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Suuri
Suuri idea. Kompaktissa muodossa: uusi Audi A1 Sportback. Nykyaikaisen 

elämäntavan tiivis ilmentymä. Tarjoten yksilöllisiä mahdollisuuksia. Suori-

tuskyvyltään hämmästyttävä. Aina yhtä lumoava. Sisältäen tehokasta 

 tekniikkaa ja moderneja viestintäratkaisuja. Audi A1 Sportback on urbaani 

 selviytyjä, joka haluaa saavuttaa yhä enemmän. Suuruudella on monta eri 

puolta.

 Uusi Audi A1 Sportback. 

Polttoaineenkulutusta ja CO₂-päästöjä koskevat tiedot alkaen sivulta 102.
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Suuri
Audi A1 Sportback tekee pitkäaikaisen vaikutuksen. Vaakasuorat linjat antavat pitkän vaikutelman. 

Se tarrautuu entistä tukevammin tiehen. Maskuliininen muotokieli lupaa todellista ajonautintoa.

 esiintyjä. 

Polttoaineenkulutusta ja CO₂-päästöjä koskevat tiedot alkaen sivulta 102.

Kun haluat kokea Audi A1 Sportbackin monipuo-

liset toiminnot, skannaa tämä QR-koodi älypuhe-

limellasi (yhteysmaksut matkapuhelinliittymän 

mukaan). Voit myös valita selaimessasi linkin: 

www.audi.com/a1film

QR-koodi
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Olisiko aika saada hieman liikuntaa? Varusteluvaihtoehto A1 sport tuo dynaa-

misuutta tien päälle Audi A1 Sportback -malliin. Varusteisiin kuuluvat uudet 

16-tuumaiset 5-puolaiset Dynamic-alumiinivanteet, jotka ovat osa tyylikästä 

ulkomuotoa. Tehokkuudesta kertovat myös kromatut pakoputkenpäät. A1 sport 

-varusteluvaihtoehtoon sisältyvät urheilullinen alusta ja Audi drive select 

 täydentävät dynaamista ajontuntumaa. Näkyvyyden ollessa heikko sumuvalot 

tarjoavat kaivattua näkyvyyttä. 

Polttoaineenkulutusta ja CO₂-päästöjä koskevat tiedot alkaen sivulta 102.
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Suureksi
Kohtaaminen tuntuu aina yhtä suurenmoiselta. Myös näin kompaktissa Audissa. Koossa on kyse ryh-

dikkyydestä. Audi A1 Sportback esittelee uudet sulavammat ja muhkeammat muotonsa. Ulkopeili 

aloittaa uudenlaisen aerodynaamisen linjan. Keulan Singleframe-jäähdyttimensäleikkö puskee 

 terävästi esiin. Samoin tekee uusi etupuskuri, joka tuo muotoon ryhdikkyyttä ja voimakasta ilmettä. 

 Takaosan erottuvana piirteenä on uusi diffuusori. Lopputuloksena on ainutlaatuinen ulkomuoto,  

joka osoittaa suuruutensa pienissäkin yksityiskohdissa.

Polttoaineenkulutusta ja CO₂-päästöjä koskevat tiedot alkaen sivulta 102.

 kasvanut. 
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Audi A1 Sportback tarjoaa katsojalle inspiraatiota. Se suorastaan 

hehkuu vetovoimaa. Valitset sitten minkä ulkovärin tahansa.

Polttoaineenkulutusta ja CO₂-päästöjä koskevat tiedot alkaen 

 sivulta 102.
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Suureksi

Jokainen kulkee omaa tietään. Audi A1 Sportback tarjoaa jotakin enemmän. Sisätiloissa on lukuisia 

mahdollisuuksia yksilöidä auto oman tyylisi mukaan. 

 

Varusteluvaihtoehdossa A1 sport ilmasuutinten kehykset ovat saatavissa kiiltävän mustina. Myös 

tämä varusteluvaihtoehto tarjoaa useita istuinverhoilun värejä käyttöösi, kuten laserinsininen Milano-

nahka. Valitset minkä tahansa – yksilöllinen tyylisi luo aivan uudenlaisen ajoelämyksen. 

Polttoaineenkulutusta ja CO₂-päästöjä koskevat tiedot alkaen sivulta 102.

 luotu. 
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Audi A1 Sportback vie sinut nopeasti määränpäähäsi. Voit hyö-

dyntää myös älykkäitä tekniikoita. Lisävarusteena saatavan MMI 

Navigointi plus -järjestelmän 6,5-tuumaisessa värinäytössä esi-

tettävä 3D-karttanäkymä on aina vilkaisun arvoinen. Saat rahalle-

si vastinetta toki myös akustisesti: lisävarusteena saatavan Bose 

Surround Sound -järjestelmän 14 kaiutinta takaavat upean ää-

nentoiston. Lisävarusteena saatava Audi phone box mahdollistaa 

miellyttävät puhelut. Lisää ajomukavuutta tuo tullessaan Audi 

connect. Sen monipuoliset palvelut ja toiminnot saavat olosi tun-

tumaan Audissasi kuin olisit kotona – olet lähes jatkuvasti ja kaik-

kialla yhteydessä Internetiin. Näin ollen voit käyttää kätevästi 

verkkopalveluita ja soittaa lempimusiikkiasi Audi music streamin 

avulla. Audi A1 Sportback: kokemuksia kaikille matkustajille. 

Lisätietoja Audi connectista saat alkaen tämän esitteen sivulta 40 

ja 96 tai Audi-jälleenmyyjältä.

Polttoaineenkulutusta ja CO₂-päästöjä koskevat tiedot alkaen 

 sivulta 102.
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Suuri
Ei pelkästään tien päällä, vaan kokonaisvaltaisena elämyk-
senä. Sitä tarkoittaa Audi A1 Sportbackin toimintaperiaate. 
Valitse itse minne olet menossa ja miten  haluat sinne päästä. 
Valitse moottori, joka siivittää sinut tehokkaasti eteen-
päin ja tukee kuljettajan toimintaa älykkäästi. Valitse siis 
lisävarusteeksi Audi drive select. Sen avulla voit mukauttaa 
ajodynamiikan omien henkilökohtaisten mieltymystesi 
mukaan ja saada aikaan urheilullisemman, intensiivisemmän 
ajokokemuksen. Taloudellisuus ja urheilullisuus yhdistyvät 
myös 7-vaihteisessa S tronic -kaksoiskytkinvaihteistossa, 
mikä on lyhyiden vaihtoaikojen ansiota lähes ilman tuntuvaa 
vedon katkeamista. Koe tehokas suorituskyky ja ainutlaatui-
nen hallinta. Koe uusia mahdollisuuksia jokaisella matkalla.

Polttoaineenkulutusta ja CO₂-päästöjä koskevat tiedot 
 alkaen sivulta 102.

 ajonautinto. 
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Uudenaikaisessa ajamisessa yhdistyvät urheilullisuus ja taloudelli-

suus. Siitä ovat hyvänä osoituksena uuden sukupolven TDI- ja TFSI-

moottorit. Ne ovat yhdistelmä tehokasta suorituskykyä ja taloudellista 

polttoaineenkulutusta. Vakiovarusteena ovat myös Start-Stop-järjes-

telmä ja energianhallintajärjestelmä. Vähäpäästöisyydestään huoli-

matta Audi A1 Sportback on kaikessa suhteessa urheilullinen tinki-

mättä lainkaan todellisesta ajonautinnosta. Taloudelliset tekniikat 

mahdollistavat ympäristötietoisen liikkumisen polttoainetta säästäen 

ja kuitenkin tehokkaasti.

