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AUDI   |   Q4 e-tron Sportback
Prima experiență full-electrică

La mijlocul acestui an, am fost invitat să particip – în calitate de partener 
media – la turneul de golf „Ladies, Gentleman & Golf by Daniela Sima”, 
competiție organizată la Theodora Golf Club. 

Am căutat să îmbin plăcutul (participarea la prestigiosul turneu) cu utilul (efectuarea 

unui test auto), Audi oferindu-se să ne sprijine în acest sens. Pentru mine, s-a dovedit 

a fi și oportunitatea de a mă familiariza, suplimentar, cu ceea ce înseamnă 

transformarea electrică a industriei auto, o realitate tot mai pregnantă în acest 

moment. Și asta fiindcă, în momentul primirii acceptului, nu știam că voi testa un 

vehicul full-electric, ținând cont că parcurgeam un traseu care implica Brașovul, 

via Făgăraș, Sibiu și punct final Theodora Golf Club (Alba Iulia). Vehiculul avut 

la dispoziție a fost un Audi Q4 Sportback 50 e-tron cu 299 CP și cutie automată 

de viteze, în tonul de culoare Violet Aurora Metalizat. O bijuterie cu dotări 

impresionante pentru clasa sa. O să încep cu cele de siguranță, foarte importante 

în ziua de astăzi în traficul aglomerat urban și extra-urban. Așadar, în dotarea 
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standard a mașinii am regăsit AVAS (Acoustic Vehicle Alerting System), un sistem 

de avertizare acustică pentru pietoni și bicicliști, precum și Active Lane Assist 

(menținerea benzii de rulare) cu activarea opțională a vibrațiilor în volan, cu 

interval de funcționare între 60 – 250 km/oră. 

De asemenea, un sistem foarte important este și Pre-Sense Front, serviciul evaluând 

potențialul periculos din trafic și avertizând în mai multe etape (acustic și optic) o 

posibilă coliziune. Sistem care s-a dovedit a fi foarte util, pe parcursul testului fiind în 

două situații în care partenerii de trafic, pe aglomerata secțiune dintre Brașov și Sibiu, 

au părut parcă dornici să mă pună în situația de a-i verifica eficacitatea. Interiorul 

cabinei este pe măsura tehnologiei cu care era dotată mașina. Ambianța premium 

s-a putut observa încă de la urcare: simplă, cu bun gust și cu elemente de tehnologie 

care ne arată direcția către care evoluează mobilitatea electrică. În primul rând, am 

remarcat lipsa butoanelor clasice. Dacă la alte mărci mai întâlnești câte un buton 

clasic, Audi a decis să renunțe total la ele și să ofere o mașină “curată”, cu accent pe 

tehnologia viitorului. 
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Între noi fie spus, îmi place ideea de interacțiune cu mașina, poate și o reminiscență la 

blockbuster-ul “I, Robot” – cu Will Smith și al său Audi RSQ în rolul principal. Revenind 

la mașină, navigația o consider un punct forte, printre cele mai bune de pe piață în 

acest moment. Audi Connect oferă servicii și funcții care conectează vehiculul cu 

lumea digital, precum  și confort, siguranță sau eficiență în timpul călătoriei. Șoferul 

beneficiează de puncte de interes online, informații trafic online, alerte de pericole și 

vreme, alături de un planificator de traseu, locuri de parcare pe stradă sau serviciu de 

știri online. Experiența propriu-zisă a implicat deplasarea către Brașov, orașul fiind 

și punctul de realimentare cu energie. Foarte important, ținând cont că am încărcat 

la stația electrică a Primăriei, trebuie salvat EV Connect, o aplicație care permite 

pornirea stației și încărcarea efectivă. Ținând cont că folosisem 40% din baterie, 

timpul de așteptare a fost de aproximativ 45 minute (exact cât să servesc un mic dejun 

și o delicioasă cafea la micuțul bar din apropiere). 

După oprire, am luat calea Sibiului la o oră cu trafic destul de redus, dar cu numeroase 

puncte de lucru. Distanța am parcurs-o în aproximativ 3 ore, consumând 44% din 

baterie (pe autostradă am circulat cu 120 km/oră). Din păcate, un minus al Theodora 

Golf Club îl reprezintă lipsa stației de încărcare electrică, aceasta fiind anunțată abia 
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în cursul anului 2023. Este o facilitate care se putea dovedi utilă, ținând cont că în 

parcare erau numeroase mașini full-electrice, iar cel mai aproape punct de încărcare 

rapidă este situat la 5 km distanță, în comuna Ciugud. Am aflat de existența acestui 

punct abia în momentul plecării spre București, mașina având bateria încărcată la 

70% din capacitate. Suficient cât să să ajung la Brașov și, bineînțeles, să experimentez 

situația în care, la plecare, nu beneficiez de o baterie 100%. 

Cu un traseu destul de aglomerat, am parcurs distanța în aproximativ 3 ore, sosind 

în punctul de încărcare cu 28% din potențialul bateriei. Din păcate, am fost nevoit să 

staționez mai mult de două  ore în stație, aglomerația fiind destul de mare, încărcarea 

efectivă a mașinii – până la 60% din baterie – durând aproximativ o oră.  Cum a fost 

experiența? Sincer, trebuie să menționez că am avut emoțiile primului traseu full-electric. 

Nu știam cum se comportă mașina, nu știam cum funcționează consumul unui astfel de 

vehicul și care sunt opțiunile de încărcare de pe traseu. Per total, cred că este necesară 

creșterea autonomiei dar, ținând cont cum evoluează tehnologia și montarea stațiilor de 

încărcare, cred că acest potențial va fi atins în următorii cinci ani. În finalul experienței – 

cu autonomie de circa 440 km – Audi Q4 Sportback 50 e-tron se dovedește a fi un vehicul 

confortabil și extrem de sigur, arătând că potențialul electric este cheia către un mediu 

natural mult mai curat și transport eficient.
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