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OVER AUTO REVIEW
Auto Review onderscheidt zich van andere autoplatformen door het grote
aanbod aan uitgebreide vergelijkende tests. Met de tests voorzien we
tienduizenden lezers en volgers van relevante informatie. Het is zowel online
als oﬄine toegankelijk en aansprekend. De redactie zorgt voor objectieve
informatie op een entertainende manier. Naast vergelijkende tests besteedt
Auto Review aandacht aan pittige rij-impressies, uitgebreide reportages,
diepgaande achtergrondartikelen en informatie over lifestyle.
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Hoofdzakelijk mannen
van alle leeftijden

DOEL:

Brede doelgroep die interesse
heeft in auto's, motoren,
sport, computers en lifestyle
producten

INTERESSES

Reizen, dagje weg en toeren
sports & Fitness/health
Lifestyle
voertuigen en gadgets
Nieuws en politiek
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WIE IS DE
AUTO REVIEW LEZER?
De lezer van Auto Review is een echte autoliefhebber die graag op de
hoogte blijft van alle ontwikkelingen op het gebied van auto’s. Daarnaast wil
hij de nieuwste technische snufjes en gadgets als eerste in huis hebben om
deze uit te proberen. Thuis is hij niet de enige die het magazine leest. Zijn
zoons maar ook de buurman lezen het magazine vaak even als ze het in de
huiskamer zien liggen. De Auto Review lezer wordt regelmatig om advies
gevraagd bij de aanschaf van een auto.

ADVERTEREN IN
AUTO REVIEW
Auto Review biedt u als adverteerder de mogelijkheid om uw product, dienst
of merk via verschillende kanalen onder de aandacht te brengen bij uw
doelgroep. Uiteraard staan wij open voor nieuwe en verfrissende ideeën.
Wij kijken graag met u naar de mogelijkheden en maken een op maat
gemaakt plan.

DE NIEUWE 500X SPORT

Het is leuk om naar de 100%
elektrische Corsa-e te kijken...

DE KRACHT
VAN VERLEIDING

Vanaf € 30.999,of lease vanaf € 387,- p/mnd

Maar het is nog leuker
om erin te rijden.

DE NIEUWE OPEL CORSA-e

IN DE NIEUWE FIAT 500X SPORT BLIJF JE NIET ONOPGEMERKT. ZIJN UITDAGENDE EN VERLEIDELIJKE STIJL, 18”
LICHTMETALEN VELGEN, DUBBELE CHROMEN UITLAAT EN FULL LED-VERLICHTING ZIJN ONWEERSTAANBAAR.
STAP IN, START DE MOTOR EN ERVAAR DE SPORTIEVE RIJPRESTATIES VAN DE FIAT 500X SPORT.

5 jaar garantie betreft 2 jaar fabrieksgarantie + 3 jaar aanvullende garantie, zonder kilometerbeperking en inclusief 5 jaar mobiliteitsgarantie (Europa-dekking). Kijk voor de volledige garantie- en verkoopvoorwaarden op
fiat.nl. De verbruikscijfers zijn gebaseerd op de officiële Europese testmethode. Het daadwerkelijke verbruik hangt mede af van de omstandigheden en uw rijgedrag. De getoonde afbeelding kan afwijken van het omschreven
model. Wijzigingen en typefouten voorbehouden.

fiat.nl

Elektriciteitsverbruik (gecombineerd) 16,7 kWh/100km. Actieradius (gecombineerd) 330 km (WLTP).
Consumentenadviesprijs is inclusief btw, bpm, kosten rijklaar maken en overheidskosten, exclusief metallic lak. Zakelijk Lease tarief
via Free2Move o.b.v. 60 maanden, 10.000 km per jaar. Kijk voor meer informatie en voorwaarden op www.opel.nl. © 08-19

Gem. brandstofverbruik: 5,4 - 6,0 l/100 km (1 op 16,7 - 18,5). CO 2: 122 - 138 gr./km.
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SUV'S EN STATIONS MET MINSTENS 300 PK

AUDI RS 6 AVANT

VERSCHIJNINGSDATUM

€ 74.800

MERCEDES E 63 AMG ESTATE

€ 38.945

ADVERTENTIEDE ADLINE
Ruimte met potentie
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17-02-2020

Editie 4:

31-03-2020

Onlangs reden we met de nieuwe Audi RS 6 Avant (zie pagina 40). Met een vermogen
van 600 pk en een bagageruimte van 565 tot 1680 liter biedt deze 'opper-station'
ongebruikelijke gebruiksmogelijkheden. Maar dat mag ook wel voor 180 mille! Gelukkig
biedt Marktplaats.nl betaalbaardere alternatieven. Allemaal barstensvol pk's en
bergruimte - voor kampeerspullen, een roedel jachthonden of stápels geldcassettes ...