Polttoaineenkulutusta ja CO₂-päästöjä koskevat tiedot alkaen 

sivulta 102.
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Eteenpäin. Nopeasti ja taloudellisesti. Monien mahdollisuuksien 

 myötä. Vie ystävät ja perhe perille turvallisesti ja rentoutuneesti. 

Runsaasti tilaa matkustaa rennosti. Näytä suuruutesi.

Polttoaineenkulutusta ja CO₂-päästöjä koskevat tiedot alkaen 

sivulta 102.
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Suurta
urheilullisuutta.
Valloita kaupunki

uudelleen joka 

päivä.

Nyt se sujuu entistä urheilullisemmin. Entistä tiukemmin kiinni asvaltissa. 

Tie vetää puoleensa, kun käytössä on jatkuvatoiminen quattro-neliveto. 

Vetovoima vakiovarusteena. Ketteryys ensiluokkaista. Suorituskykyä,  joka 

luo uusia mittapuita. Kaiken tämän päälle muotoilu, joka valloittaa 

 sydämen. Urheilullisesti. S-mallikohtaisesti. Progressiivisesti.  Audi S1 

ja Audi S1 Sportback. Kaupunki kuuluu sinulle.

Polttoaineenkulutusta ja CO₂-päästöjä koskevat tiedot alkaen 

 sivulta 104.

Audi S1 /

Audi S1 Sportback
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Suuri
vetokyky.
Kaikki 
pyörät
apuna.

Voimaa, joka vie mukanaan. Jatkuvasti. Kaikilla neljällä pyörällä. Kiitos 

kuuluu jatkuvatoimiselle quattro-nelivedolle. Se tarjoaa tuntuvasti 

enemmän pitoa. Erinomaista kaarreajoa ja ajovakautta. Upeaa ajo-

tuntumaa. Mahtavaa ajodynamiikkaa. Suvereenia hallintaa. Häm-

mästyttävä. Vakiona.

Polttoaineenkulutusta ja CO₂-päästöjä koskevat tiedot alkaen 

 sivulta 104.

Kun haluat kokea Audi S1 Sportbackin monipuoli-

set toiminnot, skannaa tämä QR-koodi älypuheli-

mellasi (yhteysmaksut matkapuhelinliittymän 

mukaan). Voit myös valita selaimessasi linkin: 

www.audi.com/s1film

QR-koodi
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Suuri
elämys.
Nauti jokaisesta

matkasta.

170 kW saa nopeasti hymyn kasvoille. Vain 5,8 sekunnissa nollasta 

sataan. S-mallille tyypillisen moottorin murinan saattelemana. Suu-

rin vääntömomentti 370 Nm. Huippunopeus 250 km/h. Vaikuttava 

suorituskyky. Upea ajotuntuma. Kaiken perustana urheilullinen 

S-alusta ja sähköisesti säädettävät iskunvaimentimet. Yksilöllinen 

alustan säätö Audi drive selectin avulla. 

Entä mitä muut näkevät? S-diffuusorin. S-mallikohtaisen kaksi-

osainen pakoputken ja kaksi soikeaa pakoputkenpäätä. 

 S-kattospoilerin. Urheilullisia yksityiskohtia joka puolella.

Polttoaineenkulutusta ja CO₂-päästöjä koskevat tiedot alkaen 

sivulta 104.

A1_Sportback_Fas71_2015_03.indd   29 28.05.15   12:17



3
0

/

3
1

Suuri
vaikutus. 
Vetää kaikki
katseet
puoleensa.

Tehokkuus ja suorituskyky heijastuvat ulkomuodossa. Heti ensi silmäyksellä. 

 Läpikotaisin S-malli. Ulkopeilien kotelot alumiininväriset. Mustat jarrusatulat. Tai 

lisävarusteena myös punaiset. Säteilee puhdasta ajodynamiikkaa. Pisteenä i:n 

päällä S-etupuskuri ja ilmanottoaukot. Sekä tietenkin tyypilliset S-sivuhelmat. 

Luomus, joka hehkuu S-vaikutelmaa.

Polttoaineenkulutusta ja CO₂-päästöjä koskevat tiedot alkaen sivulta 104.
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Henkilökohtainen lähtöpaikkasi. Paalupaikalla lisävarusteena saatavat S-urhei-

luetuistuimet. S1-teksti etuistuimien selkänojissa. Punaiset etuistuimien selkä-

nojien takaosat. Jalat polkimien teräksisellä pinnalla. Kädet lisävarusteena 

 saatavalla urheilullisella nahkapäällysteisellä monitoimiohjauspyörällä. Hen-

gitystä pidättäen. Lähtölaskenta on alkanut.

Polttoaineenkulutusta ja CO₂-päästöjä koskevat tiedot alkaen sivulta 104.
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5 Innokkaasti matkassa mukana. Dynamiikkaa ja 

erinomaista pitoa. quattro. Enemmän kuin pelkkä 

innovatiivinen tekniikka. Tunnet olevasi elossa. 

Suorittamassa tehtävää. Hengittämässä kau-

pungin tuoksua. Kaiken keskipisteessä. Uusi 

Audi S1 ja Audi S1 Sportback.

Polttoaineenkulutusta ja CO₂-päästöjä kos-

kevat tiedot alkaen sivulta 104.
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>>> Audi connect

Tulevaisuus kuuluu palvelujen 

 verkottumiselle. 

>>> Audi tron

Tulevaisuus kuuluu alhaisille

CO₂-päästöille.

>>> quattro®

Tulevaisuus kuuluu nelivedolle. 

A1_Sportback_Technik71_2015_03.indd   36 28.05.15   12:22



Innovaatiot

>>> Muotoilu

Tulevaisuuden uudet muodot.

>>> Audi ultra

Tulevaisuus kuuluu taloudellisille

tekniikoille.

Maailma muuttuu jatkuvasti. Tekniikan kehitys kiihtyy yhä nopeammin. Se tarjoaa yhä enemmän mahdollisuuksia – 

liikkumiseen. Teknisen etumatkan turvin kasvatamme välimatkaa entisestään. Haluamme antaa mukaasi tien päälle 

tekniikkaa, joka rikastuttaa elämää. Me emme pyri pelkästään täyttämään nykyajan ja tulevaisuuden liikkumiselle 

asetetut haasteet vaan me myös ylitämme ne.

… durch Technik.
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>>> Kevytrakennetekniikka

Alhaisempi paino. Lisää säästöä, voimaa ja 

vääntöä. Audin kevytrakennetekniikka. Alun-

perin kaikki lähti korinrakennustekniikan ke-

ventämisestä, mutta nykyään sitä käytetään 

lähes kaikilla osa-alueilla. Siinä yhdistyvät 

 innovatiiviset materiaalit, kuten alumiini, 

 hiilikuitu ja magnesium, älykkäät rakennetek-

niikat sekä luonnonvaroja säästävät tuotan-

toprosessit.

>>> Aerodynamiikka

Alhaisempi ilmanvastus, parempi taloudelli-

suus. Auton linjojen, alustan ja ilmanohjai-

mien jatkuvan aerodynaamisen muotoilun 

kautta pyritään parhaaseen mahdolliseen 

muotoon, joka luo aerodynaamista taloudel-

lisuutta. Samaan pyritään käyttämällä alhai-

sen vierintävastuksen renkaita. Audi testaa 

kaikkea tätä tuulitunnelissa jopa nopeudella 

300 km/h.

