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Podatki o porabi za omenjene modele 
(Poraba goriva in emisije CO2 so navedene v razponu, ker so odvisne od izbranih pnevmatik/platišč in opreme.) 

 

Audi e-tron 

Poraba električne energije v kWh/100 km, kombinirana: 24,3–21;  

emisija CO2 v g/km, kombinirana: 0 

 

Audi e-tron Sportback 

Poraba električne energije v kWh/100 km, kombinirana: 23,9–20,6;  

emisija CO2 v g/km, kombinirana: 0 

 

Audi A1 

Poraba goriva v l/100 km, kombinirana: 6,0–4,7; 

emisija CO2 v g/km, kombinirana: 137–107 

 

Audi A8 

Poraba goriva v l/100 km, kombinirana: 11,4–5,7; 

emisija CO2 v g/km, kombinirana: 260–151  

 

Audi Q7 

Poraba goriva v l/100 km, kombinirana: 9,1–6,6;  

emisija CO2 v g/km, kombinirana: 208–174 

 

Audi Q8 

Poraba goriva v l/100 km, kombinirana: 12,1–6,5; 

emisija CO2 v g/km, kombinirana: 277–172  

 

Audi R8 

Poraba goriva v l/100 km, kombinirana: 13,3–12,9; 

emisija CO2 v g/km, kombinirana: 302–293  
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Navedene vrednosti porabe in emisij so bile izmerjene skladno z zakonsko predpisanimi merilnimi postopki. Od 1. septembra 

2017 homologacijski postopek za določena nova vozila že poteka skladno z Globalno usklajenim preizkusnim postopkom za 

lahka vozila (angl. World Harmonised Light Vehicle Test Procedure, WLTP), ki omogoča realnejši prikaz porabe goriva in emisij 

CO2. Od 1. septembra 2018 naprej velja, da bo postopek WLTP postopoma nadomestil preizkusni postopek, imenovan Novi 

evropski vozni cikel (NEVC). Zaradi realnejših preizkusnih pogojev so vrednosti porabe goriva in emisij CO₂, izmerjene po 

postopku WLTP, v mnogih primerih višje od vrednosti, izmerjenih po postopku NEVC. Podrobnejše informacije o razlikah med 

postopkoma WLTP in NEVC lahko najdete na spletni strani www.audi.de/wltp.  

Trenutno je še obvezno navajanje vrednosti, izmerjenih po postopku NEVC. Pri novih vozilih, ki so homologirana po postopku 

WLTP, se vrednosti NEVC izpeljejo iz vrednosti, pridobljenih med preizkusnim postopkom WLTP. Dodatna navedba vrednosti 

iz postopka WLTP je do obvezne uporabe prostovoljna. Če so vrednosti NEVC navedene v razponu, se ne navezujejo na eno 

samo, individualno vozilo in niso sestavni del ponudbe, temveč so namenjene zgolj primerjavi med različnimi tipi vozil. 

Dodatna in dopolnilna oprema (montažni deli, pnevmatike drugih velikosti itd.) lahko spremenita relevantne parametre 

vozila, kot so npr. masa, kotalni upor in aerodinamika, ter poleg vremenskih pogojev, prometnih razmer in individualnega 

načina vožnje vplivata na porabo goriva, porabo električne energije, emisije CO2 in vozne zmogljivosti vozila.  

Podrobne okoljske informacije o novih osebnih avtomobilih lahko najdete v priročniku o varčni porabi goriva, emisijah CO2 in 

emisijah onesnaževal zunanjega zraka, ki ga lahko brezplačno pridobite na vseh prodajnih mestih in na spletni strani 

www.audi.si.  

 

 

 

 
Koncern Audi je z znamkami Audi, Ducati in Lamborghini eden najuspešnejših proizvajalcev avtomobilov in motornih koles 
prestižnega segmenta. Prisoten je v več kot 100 državah širom po svetu in ima 17 proizvodnih lokacij v 12 državah. 100-
odstotne hčerinske družbe Audi AG so med drugim Audi Sport GmbH (Neckarsulm/Nemčija), Automobili Lamborghini S.p.A. 
(Sant’ Agata Bolognese/Italija) in Ducati Motor Holding S.p.A. (Bologna/Italija).  

Leta 2019 je koncern Audi prodal okoli 1,846 milijona avtomobilov znamke Audi, 8.205 športnih avtomobilov znamke 
Lamborghini in 53.183 motornih koles znamke Ducati. V poslovnem letu 2018 je proizvajalec prestižnih vozil s prometom v 
višini 59,2 milijarde EUR zabeležil 4,7 milijarde EUR dobička iz poslovanja. Trenutno je v podjetju zaposlenih okoli 90.000 ljudi, 
od tega več kot 60.000 v Nemčiji. Audi se osredotoča na trajnostne proizvode in tehnologije za prihodnost mobilnosti. 
 

 

https://www.audi.de/wltp

