringen

 • Groei op alle kernmarkten, nieuw record in China

 • Wereldwijde vraag in december met 13,9 procent gestegen

 •  Hildegard Wortmann, directielid Sales en Marketing: “We hebben koers gezet naar 
nog meer groei”

Ondanks uitdagende omstandigheden kan Audi positieve resultaten noteren voor de 
klantenleveringen in 2019: ongeveer 1.845.550 auto’s betekenen een groei van 1,8 procent. 
In alle drie de kernmarkten hebben de Vier Ringen meer auto’s afgeleverd in 2019 dan in het 
vorige jaar. In China heeft het merk een nieuw record gevestigd met in totaal 690.083 geleverde 
voertuigen (+4,1 procent). In de Verenigde Staten bleven de leveringen op hun hoge peil van 
2018, met een toename van 0,4 procent. De vraag in Duitsland nam toe met 4,3 procent. In 
de maand december leverde het bedrijf ongeveer 176.000 auto’s, 13,9 procent meer dan in 
december 2018.

“Na een matige eerste helft van het jaar hebben we in de tweede helft een succesvolle 
inhaalbeweging uitgevoerd”, vertelt Hildegard Wortmann, directielid Sales en Marketing bij AUDI 
AG. “In 2019 hebben we het potentieel van ons merk en jonge modelgamma duidelijk aangetoond. 
Hoewel 2020 veeleisend zal blijven, hebben we koers gezet naar nog meer groei”.

Voor wat het modelgamma betreft heeft Audi zijn leveringen in het C-SUV-segment in 2019 
verhoogd met 46,2 procent in vergelijking met het jaar ervoor. Dit is vooral te danken aan de 
positieve prestaties van de Audi e-tron en Audi Q8, hoewel beide modellen pas recentelijk in alle 
kernregio’s verkrijgbaar zijn geworden. Het eerste puur elektrische model voor productie op grote 
schaal kwam in Europa in maart op de markt. Aan het begin van de zomer kwam het naar Noord-
Amerika en in China is het sinds november verkrijgbaar als ingevoerd model. Bij een vergelijking 
over de segmenten van elektrische SUV’s heen is de Audi e-tron marktleider in Duitsland, 
Noorwegen, Nederland, Zweden en Oostenrijk. Het model is ook de eerste elektrische auto die in de 
Verenigde Staten een TOP SAFETY PICK+-titel kreeg. Ook in België deed de Audi e-tron het bijzonder 
goed.

Talrijke politieke en economische onzekerheden, modelwijzigingen en de nasleep van de WLTP-
hervorming waren in 2019 bepalend voor Audi’s commerciële activiteiten. Over alle modellen 
heen nam het aantal leveringen op het huiscontinent toe met 3,5 procent tot ongeveer 769.650 
eenheden over het hele jaar. Audi wist in het laatste trimester een stevige groei te realiseren, 
hoofdzakelijk dankzij effecten van eerder in het jaar. De nieuwe Audi Q3 gaf een positieve impact, 
want zijn verkoopcijfers stegen met 55,5 procent tot 93.900 exemplaren. Met ongeveer 19.550 
geleverde modellen is de Audi e-tron uitzonderlijk goed onthaald door de Europese klant, waarbij 
meer dan een kwart van dat aantal in Noorwegen werd geleverd.
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De Audi groep stelt wereldwijd ruim 88.000 personen te werk, waaronder 2.525 in België. In 2016 verkocht het 
merk met de vier ringen wereldwijd ca. 1,8 miljoen nieuwe wagens, waarvan er 33.225 ingeschreven werden 
in België. In ons land bereikte Audi in 2016 een marktaandeel van 6,20 %. Audi focust op de ontwikkeling van 
nieuwe producten en duurzame technologieën voor de mobiliteit van de toekomst.

In België haalde Audi in 2019 uitstekende cijfers. Het jaar werd afgesloten met 31.183 
inschrijvingen, wat een groei is van maar liefst 8,61% tegenover 2018. Vooral de onlangs 
vernieuwde modellen kennen een erg grote bijval. De vraag naar de vernieuwde Audi Q3 steeg 
bovengemiddeld met 215 procent naar een totaal van 5.714 eenheden. De vernieuwde Audi A1 
kende met 3.230 inschrijvingen een stijging van 21,5%. Ook de populaire fleetmodellen Audi 
A6 (2.489 inschrijvingen) en A7 (318 inschrijvingen) die onlangs werden vernieuwd, stegen met 
respectievelijk 16,7% en 29,8%. Bij de Audi A7 is deze stijging vooral te wijten aan de introductie 
van de fiscaalvriendelijke plug-inhybrideversie. De Audi e-tron eindigde in zijn eerste verkoopjaar 
met 934 inschrijvingen.

In China leverde Audi vorig jaar meer auto’s dan ooit tevoren. 690.083 auto’s betekenen een 
toename van 4,1 procent. De Audi Q2 L e-tron, de eerste lokaal geproduceerde elektrische auto, was 
een belangrijke mijlpaal voor de elektrificatie van het Chinese modelgamma in het laatste kwartaal 
van 2019. De lokale productie van de Audi e-tron start eind 2020.

In de Verenigde Staten haalde Audi nog maar eens een groot aantal leveringen in 2019 en sloot 
het zijn jaar af op hetzelfde niveau als het jaar ervoor, met in totaal 224.111 geleverde auto’s 
(+0,4 procent). Doorheen het jaar waren de belangrijkste modellen weer de grote auto’s, waarvan 
de groei voor alle modellen sterk toenam (Audi A6 +68,6% tot 17.807 auto’s, Audi A7 +28,6% tot 
4.955 auto’s, Audi A8 +85,3% tot 2.963 auto’s). In 2019 ging een op de drie Q8-exemplaren naar 
een klant in de VS.

Leveringen 
AUDI AG

In december Gecumuleerd

2019 2018 2019 vs. 
2018

2019 2018 2019 vs. 
2018

Wereldwijd 176.000 154.546 +13,9% 1.845.550 1.812.485 +1,8%

Europa 62.000 51.487 +20,4% 769.650 743.613 +3,5%

- Duitsland 18.170 16.937 +7,3% 271.613 260.456 +4,3%

- Verenigd 
Koninkrijk

8.702 6.314 +37,8% 139.026 143.716 -3,3%

- Frankrijk 7.153 4.186 +70,9% 58.241 51.710 +12,6%

- Italië 4.762 7.554 -37,0% 64.056 62.256 +2,9%

- Spanje 4.079 3.555 +14,7% 50.904 53.105 -4,1%

- België 1.641 834 +75,7% 31.183 28.710 +8,61%

Verenigde 
Staten

25.850 22.765 +13,6% 224.111 223.323 +0,4%

Mexico 1.456 1.520 -4,2% 12.458 14.781 -15,7%

Brazilië 856 848 +0,9% 8.269 8.810 -6,1%

Chinees 
vasteland + 
Hong Kong

71.487 65.598 +9,0% 690.083 663.049 +4,1%