>>> Vaihteistotekniikka

Parempaa taloudellisuutta vaihteiston parempi-

en välityssuhteiden ansiosta. Vääntömomentin 

suurempi käyttöalue mahdollistaa vaihteiston 

välityssuhteiden pidentämisen erityisesti suu-

remmilla vaihteilla. Voimakas vääntö saadaan 

aikaiseksi siis jo alhaisella käyntinopeusalueella, 

mikä alentaa kulutusta.
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Audi ultra

Audin valmistaminen on vaativaa. Silti kaikissa malleissa noudatetaan samaa yksinkertaista periaatetta: kaikki osat sopivat 

tarkasti toisiinsa, jolloin saavutetaan päästöjä alentavaa synergiaa. Tätä periaatetta seurasivat 1980-luvun lopussa Audin 

kevytrakennetekniikka ja vallankumouksellinen Audi Space Frame (ASF®) -konsepti, joista on kehittynyt niin sanottu painon-

kevennyksen jatkumo: jokainen kevytrakenneosa vaikuttaa osaltaan muihin komponentteihin, joiden kokoa voidaan myös 

vastaavasti pienentää. Tällä tavoin nykyisiä muotoja ja materiaaleja voidaan niiden toiminnallisuuden, alhaisimman mahdol-

lisen painon ja tuotantoprosessin osalta jatkuvasti parantaa. Näin teemme autoistamme entistäkin taloudellisempia ja ym-

päristöystävällisempiä. Lisäksi Audeissa käytetään yhä enemmän taloudellisuustekniikoita. Tällaisia ovat esimerkiksi energi-

anhallintajärjestelmä ja Start-Stop-järjestelmä. Yhtä tärkeitä ovat edistykselliset, taloudelliset, uusinta tekniikkaa edustavat 

moottorit. Ne mahdollistavat paremman ajodynamiikan, korkeamman puristussuhteen, taloudellisemman palamisen ja al-

haisemmat CO₂-päästöt. Kaikki tämä yhdessä on Audi ultra. Nyt ja tulevaisuudessa – matkalla kohti alhaisempia CO₂-päästöjä.

Audi ultra

Optimaalinen yhdistelmä.
Tulevaisuus kuuluu taloudellisille tekniikoille.

>>> Energianhallintajärjestelmä

Jarrutuksen avulla taloudellisempaa ajoa. Tätä 

tarjoaa jarrutusenergian talteenotto (energian-

hallintajärjestelmä). Osa jarrutuksen tai mootto-

rijarrutuksen aikana syntyvästä liike-energiasta 

varastoidaan väliaikaisesti auton akkuun, josta 

energia otetaan uudelleen käyttöön kiihdytykses-

sä – näin voidaan saavuttaa ajotilanteen mukaan 

jopa kolmen prosentin polttoainesäästö.

>>> Moottoritekniikka

Voimakkaasti ja taloudellisesti eteenpäin. 

 Audi ultran tukena moottoreiden taloudelli-

suustekniikka. Tästä esimerkkinä on Audin 

 sylinterinhallintajärjestelmä, jonka ansiosta 

moottori kuluttaa vähemmän energiaa.
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¹ Google ja Google-logo ovat Google Inc.:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. ² Osa lisävarusteena saatavaa Audi connect -palvelua. ³ Päämäärän tallennus Google Mapsin kautta edellyttää Google-tiliä.

Saatavuus, näyttötiedot ja palvelujen kustannukset vaihtelevat maan, mallin, päätelaitteen ja hinnan mukaan. Lisätietoa oikeudellisista tiedoista ja käyttövinkeistä saa sivulta 96 ja Internet-osoitteesta www.audi.com/connect. 

Polttoaineenkulutusta ja CO₂-päästöjä koskevat tiedot alkaen sivulta 102.

WLAN Hotspot

Yhdistää mobiilit päätelaitteet Internetiin.

Viestintä

Päämäärän tallennus myAudi- tai Google Maps™¹, ³ 

-toiminnon kautta

Navigoinnin päämäärää voi suunnitella kätevästi kotona 

tietokoneella. myAudi ja Google Maps™¹ mahdollistavat 

sitten oman navigointipäämäärän lähettämisen suoraan 

autoon. Matkan alkaessa tällaisen päämäärän voi käte-

västi asettaa navigointijärjestelmän päämääräksi.

Nähtävyyksien hakutoiminto (POI) 

puhetoiminnolla

Google™¹-tietokannasta.

Liikkuvuus ja navigointi

Online-liikennetiedotteet

Täydentävät dynaamista reitinohjausta 

 antamalla reaaliaikaista tietoa yksittäisten 

tieosuuksien liikennevirroista.

Tietoa pysäköintipaikoista

Apua pysäköintipaikan etsintään 

 pysäköintialueelta ja -talosta. 

Polttoaineen hinnat

Paikkakunnan tai lähiseudun edullisimmat 

huoltoasemat.

Maatiedot²

Maakohtaiset lainsäädännön määräykset 

 koskien esim. turvaliiviä ja suurinta sallittua 

nopeutta. Tiedot ovat haettavissa napin 

 painalluksella MMI-järjestelmästä.

Navigointi Google Earth™¹ -karttapalvelulla 

ja Google Street View™¹ -palvelulla

Navigointi korkearesoluutioisten ilma- ja sa-

telliittikuvien, valokuvien ja osoitetietojen 

perusteella kohti määränpäätä.

myAudi – henkilökohtainen hallintakeskus

Osoitteessa www.audi.com/myaudi tehdyn kertaluontoisen rekiste-

röinnin jälkeen mahdollistaa salasanalla suojattujen Audi connectin 

tukemien palvelujen käytön, hallinnan ja konfiguroinnin kätevästi 

kotoa käsin.
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nnect.di
Audi connect

Maailma tarjoaa lukemattomia mahdollisuuksia. Lisävarusteena saatavan Audi connectin avulla voit käyttää monia 

näistä mahdollisuuksista digitaalisesti ja suoraan omassa autossasi. Napin painalluksella. Yksilöllisesti juuri sinulle. 

Kaikki tämä on myAudin ja Audi connectin tukemien palvelujen ansiota. Lähes kaikkialla maailmassa. Intuitiivisesti, 

kätevästi ja mukavasti.

Tulevaisuus kuuluu palvelujen verkottumiselle.Audi connect

Infotainment

Sää

Säätiedot ja kartat halutulta paikkakunnalta.

Audi music stream

Maailmanlaajuisten radioasemien haku äly-

puhelimen sovelluksen ja WLAN-yhteyden 

kautta sekä pääsy älypuhelimen mediasisäl-

töön.

Online-uutiset

Tekstiä ja kuvia ajankohtaisista tapahtumista 

maailmalla.

Matkatiedot

Tietoa nähtävyyksistä, sisältää myös siirtotoi-

minnon navigointijärjestelmään.
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Koe quattro®.

quattro®Tie viemukanaan.
A1_Sportback_Technik71_2015_03.indd   42 28.05.15   12:22



quattro®

Audi S1 ja Audi S1 Sportback – vakiona quattro. Tuntuma tiehen on jämäkkä. Koska voima välittyy 

jatkuvasti kaikille neljälle pyörälle. Sitä annostellaan hydraulisen monilevykytkimen kautta. Aina 

 tilanteen mukaan. quattro – jatkuvatoimisen nelivedon tarjoama ajovakaus nostaa dynamiikan ja 

ketteryyden uudelle tasolle ja ehkäisee yli- ja aliohjautumista. Se takaa paremman pidon ja voimak-

kaan liikkeen eteenpäin. Se hallitsee kaikki tiet ja olosuhteet. Tavoitteet ovat selkeinä edessä päin. 