O

Doorbraak snelle stationwagon

In 1999 werd de Audi RS 2 opgevolgd door de RS 4, gebaseerd op de in 1999 gepresenteerde Audi A4 Avant. De vijfcilindermotor had plaats gemaakt voor een dubbel geblazen
V6 en het vermogen was opgekrikt tot 380 pk. De echte
doorbraak van de superstation kwam met de Audi RS 6 in

In de rubriek Marktplaats kiezen we iedere maand een
thema, al dan niet gekoppeld aan een geldbedrag. Op
Marktplaats.nl gaan we op zoek naar een tweedehands
auto. We geven de voors en tegens van onze keuze
en behandelen meerdere alternatieven. Daarbij kijken
we goed naar de verschillende smaken en vestigen we
niet alleen de aandacht op de voor de hand liggende
merken en modellen. De mogelijkheden zijn overweldigend. Heb je zelf een idee voor deze rubriek? Mail dit
dan naar redactie@autoreview.nl.

16-03-2020

B

ij deze C7-generatie van de Audi RS 6 was Audi al aan het
downsizen geslagen. Om die reden heeft hij 'slechts' een V8 in
plaats van een V10 achter de neusringen. Hij moest dan ook
20 pk inleveren ten opzichte van zijn voorganger. Desondanks hoef
je zeker niet op een powerhoutje te bijten: met 560 pk is ook deze
RS 6 goed bediend. En tegenover een lager vermogen staat een
toegenomen koppel (van 650 naar 700 Nm) en 100 kg minder
eigengewicht. Hierdoor sprint hij in 3,9 in plaats van 4,6 tellen naar
de 100 km/h. Maar de grootste winst boekte de C7 met zijn
benzineverbruik. Dat daalde - op papier - van 1 op 7,1 naar
1 op 10,2. Auto's als de Audi RS 6 combineren vele talenten. Je kunt
er met 305 km/h mee naar het woonwarenhuis knallen en daar het
laadruim helemaal volgooien met bouwpakketten voor kasten,
tafels en stoelen. Maar om collega Jaap Peters te citeren: "Alleen
beland je eerder in de bajes dan in de ballenbak." Mocht het zover
komen, dan is de kans groot dat je er andere RS 6-rijders tegenkomt. Onder gangsters is deze Audi immers een populair manusjevan-alles. Wie kan leven met het wat dubieuze imago en de hoge
verzekeringspremie heeft aan de RS 6 een geweldige rijmachine.

Tekst Gert Wegman

ver pakweg een maand mogen we overdag nog maar
100 km/h rijden in Nederland. Toch blijven snelle
auto's ons fascineren. Ooit had je het bij snelle auto's
automatisch over sportwagens en coupés of een
enkele sportsedan. Serieus rappe stationwagons kon
je op de vingers van één hand tellen. Daarin kwam een kentering nadat Audi in 1994 de RS 2 op de markt bracht. Deze
supersnelle versie van de Audi 80 Avant was met de hulp
van Porsche tot stand gekomen en had een 316 pk sterke
vijfcilinder turbomotor onder de kap. Daarmee liet de Audi
RS 2 een honderdsprint van 5,4 tellen noteren en haalde hij
een topsnelheid van 262 km/h! Daarmee bezorgde je de gemiddelde 911-rijder koud zweet en een gedeukt imago.

2002, hoewel deze generatie ook leverbaar was als sedan.
Net als zijn kleinere broer had de RS 6 twee turbo's, maar
dan in combinatie met een 4,2-liter V8. Dat leverde niet
minder dan 450 pk op, wat menig autoliefhebber stoute
dromen bezorgde.
Natuurlijk kennen ook BMW en Mercedes moddervette
stationwagons. Niet veel later werd de markt overspoeld met
eveneens beresterke en bloedsnelle suv's. Zo kreeg de praktisch ingestelde en tegelijkertijd op snelheid beluste huisvader/voetballer/bankrover steeds meer keus.

