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Audi integreert Apple Music in een groot aantal van zijn modellen 

• Rechtstreekse toegang tot meer dan 90 miljoen nummers, 30.000 

vakkundig samengestelde afspeellijsten en Apple Music Radio 

• Native integratie van Apple Music in het Audi-infotainmentsysteem om 

naadloos muziek te luisteren 

• De premium geluidssystemen van Audi bieden een hoogwaardige audio-

ervaring  

Audi rust bepaalde modellen uit met Apple Music, een hoogwaardige abonnementsdienst voor 

muziekstreaming. Door Apple Music aan het infotainmentsysteem toe te voegen, geeft Audi zijn 

gebruikers rechtstreeks en intuïtief toegang tot hun abonnement via het scherm van de Multi-Media 

Interface (MMI) met behulp van de internetgegevens in de auto. Dankzij deze naadloze integratie 

vinden Apple Music-abonnees hun favoriete muziek eenvoudig terug en kunnen ze nog meer 

nieuwe muziek ontdekken.  

De nieuwe integratie van Apple Music geeft klanten rechtstreeks toegang tot hun persoonlijke 

Apple Music-account via het Audi-infotainmentsysteem, zonder dat ze daarvoor bluetooth of USB 

nodig hebben. Nadat hun actieve abonnement aan de auto is gekoppeld, hebben Apple Music-

abonnees toegang tot de volledige Apple Music-catalogus van 90 miljoen nummers en 

tienduizenden afspeellijsten, waaronder honderden nieuwe sfeer- en activiteitsafspeellijsten, 

gepersonaliseerde mixen en genrezenders – allemaal reclamevrij.  

Over-the-air updates ook beschikbaar voor auto's die al op de weg zijn 

Apple Music zal vanaf modeljaar 2022 in bijna alle Audi's in Europa worden ingebouwd. Die 

integratie zal bovendien eenvoudig worden uitgerold naar wagens die al op de weg rijden, dankzij 

een automatische over-the-air update.  

Om Apple Music te activeren, dienen klanten enkel de app in het infotainmentsysteem van hun 

Audi te openen en de instructies op het scherm te volgen om zich aan te melden met de Apple ID 

die ze gebruiken voor Apple Music. Om het installatieproces te voltooien, voeren ze gewoon een 

verificatiecode in, die naar hun smartphone wordt verstuurd. Voor Europese Audi-eigenaars 

worden de kosten voor datastreaming via de gsm eenvoudig gefactureerd via een datapakket dat 

verkrijgbaar is bij Cubic-Telekom. De eerste drie gigabytes zijn gratis. Audi's worden ook geleverd 

met ondersteuning voor Apple CarPlay. Bestuurders kunnen hun iPhone draadloos (of via USB) 

aansluiten en kunnen dan routebeschrijvingen op maat van de verkeerssituatie ontvangen, bellen, 

berichten verzenden en ontvangen en muziek beluisteren door gewoon op het aanraakscherm te 

tikken of de Siri-spraakbediening te gebruiken. 
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Apple Music maakt van elke Audi een concertzaal op wielen 

Met de integratie van Apple Music wordt de auto niet alleen een hub om entertainment te 

streamen, maar dankzij de uitgekiende audioarchitectuur krijgt hij ook de allures van een 

concertzaal op wielen, waardoor de passagiers het gevoel krijgen dat ze er middenin zitten. Dat 

komt omdat Audi voor elk model een akoestische ervaring op maat creëert, terwijl de digitale 

signaalverwerking een uitgebalanceerde klank verzekert. Zo kunnen de signalen van de 

luidsprekers worden gestuurd met een individuele decalage, waardoor ze de luisteraar gelijktijdig 

bereiken. Het sounddesign gaat nog een stapje verder om de ultieme akoestische ervaring te 

creëren. Hier passen de geluidsontwikkelaars van Audi de frequentierespons aan om het typische, 

maar nog steeds subjectieve Audi-geluid te creëren. Daartoe werkt Audi al jarenlang samen met 

Bang & Olufsen, wat in het verleden al resulteerde in enkele uitzonderlijke geluidssystemen, zoals 

het B&O Premium Sound System met 3D-geluid in de Audi e-tron GT. Daarbij creëren zestien 

luidsprekers, waaronder 3D-luidsprekers, een centrale luidspreker en een subwoofer, een 

indrukwekkende audio-ervaring. 

 

 

  



 

 

 

De Audi-groep is aanwezig in meer dan 100 markten en produceert op 16 locaties in 11 verschillende landen. 

Wereldwijd werken er 85.000 personen voor Audi, waaronder meer dan 3.000  in België. In 2021 verkocht 

het merk met de vier ringen wereldwijd ca. 1.681.000 nieuwe wagens, waarvan er 28.016 ingeschreven 

werden op de Belgische markt. In ons land bereikte Audi in 2021 een marktaandeel van 7,31 %. Audi focust 

op de ontwikkeling van nieuwe producten en duurzame technologieën voor de mobiliteit van de toekomst. 

Tegen 2025 wil Audi meer dan 30 geëlektrificeerde modellen op de markt brengen, waarvan 20 volledig 

elektrisch aangedreven. Met haar duurzaamheidsroadmap streeft Audi haar ambitieuze doel na om tegen 

2050 volledig CO2 neutraal te zijn over de volledige levenscyclus van een wagen: van de productie tot het 

gebruik en de recyclage. 