Kaarteissa. Suorilla. Kaikissa olosuhteissa. Elämys, joka vie mukanaan. Niin tiellä kuin ajatuksissakin.

Polttoaineenkulutusta ja CO₂-päästöjä koskevat tiedot alkaen sivulta 102.
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Liike saa aina alkunsa jostakin. Jokin idea saa sen liikkeelle. Audin moottoreiden lähtökohtana 

on lisääntynyt tehokkuus alhaisemmalla kulutuksella. Nämä toistensa vastakohdat yhdistyvät 

kahdessa vallankumouksellisessa moottoriteknologiassa: TDI ja TFSI. Tutustu niihin molempiin. 

Valitse sitten juuri sinun liikkumiseesi parhaiten sopiva vaihtoehto.

Maksimaalista voimaa.
Maksimaalista nautintoa.

Suorituskykyä

Polttoaineenkulutusta ja CO₂-päästöjä koskevat tiedot alkaen sivulta 102.
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Suorituskykyä

Audin TFSI-moottoreiden puristussuhde on erittäin korkea. Tuloksena 

on erinomainen polttoainetalous ja optimaalinen suorituskyky. 

 Korvaamalla suuri iskutilavuus mekaanisella tai turboahtimella voi-

daan pienentää merkittävästi moottorin kokoa ja painoa – samalla 

suoristuskyky on yhtä dynaamista kuin aina ennenkin. Innostavaa 

voimantuottoa alusta alkaen. 

TFSI®

Audin TDI-moottorit tuovat ainutlaatuista suorituskykyä yhdistä-

mällä suoraruiskutuksen ja turboahtamisen. Tästä on kiittäminen 

korkeaa vääntömomenttia koko käyntinopeusalueella tasaisella 

 voimantuotolla. Luonnollisesti alhaisin päästöin ja polttoainetta 

säästäen. Mutta myös lumoavan dynaamisesti – saat parhaan 

 suorituskyvyn tiellä kuin tiellä.

TDI®

Myös sylinterinkannet osaavat toimia 

älykkäästi. Sen osoittaa Audin sylin-

terinohjausjärjestelmä Cylinder On 

Demand. Osakuormituksella 4-sylin-

terisen TFSI-moottorin sylinterit kak-

si ja kolme kytkeytyvät automaatti-

sesti pois toiminnasta. Näin poltto-

aineenkulutus ja päästöt alenevat. 

Tämä tapahtuu täysin ilman tuntuvaa 

vaikutusta ajodynamiikkaan.

A1_Sportback_Technik71_2015_03.indd   45 28.05.15   12:22



46

>>> Urheilullinen alusta sisältäen 

sähköisesti säädettävät iskunvai-

mentimet

Ajodynamiikkaa on parannettu otta-

malla käyttöön iskunvaimentimien 

kaksi säätömahdollisuutta. 

>>> Takana nelipistetuenta*

Erillisjousitus.

>>> Sähkömekaaninen ohjaustehostin

Ohjaustehostin tuottaa ajonopeuden mukaan 

säätyvän tehostuksen tarkan ohjaustuntuman 

myös suuressa nopeudessa. Se tukee kuljetta-

jaa myös vastaohjauksessa ja keventää ohjausta 

pysäköitäessä.

>>> quattro®*

Jatkuvatoiminen neliveto jakaa voiman 

ajotilanteen mukaan kullekin yksittäiselle 

pyörälle lisäten näin pitoa ja ajodynamiikkaa.

* Vain S1/S1 Sportback.

>>> S tronic®

Urheilullisen taloudellinen kaksoiskytkinvaihteisto 

mahdollistaa salamannopean vaihtamisen lähes 

ilman tuntuvaa vedon katkeamista.

>>> Suurempi raideleveys*

Parantaa ajovakautta, lisää ketteryyttä 

ja tekee kaarreajosta nautinnollista.

>>> Audi drive select

Audi drive selectin avulla voit sovittaa 

A1-mallin ajo-ominaisuudet omien tarpei-

desi mukaan. Napin painalluksella. Urhei-

lullisemmin, mukavammin, tasapainoisem-

min tai taloudellisemmin. Sinä päätät.
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Dynamiikka

Polttoaineenkulutusta ja CO₂-päästöjä koskevat tiedot alkaen sivulta 102. 

Lisätietoja maakohtaisista vakio- ja lisävarusteista saat alkaen sivulta 108.

Astu sisään. Kiinnitä turvavyö. Käynnistä moottori. Mihin tiesi viekään, anna upean ajodynamiikan viedä sinut mennessään. 

Audisi pitää kaikki tiet avoinna. Määrää suunta. Tahti. Nopeus. Nauti jokaisesta matkasta. Ne tekevät jokaisesta matkasta 

parhaan kokemuksen.

joka pitää otteessaan.

Dynamiikka

Dynamiikkaa,
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>>> Mäkilähtöavustin

Helpottaa liikkeellelähtöä lähes kaikissa ylämäissä.

>>> Vakionopeussäädin

Säilyttää valitun nopeuden tasaisena alkaen nopeu-

desta 30 km/h ja tukee näin turvallista ja rentoa ajoa.

>>> ESC ja kaarreajon tunnistus

Parantaa pitoa ja ajodynamiikkaa kaarreajossa, mah-

dollistaa tarkan ajokäyttäytymisen ja lisää ketteryyttä.

Polttoaineenkulutusta ja CO₂-päästöjä koskevat tiedot alkaen sivulta 102. Lisätietoja maakohtaisista vakio- ja lisävarusteista saat alkaen sivulta 108.

>>> Hätäjarrutustehostin, törmäyshallinta

Estää tietyissä onnettomuustilanteissa auton hallit-

semattoman vierimisen eteenpäin ja saattaa näin 

 ehkäistä myös jatkotörmäykset.
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Avustavat järjestelmät

>>> Akustinen pysäköintijärjestelmä takana

Tukee kuljettajan toimia peruutettaessa. Varoittaa 

kuljettajalta näkymättömissä olevista esteistä akus-

tisilla signaaleilla.

>>> Akustinen ja optinen pysäköintijärjestelmä 

edessä ja takana

Parantaa näkyvyyttä pysäköitäessä ja liikuteltaessa 

autoa pienessä tilassa näyttäen kuvaa auton ympäris-

töstä. Mittaus ultraääniantureilla, jotka on integroitu 

huomaamattomasti puskureihin.

Mihin tiesi viekin:
se tuntuu hyvältä.

Jokainen matka on erilainen. Yksi asia kuitenkin pysyy samana – tunne, joka välittyy jokaisesta Audista: turvallisuus. 

Audisi kaikki avustavat järjestelmät tukevat kuljettajaa matkan aikana ja tuovat lisää ajomukavuutta tien päälle. 

Tutustu tärkeimpiin avustaviin järjestelmiin.

Avustavat järjestelmät

Apunasi ovat Audin avustavat järjestelmät.

Muista: Järjestelmät toimivat vain järjestelmärajoitusten puitteissa. Ne tukevat kuljettajaa, mutta vastuu ajamisesta ja riittävästä tarkkaavaisuudesta liikenteessä on aina kuljettajalla.
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>>> Navigointi

Navigoi kätevästi määränpäähäsi MMI Navi-

gointi plus -järjestelmän avulla käyttäen apuna 

3D-karttaa sekä nähtävyyksien ja tunnettujen 

rakennusten kolmiulotteista esittelyä.