Up- en downsizing

Aanvankelijk gaf Audi zijn RS 6 nog een V10 en de RS 4 een
V8, en ook de BMW M5 uit 2007 had een tiencilinder onder
de kap. Maar na de Ongemakkelijke Waarheid van Al Gore
sloegen de fabrikanten aan het downsizen en werden er hier
en daar weer cilinders ingeleverd. Alleen de allerdikste AMGmodellen van Mercedes hielden hardnekkig en welluidend
vast aan hamerende V8-motoren.
Voor wie het wel iets minder mag dan 500 à 600 pk, biedt
Marktplaats.nl gelukkig ook uitkomst. Maar als je écht
bovengemiddeld snel wilt zijn, heb je minimaal 300 pk
nodig. Vandaar dat we dat getal als ondergrens hanteren.
Voor de vraagprijs hanteren we geen onder- maar een
bovengrens. Die leggen we op grofweg de helft van de
inklimprijs van de nieuwe Audi RS 6, dat wil zeggen dat onze
Marktplaats-vondsten maximaal 100.000 euro mogen
kosten. Maar schrik niet, ook ruim daaronder zijn veel snelle
ruimteschepen te vinden. Voor bijna allemaal geldt dat ze je
een allesbehalve onkreukbaar imago bezorgen ...
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ls je om imagoredenen geen Audi RS 6 wilt hebben, maak dan niet
de fout deze Mercedes E 63 AMG te kopen. Al kunnen we ons de
verleiding goed voorstellen, want hij kost maar de helft. Voor een
nieuwe was je aan alleen bpm al meer kwijt! Hoe dan ook, met deze
volledig zwarte AMG zijn er twee mogelijkheden. Óf je tuinpad staat
dagelijks vol met handtekeningenjagers omdat iedereen denkt dat je
een populaire voetballer bent, óf de hele buurt loopt uit gangsterangst
met een wijde boog om je huis heen. Als je daarmee kunt omgaan, is
het genieten geblazen. Zónder turbo, want die had deze E AMG nog niet.
Om die reden heeft hij minder vermogen (525 pk) en is hij iets trager
dan de Audi hiernaast. Maar met zijn honderdsprint van 4,6 tellen bezorgt hij je ook weer geen minderwaardigheidscomplex. De ware
traktatie van deze beul uit Affalterbach is zijn geluid. Als je zijn fameuze
V8-hamer één keer hebt horen rammen, zul je hem voortaan uit duizenden herkennen. Subtiel? Verre van! Vet? Als een in reuzel gefrituurde
varkensschnitzel! En hij mag dan een foute uitstraling hebben, de staat
is onberispelijk. De zilvergerande zwarte 19-inchers zijn kras- en pitloos,
de lak strakker dan strak en de koplampen kraakhelder. En: geen trekhaak! Als je een betonmolen moet sleuren, koop je maar een G-klasse.
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Type
Bouwjaar
Prijs
Nieuwprijs toen
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Motor

De auto die alles kan ...

... maar lang niet alles
mag
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Audi
RS 6 Avant 4.0 TFSI
2014
74.800 euro
152.850 euro
82.311
V8-benzine met 2 turbo's,
560 pk, 700 Nm
Topsnelheid
250 km/h
0-100 km/h
3,9 s
Bagageruimte
565-1680 liter
Aanbieder
autobedrijf
Garantie
Belasting (3 mnd.)
285 euro
Verbruik (EU, gecombineerd) 9,8 l/100 km (1 : 10,2)
Apk
n.n.b.

A

Geluid laat Donar
verbleken

Nul punten voor
subtiliteit

Merk
Type
Bouwjaar
Prijs
Nieuwprijs toen
Kilometerstand
Motor
Topsnelheid
0-100 km/h
Bagageruimte
Aanbieder
Garantie
Belasting (3 mnd.)
Verbruik (EU, gecombineerd)
Apk

Mercedes
E AMG 63
2011
38.945 euro
172.641 euro
112.508
V8-benzine, 525 pk, 630 Nm
250 km/h
4,6 s
695-1950 liter
autobedrijf
tegen meerprijs mogelijk
264 euro
12,8 l/1000 km (1 : 7,8)
29 april 2020
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Advertentietarieven Print
Formaat

