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Audi maakt autobestuurders wegwijs in elektrisch
rijden

Audi lanceert de e-xperience-app die autobestuurders virtueel weergeeft welke impact elektrisch
rijden kan hebben op hun mobiliteit. Aan de hand van autoritten met hun huidige klassieke
brandstofwagen registreert de e-xperience-app data, maakt het analyses en vergelijkt het de
resultaten met data van de eerste elektrische Audi. Zo kunnen autobestuurders evalueren of
het aan de hand van hun persoonlijk mobiliteitsprofiel zinvol is om over te stappen naar een
elektrische wagen. Een doordachte primeur met de lancering van de Audi e-tron, de eerste 100
procent elektrische Audi, in het vooruitzicht.
Onbekend is onbemind
Uit onderzoek blijkt dat er bij heel wat autobestuurders nog twijfels en vooroordelen bestaan die
hen ervan weerhouden om de stap richting elektrisch rijden te zetten. Hoe lang kan ik rondrijden op
één laadbeurt? Wanneer moet ik laden en waar vind ik een laadpunt? En vooral, is het goedkoper?
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Virtuele testrit
Op deze vragen biedt de e-xperience-app een pasklaar antwoord. De gratis smartphone-applicatie
voor Android en iOS simuleert virtueel heel realistisch wat elektrisch rijden voor de autobestuurder
kan betekenen door autoritten met hun huidige klassieke brandstofwagen te analyseren en te
vergelijken met data van de eerste elektrische Audi. Na elke rit berekent de app aan de hand van
snelheid, acceleratie en afgelegde afstand hoeveel elektrische energie de autobestuurder zou
verbruiken met een elektrische wagen, hoeveel energie er nodig is voor een trip, wat de status is van
de virtuele batterij van de wagen, enzovoort. Bovendien wordt er rekening gehouden met tal van
andere parameters zoals onder andere buitentemperatuur, staat van het wegdek en of het wegdek
nat is. De applicatie verzamelt alle afgelegde autoritten van de gebruiker en geeft een realistisch
mobiliteitsgedrag van de gebruiker. Dit leidt tot een correctere analyse dan een eenmalige autorit.
Besparing berekenen
Daarnaast kan de gebruiker ook de gegevens van zijn of haar huidige wagen invoeren: zo kan de app
berekenen hoeveel de autobestuurder kan besparen op zijn of haar brandstofverbruik aan de hand
van de huidige brandstofprijzen en hoeveel minder CO2-uitstoot er zou zijn met een elektrische
wagen. Overtuigende argumenten die onzekerheid wegnemen wanneer iemand twijfelt om de stap
naar een elektrische wagen te zetten. Tot slot krijgt de gebruiker ook heel wat praktische tips mee
over elektrisch rijden.
Oplaadpunten
Eens de autorit beëindigd wordt, zal de e-xperience-app de batterijstatus van de virtuele elektrische
wagen weergegeven en zal de autobestuurder via de app het dichtstbijzijnde oplaadpunt kunnen
vinden.
Privacy
Het doorgeven van geolocatiegegevens geschiedt enkel met toestemming van de gebruiker. Enkel
wanneer de startknop ingedrukt wordt, begint de app met het detecteren van de rit (afgelegde
afstand, accuverbruik en verbruikte energie). Met een druk op ‘stop’ kan de simulatiesessie op elk
moment beëindigd worden.
Eerst loaden, dan laden
Audi rekent erop dat de gratis app (via Google Play of de App Store) massaal wordt gedownload en
dat hij mensen doet inzien dat elektrisch rijden een antwoord biedt op de mobiliteitsbehoefte van
velen.

De Audi groep stelt wereldwijd ruim 90.000 personen tewerk, waaronder 2.525 in België. In 2017 verkocht het
merk met de vier ringen wereldwijd ca. 1,878 miljoen nieuwe wagens, waarvan er 33.323 ingeschreven werden
in België. In ons land bereikte Audi in 2017 een marktaandeel van 6,1%. Audi focust op de ontwikkeling van
nieuwe producten en duurzame technologieën voor de mobiliteit van de toekomst.
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