>>> Audi connect

MMI Navigointi plus -järjestelmän kautta 

voi käyttää kaikkia Audi connectin tukemia 

lisävarusteena saatavia palveluja – nopeasti 

ja kätevästi. MMI-järjestelmän intuitiivisten 

käyttömahdollisuuksien ansiosta monien 

Internet-pohjaisten toimintojen käyttö on 

hämmästyttävän yksinkertaista.

>>> Car

MMI Radion kautta voi kätevästi ohjata ja 

säätää muutamien painikkeiden kautta kul-

jettajaa avustavia järjestelmiä, auton ase-

tuksia sekä ilmastointia ja huoltotoimintoja.

Polttoaineenkulutusta ja CO₂-päästöjä koskevat tiedot alkaen sivulta 102.

Lisätietoja maakohtaisista vakio- ja lisävarusteista saat alkaen sivulta 108.

>>> Phone

Soita turvallisesti ja kätevästi 

hands-free-toimintojen avulla: 

valitse MMI-järjestelmästä 

kätevästi yhteystiedot.
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MMI – yksinkertaista käytettävyyttä

>>> Media

Selaa kaikkien eri medialähteiden, kuten 

 jukeboxin, asennetun SD-kortin, Audi music 

interfacen tai CD-levyn, musiikkikokoelmaasi 

Cover-toiminnossa. MMI Navigointi plus 

- järjestelmällä voit selata myös DVD-levyn 

sisältöä.

Yksinkertaistettu. Selkeä. Looginen. Liikkuva Infotainment-palvelu on määritetty uu-

delleen: Multi Media Interface (MMI). Puhelut, navigointi ja lisävarusteena saatavan 

Audi connectin kautta tapahtuva Internetin selaaminen: kaikki tapahtuu intuitiivisesti, 

käytännöllisesti ja selkeästi. Lisävarusteena saatavan MMI Radion tai MMI Navigointi 

plus -järjestelmän kautta kaikki sujuu kuin leikki.

MMI® – älykäs,

yksilöllinen, intuitiivinen.

MMI – yksinkertaista käytettävyyttä
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Varusteet

Yhtä ainutlaatuisia kuin sinä itse.
Varusteluvaihtoehdot.

Urheilullisuus, mukavuus, muotoilu, toiminnallisuus – asetat Audillesi mitä vaatimuksia tahansa, 

se tarjoaa runsaasti mahdollisuuksia yksilölliseen varusteluun. Audin varusteluvaihtoehdot ovat 

 monipuolisia ja laadukkaita, ja ne on helppo mukauttaa omien tarpeiden mukaisesti.
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Varusteluesimerkkejä

Audi A1 Sportback sport

Scuba-sininen metalliväri, katto

Florett-hopea metalliväri

Alumiinivanne, 5-puolainen ”V”

Urheiluistuimet mustat

Ilmasuutinten kehykset kiiltävän mustat

Urheilullinen nahkapäällysteinen 3-puolainen 

 monitoimiohjauspyörä
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Urheilullisuus näkyy ja tuntuu. 
Jopa auton seistessä paikallaan.

S edustaa urheilullisuutta. Audi S1 ja Audi S1 Sportback ovat siitä mainio osoitus. Ne tarjoavat nimittäin 

runsaasti S-mallikohtaisia varusteita. Dynaamista ulkonäköä. Urheilullista mukavuutta. Ainutlaatuista 

suorituskykyä. Sinulla on lisäksi mahdollisuus korostaa auton urheilullisuutta lisävarusteilla, jotka tuovat 

autoon lisää upeita yksityiskohtia.

Kuvissa Audi S1 ja Audi S1 Sportback. Polttoaineenkulutusta ja CO₂-päästöjä koskevat tiedot alkaen sivulta 104.
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S-mallit

S1-mallikohtaiset vakiovarusteet

Alumiinivanne, 5-puolainen, S-Design

Koko 7,5 J x 17, renkaat 215/40 R 17¹

Jarrusatulat mustat

S1-teksti edessä.

Audi Singleframe -jäähdyttimensäleikkö

Platinanharmaa jäähdyttimensäleikkö, jossa vaakasuun-

taiset kromilistat ja S1-logo.

Etupuskuri

Urheilullinen muotoilu ja kennomaiset ilmanottoaukot, 

sisältää alumiininvärisen kehyksen.

Ulkopeilien kotelot

Alumiininväriset.

Helmalistat

Korinväriset.

Takadiffuusori

Platinanharmaa, ympärillä alumiininvärinen kehys.

Pakoputkenpäät

2-osainen, kaksi soikeaa kromattua päätä vasemmalla ja 

oikealla.

S-kattospoileri

Korinvärinen.

Mallimerkintä

S1-logo Audi Singleframe -jäähdyttimensäleikössä ja 

 takaluukussa; tilattavissa myös ilman takaosan malli-

merkintää.

Alumiiniset kynnyslistat

S1-teksti.

Jalkatuki ja poljinpinnat terästä

Mittaristo

Harmaat mittaritaulut, valkoiset osoittimet ja S1-teksti 

käyntinopeusmittarissa; dynaaminen osoittimen nousu 

käynnistettäessä.

Kuljettajan informaatiojärjestelmä

Urheilullinen nahkapäällysteinen 3-puolainen 

 ohjauspyörä

S1-logo ja S-mallikohtaiset koristesaumaompeleet.

S-mallikohtainen vaihteenvalitsimen nuppi

Nahkaa, punainen rengas.

Urheiluetuistuimet

Istuinverhoilut Sector-kangasta/nahkaa, musta

S1-teksti etuistuimien selkänojissa.

Ilmasuutinten kehykset kiiltävän mustat

Sisätilojen alumiinisomisteet

S1-mallikohtaiset lisävarusteet

(esimerkkejä)

quattro-ulkonäköpaketti

quattro-sisätilapaketti

Ulkoväreinä erikoisvärit Sepang-sininen helmiäisväri ja 

Vegas-keltainen

Alumiinivanne, 5-puolainen ”Facet” (S-Design),

kontrastiharmaa, osittain kiillotettu² 

Koko 7,5 J x 18, renkaat 225/35 R 18¹.

Alumiinivanne, 5-puolainen ”Facet” (S-Design),

mattamusta, osittain kiillotettu² 

Koko 7,5 J x 18, renkaat 225/35 R 18¹, ³

Jarrusatulat punaiset

S1-teksti edessä.

Advanced key system

Moottorin Start-Stop-painike ja punainen rengas 

 kojelaudassa

Urheilullinen nahkapäällysteinen 3-puolainen 

 monitoimiohjauspyörä, tasainen alaosa

S1-logo ja S-mallikohtaiset koristesaumaompeleet

S-urheiluetuistuimet

Istuinverhoilut

▪  Feinnappa-nahka, musta

▪  Feinnappa-nahka, teräksenharmaa

Koristesaumaompeleet ja S1-teksti etuistuimien 

 s elkänojissa.

Ilmasuutinten kehykset 

Kiiltävä musta, punainen sisäkehys³.

Ilmasuutinten kehykset 

Alumiininvärinen (lisävarusteena punainen sisäkehys³).

Automaatti-ilmastointi

Xenon plus sisältäen ajovalonpesimet

6-vaihteinen manuaalivaihteisto

Jatkuvatoiminen quattro®-neliveto

S-urheilualusta sisältäen sähköisesti säädettävät

iskunvaimentimet

Dynaamisemmat jouset ja iskunvaimentimet. Kaksi 

 erilaista iskunvaimentimien säätökäyrää parantavat 

 ajomukavuutta ja -dynamiikkaa (auto/dynamic).