Voor speciﬁeke wensen, aanleverspeciﬁcaties of het opmaken van
advertenties en banners, neem contact op via telefoonnummer
+31 (0)24-2404555 of stuur een email naar sales@fnl.nl.
Promotiemogelijkheden
• Advertenties
• Banner advertising
• Advertorials
• Inserts
• Prijsvragen
• Werfpremies
• Lezersacties
• Mail & win acties

Prijs

1 / 1 pagina (210 x 280 mm)

€ 2950,-

1 / 3 Shopping

€ 980,-

Advertorial

• Shopping
• Nieuwsbrief
• Product placement
• Vacatures

vanaf € 3700,-

2 / 1 pagina (420 x 280 mm)

€ 5000,-

1 / 2 pagina (210 x 140 mm of 105 x 280 mm)

€ 1800,-

30% positioneringstarief op cover
Kijk voor meer informatie op
www.fnl.nl/mogelijkheden
Advertentietarieven Online

Aanleveren materiaal
Voor meer informatie, de aanleverspeciﬁcaties en ons PDF-proﬁel gaat
u naar www.fnl.nl/speciﬁcaties of stuur een mail naar ads@fnl.nl.

Formaat

BELEVING
PEUGEOT 504 COUPÉ VS. E-LEGEND

M E A S U R E D I S TA N C E I N E M O T I O N S .
N OT K I LO M E T E R S .

Autorijden verandert radicaal. Peugeot laat met de e-Legend zien dat
je hypermoderne auto's kunt bouwen, zonder 120 jaar geschiedenis
resoluut uit te wissen. Inspiratiebron van de e-Legend is de 504 Coupé
uit 1969, toen Neil Armstrong als eerste mens voet op de maan zette.
Tekst Jaap Peters Foto's Louis Blom

C R E AT E D T O B E D R I V E N

kia.com

Prijs

Branded content

€ 1500,-

Social media post

€ 600,-

Run of Network

Leaderboard (728 x 90 px)

€ 15,-

€ 13,-

Medium Rectangle (300 x 250 px)

€ 20,-

€ 17,-

Billboard (970 x 250 px)

€ 40,-

€ 34,-

Halfpage ad (300 x 600 px)

€ 29,-

€ 25,-

Mobile banner (320 x 50 px)

€ 18,-

€ 14,-

Roadblock (Leaderboard + Halfpage)

€ 45,-

€ 38,-

ALFA ROMEO GIULIA

5 jaar garantie betreft 2 jaar fabrieksgarantie + 3 jaar aanvullende garantie, zonder kilometerbeperking en inclusief 5 jaar mobiliteitsgarantie (Europa-dekking). Kijk voor de
volledige garantievoorwaarden op alfaromeo.nl. De verbruikscijfers zijn gebaseerd op de officiële Europese testmethode. Het daadwerkelijke verbruik hangt mede af van de
omstandigheden
standigheden en uw rijgedrag. Vraag uw Alfa Romeo-dealer naar de voorwaarden en de beschikbaarheid van uitvoeringen, opties en kleuren. Drukfouten voorbehouden.

Stoer en intelligent.

Gem. brandstofverbruik: 6,6 – 7,7 l/100km (1 op resp. 12,3 - 15,2 ) CO 2: 153 - 177 gr./km.
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GRENZELOOS
AMBITIEUS
9 MIJLPALEN VOOR HYUNDAI
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In een reclamespot die nu op televisie en online te zien is, blikt Hyundai terug op
zijn verleden. Van een klein merk dat in 1978 voorzichtig voet zette in Nederland,
werd Hyundai een trendsetter op het gebied van alternatieve aandrijfvormen en
mobiliteit. Inmiddels staat het in de top 5 van grootste autofabrikanten ter wereld.
Wat is het eigenlijk voor merk? We doken in de geschiedenis en noteerden een
aantal opvallende momenten.
Tekst Jaap Peters

De nieuwe Kia ProCeed.
Gedurfd, eigenzinnig en zelfverzekerd. En biedt slimme oplossingen. Net als papa. Je rijdt
de nieuwe Kia ProCeed vanaf € 30.995,- of met een bijtelling vanaf € 211,- per maand.
Kijk voor meer informatie op kia.com
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Premium banners
(creatieve formaten / targetgerichte plaatsingen)

prijs in overleg

