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Audi op de IAA Frankfurt 2019
•• Audi-persconferentie op 10 september 2019 om 10 uur 30 Europese tijd
•• Twee wereldpremières: Audi AI:TRAIL en Audi RS 7 Sportback
•• Salondebuut voor een hele waaier aan nieuwe modellen
•• Voor het eerst te zien voor een livepubliek: de Audi e-tron FE06
Audi brengt in september 2019 twee wereldpremières naar Frankfurt en laat er ook een waaier
aan nieuwe modellen voor het eerst op een salon zien. Het merk met de vier ringen gebruikt
het Internationale Autosalon IAA om een verbluffende verzameling van nieuwe producten te
onthullen, zowel in het elektrische gamma als bij de modellen met conventionele aandrijving.
Tijdens de Persconferentie op 10 september wordt de Audi AI:TRAIL-conceptcar onthuld, de
visie op een toekomstige elektrisch aangedreven offroader. Een ander model dat zijn eerste
verschijning maakt is de nieuwe Audi RS 7 Sportback waarmee Audi Sport GmbH zijn aanbod aan
high-performance automodellen uitbreidt. Audi’s Formula E-racewagen FE06 kan voor het eerst
worden bewonderd in zijn nieuwe technische configuratie en met zijn nieuwe design.
Audi’s aanwezigheid op de IAA 2019 onderlijnt op indrukwekkende wijze de schaal van het
huidige modeloffensief. Meer dan de helft van de 26 wagens die worden tentoongesteld op de
Audi-stand in Hal 3 zijn voor het eerst te zien voor een salonpubliek.
De Audi A4 en Audi Q7 in hun zopas grondig herwerkte versies, de A1 citycarver, de Q3 Sportback
en ook de Audi RS 6 Avant zijn maar een paar van de hoogtepunten in het productaanbod van het
merk. Ze zijn te zien op een tentoonstellingsruimte van zo’n 3.100 vierkante meter.
Naast deze nieuwe productiemodellen vormt de eerste gezamenlijke verschijning van de vier
visionaire voertuigen van Audi Design onmiskenbaar het hoogtepunt van het Audi-programma. Er is
de wereldpremière van de offroader Audi AI:TRAIL, die het genre herdefinieert met zijn elektrische
aandrijving en revolutionaire koetswerkconcept.
Op het vlak van de autosport zullen Daniel Abt en Lucas di Grassi het volgende Formula E-seizoen in
november aftrappen met een spectaculair ogend model. De Audi e-tron FE06-racewagen, die voor
het eerst aan het publiek wordt getoond op het Internationale Autosalon IAA van Frankfurt, pakt
uit met nieuwe kleuren en evolutionaire technologie. Hij beleeft zijn racedebuut op 22-23 november
in Ad Diriyah (Saoedi-Arabië). Daniel Abt en Lucais di Grassi zijn voor het zesde jaar op rij de racers
voor Audi Sport ABT Schaeffler. Daarmee zijn ze het langst actieve en meest succesvolle rijdersduo
in het Formula E.
De persconferentie van Audi AG vindt plaats op dinsdag 10 september 2019 om 10 uur 30 Europese
tijd. Ze kan worden gevolgd op Audi MediaTV: www.audimedia.tv.
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De Audi groep stelt wereldwijd ruim 90.000 personen tewerk, waaronder meer dan 2.500 in België. In 2018
verkocht het merk met de vier ringen wereldwijd ca. 1,812 miljoen nieuwe wagens, waarvan er 28.710
ingeschreven werden op de Belgische markt. In ons land bereikte Audi in 2018 een marktaandeel van 5,2%.
Audi focust op de ontwikkeling van nieuwe producten en duurzame technologieën voor de mobiliteit van de
toekomst. Van 2019 tot eind 2023 plant de onderneming een totale investering van ongeveer 14 miljard euro in
elektrische mobiliteit, digitalisering en autonoom rijden.
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