Audi drive select

¹ Renkaiden tekniset ominaisuudet löytyvät sivulta 105. ² Huomioi vanteiden erityisominaisuudet sivulla 105. ³ Vain quattro-sisätilapaketin yhteydessä.
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Audilla on oma merkintänsä taloudellisuudelle.
Audi A1 TFSI® ultra.

Tekniikat ja toimenpiteet, joiden avulla alennetaan kulutusta ja päästöjä luopumatta silti ajonautinnosta – sitä kaikkea edustaa 

Audi ultra. Vakiona jokaisessa Audissa. Pitkän aikavälin tavoitteena on liikkuminen kokonaan ilman päästöjä. Kehitystyö jatkuu 

taukoamatta sitä tavoitetta kohti. Osoituksena ovat entistä taloudellisemmat moottoritekniikat, kuten taloudelliset dieselmoot-

torit. Niistä parhaiten kestävää kehitystä tukevat saavat oman merkintänsä. ultra-logo takaluukussa kertoo: tässä menee talou-

dellisen ajon edustaja. Siitä kertovat CO₂-päästöarvot (yhdistetty), jotka ovat 1.0 TFSI ultra -mallissa alkaen 97 g/km. Tästä huo-

limatta ei ole missään vaiheessa tingitty Audille tyypillisestä ajodynamiikasta. Koe itse Audi A1 ultra -mallit, jotka määrittävät 

taloudellisen ajon uudelleen.
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Audi ultra

Mallikohtaiset vakio- ja lisävarusteet alkaen sivulta 108. 

Polttoaineenkulutusta ja CO₂-päästöjä koskevat tiedot alkaen sivulta 102.

1.0 TFSI ultra 70 kW -mallin yhdistetyt CO₂-päästöt 

ovat:

A1 Sportback: alkaen 97 g/km

A1_Sportback_Details71_2015_03.indd   59 22.12.15   10:44



60

Sopiva moottori jokaiselle.

Valitset minkä Audi-moottorin tahansa, kaikissa niissä on korkea puristussuhde, tehokas palaminen ja erinomainen hyötysuhde. 

Lyhyesti sanoen ne tarjoavat suurempaa tehoa pienemmällä polttoaineenkulutuksella ja alhaisemmilla päästöillä.
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TDI®TFSI® TDI®TFSI®TFSI®

Moottorit

Audin TDI-moottorit: suuri vääntömomentti koko käyntinopeusalueelle 

– näin taataan jatkuva voimantuotto. Luonnollisesti alhaisin päästöin ja 

polttoainetta säästäen.

▪  A1 Sportback 1.6 TDI (85 kW) 

Audin TFSI-moottorit tarjoavat ällistyttävää taloudellisuutta ja entistä 

parempaa suorituskykyä – unohtamatta hyväksi havaittua ajodynamiikkaa. 

Hyvänä esimerkkinä on 1.4 TFSI (110 kW) -moottori, jossa on Audin 

sylinterinohjausjärjestelmä (Cylinder On Demand). Se kiihdyttää mallin 

Audi A1 Sportbackin nollasta sataan 7,9 sekunnissa huippunopeuden 

ollessa 215 km/h.

▪  A1 Sportback 1.0 TFSI ultra (70 kW)

▪  A1 Sportback 1.4 TFSI (92 kW)

▪  A1 Sportback 1.8 TFSI (141 kW)*

▪  S1/S1 Sportback 2.0 TFSI quattro (170 kW) 

1.4 TFSI 1.4 TDI

Polttoaineenkulutusta ja CO₂-päästöjä koskevat tiedot alkaen sivulta 102. * Näiden moottoreiden yhteydessä Audi A1 sport -varustelupakettiin sisältyy erityisiä lisävarusteita. 
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Urheilullisuutta vai ylellisyyttä. 
Sinä valitset. 

Voit varustella oman Audi A1:n omien tarpeidesi mukaan valitsemalla juuri sinulle sopivan varusteluvaihtoeh-

don. Voit korostaa urheilullista ilmettä tai tuoda muotoilua paremmin esiin. Voit valita erilaisia vivahteita. Päätä 

ihan itse. Valitset minkä varusteluvaihtoehdon tahansa, jokainen matka Audilla on aivan erityinen ajokokemus.

A1 

Tästä alkaa oman autosi yksilöllinen varustelu. 

Audi A1 tarjoaa mielenkiintoisia varusteluvaihto-

ehtoja, joiden avulla voit antaa autollesi oman 

 yksilöllisen luonteen. Niin sisä- kuin ulkopuolelle-

kin. On itsestään selvää, että kaikki tuotteet 

noudattavat tunnettua Audin laatua.

Mallikohtaiset vakiovarusteet

Ulkopuoli:

Alumiinivanteet, 5-puolainen design

Koko 6 J x 15, renkaat 185/60 R 15*

Sisätilat:

Ilmasuutinten kehykset mattamustat

Istuinverhoilut A1-kangasta 

Toiminnalliset erot:

Urheilullinen 3-puolainen ohjauspyörä

Dynaaminen vakioalusta

Mallikohtaiset vakio- ja lisävarusteet alkaen sivulta 108.
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Polttoaineenkulutusta ja CO₂-päästöjä koskevat tiedot alkaen sivulta 102. * Renkaiden tekniset ominaisuudet löytyvät sivulta 105. 

A1 A1 sport S line A1 1.8 TFSI

Varusteluvaihtoehdot ja paketit
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Mallikohtaiset vakio- ja lisävarusteet alkaen sivulta 108. 

Korosta entisestään Audin urheilullista olemusta – 
valitse Audi A1:n urheilulliset varusteet. 

A1 sport 

Näytä urheilullinen puolesi – kauttaaltaan. Valitse 

yksityiskohtia, jotka korostavat Audi A1:n luon-

netta tyylikkäästi. Ulkoiset ominaisuudet luovat 

heti ensi silmäyksellä vaikutelman vahvasta suori-

tuskyvystä. Sisätilojen varusteet tuovat henkäyksen 

urheiluautomaista tunnelmaa.

Mallikohtaiset vakiovarusteet

Ulkopuoli:

Alumiinivanne, 5-puolainen ”Dynamic”

Koko 7 J x 16, renkaat 215/45 R 16¹ 

Kiiltävä pakoputken pää

Sisätilat:

Ilmasuutinten kehykset kiiltävän mustat 

Istuinverhoilut A1 Sport-kangasta 

Sisätilojen alumiinisomisteet

Toiminnalliset erot:

Urheiluetuistuimet

Urheilullinen nahkapäällysteinen 3-puolainen ohjauspyörä

Kuljettajan informaatiojärjestelmä

Audi drive select²

Urheilullinen alusta 

Sumuvalot
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A1 A1 sport S line A1 1.8 TFSI

Varusteluvaihtoehdot ja paketit

Polttoaineenkulutusta ja CO₂-päästöjä koskevat tiedot alkaen sivulta 102. ¹ Renkaiden tekniset ominaisuudet löytyvät sivulta 105. ² Saatavissa vain moottoreihin, joissa on yli 85 kW.
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A1 A1 sport S line A1 1.8 TFSI

Varusteluvaihtoehdot ja paketit

Polttoaineenkulutusta ja CO₂-päästöjä koskevat tiedot alkaen sivulta 102. * Renkaiden tekniset ominaisuudet löytyvät sivulta 105.
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Polttoaineenkulutusta ja CO₂-päästöjä koskevat tiedot alkaen sivulta 102.

S line -ulkonäköpaketti

Etu- ja takapuskurit, etupuskurin ilmanottoaukot ja 

takahelman diffuusori

Urheilullisesti muotoiltu.

Helmalistat

Korinväriset.

S line -kattospoileri

Diffuusori

Platinanharmaa.

Jäähdyttimensäleikkö

Kiiltävän musta.

Sumuvalot

Pakoputkenpäät 

Kromatut päät.

Alumiiniset kynnyslistat

S line -tekstein.

S line -logo 

Etulokasuojissa.

S line -paketit korostavat Audi A1:n urheilullisuutta. 

Voit korostaa esimerkiksi dynaamista linjakkuutta, 

tuoda sisätiloihin hieman asennetta tai määrittää 

alustan ajodynamiikan urheilullisempiin asetuksiin. 

Tee Audistasi todellinen  urheilun ammattilainen.

Audi pysyy uskollisena urheilulliselle maineelleen:
S line -paketit. 
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A1 A1 sport S line A1 1.8 TFSI

Varusteluvaihtoehdot ja paketit

S line Sport -paketti

S line Sport -pakettiin sisältyvät seuraavat varusteet:

Alumiinivanne, 10-puolainen, Audi Sport 

Koko 7,5 J x 17, renkaat 215/40 R 17¹

S line -urheilualusta

Dynaamisempi alustan säätö.

Alumiiniset kynnyslistat

S line -tekstein.

S line -logo

Etulokasuojissa.

Sisätilat, kojelauta ja kattoverhoilu

Mustat, koristesaumaompeleet istuinverhoiluissa, urhei-

lullisessa nahkapäällysteisessä ohjauspyörässä, vaih-

teenvalitsimen suojuksessa ja matoissa.

Urheiluetuistuimet

S line -istuinverhoilut mustaa Sprint-kangasta/nahkaa

S line -teksti etuistuimien selkänojissa.

S line – urheilullinen nahkapäällysteinen 3-puolainen 

ohjauspyörä

Mustaa nahkaa (otekohdat rei’itettyä nahkaa),

S line -logo.

Vaihteenvalitsimen nuppi

Rei’itettyä mustaa nahkaa.

Ilmasuutinten kehykset

Kiiltävän mustat.

Sisätilojen alumiinisomisteet

LED-sisävalopaketti

Polkimet jaloterästä

Lisävarusteena saatavissa:

Muita 17-tuumaisia (tai suurempia) vanteita.

Urheilullinen alusta ja sähköisesti säädettävät iskun-

vaimentimet²

S-urheiluetuistuimet

S line -istuinverhoilu mustaa rei’itettyä Alcantaraa/

nahkaa tai mustaa tai harmaata Feinnappa-nahkaa

S line -teksti etuistuimien selkänojissa.

S line – urheilullinen nahkapäällysteinen 3-puolainen 

monitoimiohjauspyörä tai S line – urheilullinen nahka-

päällysteinen 3-puolainen monitoimiohjauspyörä, 

 tasainen alaosa

Aina mustaa nahkaa S line -logolla (otekohdat rei’itettyä 

nahkaa), S line -logo; automaattivaihteiston yhteydessä 

valinnaisesti ohjauspyörän vaihteenvalitsimilla. 

Ilmasuutinten kehykset 

Alumiininväriset.

Ulkovärit kaikissa vakio- ja erikoisväreissä sekä lisäksi 

erikoisvärinä Daytona-harmaa helmiäisväri.

¹ Renkaiden tekniset ominaisuudet löytyvät sivulta 105. ² Ei saatavissa malliin 1.4 TDI 66 kW.
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Mallikohtaiset vakio- ja lisävarusteet alkaen sivulta 108. 
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Polttoaineenkulutusta ja CO₂-päästöjä koskevat tiedot alkaen sivulta 102. * Kun ulkovärinä on Misano-punainen helmiäisväri, keulan kehys on briljantinmusta.

A1 A1 sport S line A1 1.8 TFSI

Varusteluvaihtoehdot ja paketit

A1 1.8 TFSI Sport plus

Tehon pitää näkyä. Eikä vain kuljettajan toimissa 

vaan myös mallissa Audi A1 1.8 TFSI. Sen vuoksi 

tarjoammekin tehokkaimpaan A1-malliin ainut-

laatuisen paketin, joka sisältää runsaasti yksityis-

kohtia, jotka antavat tälle tehopaketille entistä-

kin dynaamisemman ja yksilöllisemmän muodon. 

Mallikohtaiset vakiovarusteet

Ulkopuoli:

16˝ alumiinivanteet 

S line -takapuskuri ja takadiffuusori kiiltävän mustat

S line -logo lokasuojassa ja S line -teksti kynnyslistassa

S line -helmalista ja S line -takaspoileri

Peilien kotelot korinväriset

Etupuskurin alaosan ”Blade” Misano-punainen* 

(lisävarusteena voidaan jättää pois)

Etupuskuri Audi S1 -tyylinen, sivussa ilmanottoaukot 

kiiltävän mustat

Pakoputkenpäät kiiltävän mustat

Sisäpuoliset erot:

Jalkatuki ja poljinpinnat terästä

Toiminnalliset erot:

Urheilullinen alusta

Xenon plus sis. ajovalonpesimet

LED-takavalot
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Polttoaineenkulutusta ja CO₂-päästöjä koskevat tiedot alkaen sivulta 104.

Tie vetää puoleensa, samoin katseet.
Tätä tarjoavat quattro-ulkonäkö- ja -sisätilapaketit
malleihin Audi S1 ja Audi S1 Sportback. 

Tinkimätöntä urheilullisuutta näkyvästi edustettuna. Kaukaa katsottuna silmiin pistää S1-mallin erikoismuotoiltu suuri 

kattospoileri, joka on selkeästi erottuva ja yläpinnaltaan tasainen. S1 Sportbackissa puolestaan kattospoilerin keskellä 

on syvennys, ja ajovaloissa on punaiset kehykset. Läheltä huomiota kiinnittävät 18-tuumaiset 5-puolaiset Facet-alumiini-

vanteet ja punaiset jarrusatulat. Sisätiloissa taas on runsaasti mielenkiintoisia yksityiskohtia. Tätä kaikkea tarjoavat 

 Audi S1:n ja Audi S1 Sportbackin quattto-ulkonäkö- ja -sisätilapaketit – dynamiikkaa ensisilmäyksestä lähtien.

quattro-ulkonäköpaketti

Saatavana kahdeksan ulkoväriä

Xenon plus -ajovalot punaisin kehyksin¹

Jarrusatulat punaiset, S1-logo¹

Alumiinivanne, 5-puolainen ”Facet” (S-Design), 

 mattamusta, osittain kiillotettu², ³

Erottuva kattospoileri (kuvassa S1 Sportbackin keskeltä 

syvennetty kattospoileri)

quattro-teksti kyljessä

Etupuskurin alaosa alumiininvärinen

A1_Sportback_Details71_2015_03.indd   72 28.05.15   14:03



quattro-paketti

¹ Punaiset kehykset ja jarrusatulat saatavissa lisävarusteena. ² Renkaiden tekniset ominaisuudet löytyvät sivulta 105. ³ Huomioi vanteiden erityisominaisuudet sivulla 105.

quattro-sisätilapaketti

Keskikonsoli kiiltävän musta, punainen tai keltainen

S-urheiluistuimet Feinnappa-nahkaa, selkänojien taka-

osat kiiltävän mustat, punaiset tai keltaiset quattro-

tekstillä

Ovien kyynärnojat Feinnappa-nahkaa istuimien värityksen 

mukaan koristesaumaompelein

Urheilullinen nahkapäällysteinen 3-puolainen monitoi-

miohjauspyörä, alaosa tasainen, S-mallikohtaisin koris-

tesaumaompelein

Ilmasuutinten kehykset kiiltävän mustat, punainen 

 sisäkehys; lisävarusteena alumiininväriset punaisella 

 sisäkehyksellä

Matot mustat kaksinkertaisella reunuksella

Kuvissa on Audi S1 Sportback, 

jossa on quattro-ulkonäkö- ja -sisätilapaketti.
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Sinä olet luonteeltasi aivan ainutlaatuinen.
Miksipä ei myös Audisi?

Pyrkimys ainutlaatuiseen käy ilmi jo nimestä: Audi exclusive*. Siinä yhdistyvät värillinen nahka ja 

 yksilöllinen ulkoväri laajasta Audi exclusive -värivalikoimasta – tee omat valintasi. Näin voit korostaa 

 Audisi ainutlaatuisuutta. Audi-jälleenmyyjäsi on valmiina toteuttamaan toiveesi.

* Suomen tuontiohjelmassa rajoitettu valikoima Audi exclusive -tuotteita.

Audi exclusive. 

Jos haluat tietää lisää monipuolisista varus-

teista ja Audi exclusiven laatuvaatimuksista, 

skannaa tämä QR-koodi älypuhelimellasi. 

Voit myös valita selaimessasi linkin: 

www.audi.com/exclusivefilm

QR-koodi
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Audi exclusive

Audi A1, jossa yksilöllisenä ulkovärinä

Audi exclusive Solar-oranssi

Musta Optiikka -paketti, Audi exclusive

Alumiinivanne, 5-puolainen ”Wing”, titaaninvärinen, 

 kiillotettu*, Audi Sport

Nahkaverhoilu mustaa Feinnappa-nahkaa, Audi exclusive, 

etuistuimien ja oviverhoilun somisteet ja koristesauma-

ompeleet alabasterinvalkoiset

Värikkäät sisätilaelementit mustaa Audi exclusive 

- nahkaa alabasterinvalkoisin koristesaumaompelein

Käyttöelementit mustaa/alabasterinvalkoista 

Audi exclusive -nahkaa

Ilmasuutinten kehykset alumiininväriset, Audi exclusive

Vaihteenvalitsimen nuppi alumiinia, Audi exclusive

Polttoaineenkulutusta ja CO₂-päästöjä koskevat tiedot alkaen sivulta 102. * Huomioi vanteiden erityisominaisuudet sivulla 105.
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Audille ei riitä pelkkä maalaus.
Se pitää tehdä nelinkertaisena.

Valitse ulkoväri, joka korostaa parhaiten omaa persoonallisuuttasi. Valitset minkä värin 

tahansa, voit luottaa maalausprosessin laatuun: vaikka Audin maalipinta ei ole hiusta 

paksumpi, se koostuu silti neljästä maalikerroksesta. Näin Audisi kiiltävä maalipinta 

sekä näyttää hyvältä että kestää hyvin ympäristön vaikutuksia ja kulutusta. Auton koko 

käyttöiän.

76
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| Kattokaaret/katto/ulkopeilien kotelot/takaspoileri

Katto

kontrastivärinen

Briljantinmusta

Florett-hopea,

metalliväri

Daytona-harmaa,

helmiäisväri

Korin ulkovärit Vegas-

keltainen

Jäätikönvalk., 

metalliväri

Florett-hopea,

metalliväri

Nano-harmaa, 

metalliväri

Shiraz-pun., 

metalliväri

Soho-ruskea, 

metalliväri

Utopia-sininen, 

metalliväri

Scuba-sininen, 

metalliväri

Mythos-musta,

metalliväri

Daytona-harm.

helmiäisväri

Sepang-sin.,

helmiäisväri

Misano-pun., 

helmiäisväri

Mallikohtaiset vakio- ja lisävarusteet alkaen sivulta 108.
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Kuvassa Audi S1 Sportback, Sepang-sininen helmiäisväri ja 

katto briljantinmusta.

Audi S1:n kattokaaret ja Audi A1 Sportbackin/Audi 

S1 Sportbackin katto ovat ehdottomia huomiota he-

rättäviä tunnusmerkkejä: ne korostavat tyylikkäästi 

auton sivuprofiilia. Ne ovat saatavissa sekä korinväri-

sinä että lisävarusteena myös selkeästi erottuvana 

kontrastivärinä. Erottuvien yksityiskohtien ansiosta 

voit muuttaa Audi S1:n tai Audi A1 Sportbackin/

Audi S1 Sportbackin muotoilua yksilöllisempään 

suuntaan. 
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Nano-harmaa, metalliväri

Jäätikönvalkoinen, metalliväri

Vegas-keltainen

Vain S1/S1 Sportback

Florett-hopea, metalliväri

Cortina-valkoinen

Briljantinmusta

| Normaalivärit | Metallivärit

Mallikohtaiset vakio- ja lisävarusteet alkaen sivulta 108.
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Ulkopuoli

Ulkovärit/kontrastivärit Vanteet/renkaat

Scuba-sininen, metalliväriShiraz-punainen, metalliväri

Mythos-musta, metalliväriSoho-ruskea, metalliväri

Utopia-sininen, metalliväri

Daytona-harmaa, helmiäisväri

Misano-punainen, helmiäisväri

Yksilölliset Audi exclusive -ulkovärit

Sepang-sininen, helmiäisväri

Vain S1/S1 Sportback

| Helmiäisvärit | Yksilölliset värit
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Laatu näkyy muodossa. 
Loistokkaasti viimeisteltynä.
Audin vanteet.

Jotta voisit nautiskella mukavasta ajosta, olemme testanneet Audin vanteet 

huolellisesti testipenkissä ja tehneet vaativia koeajoja. Käytämme esimerkiksi 

kovuustestejä, jotta voimme varmistaa vanteiden kestävyyden. Kuparilla kiihdy-

tetty etikkahapposuolasumukoe (CASS) testaa parasta mahdollista korroo-

siosuojaa. Näiden ja monien muiden toimien avulla pyrimme takaamaan 

 jokaisen Audin vanteen erinomaisen laadun – vielä tuhansienkin kilometrien 

 jälkeen. Valitse siis mikä tahansa Audin lukuisista upeista vanteista.
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| Vanteet

Alumiinivanne, 5-puolainen,

Koko 6 J x 15, renkaat 185/60 R 15¹

Alumiinivanne, 5-puolainen ”Dynamic”

Koko 7 J x 16, renkaat 215/45 R 16¹

Audilla on pitävä suhde tiehen.

Monipuolinen muotoilu ja laadukas työn jälki – laajan vannevalikoiman ansiosta Audisi rullaa tyylikkäästi. Kaikki 

 vanteet on suunniteltu juuri kyseiseen Audi-malliin. Ne korostavat Audisi luonnetta yksilöllisten toiveidesi mukaan. 

Haluatko korostaa Audi dynaamisuutta? Sitä tarjoaa erityinen Audi Sport -valikoimamme. Inspiroidu. Valitset minkä 

tahansa, määräät itse suuntasi.
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Alumiinivanne, 

10-puolainen, Audi Sport

Koko 7,5 J x 17, renkaat 215/40 R 17¹

Alumiinivanne, 

5-puolainen ”V”

Koko 7,5 J x 17, renkaat 215/40 R 17¹

Alumiinivanne, 

5-puolainen ”Turbine”

Koko 7 J x 16, renkaat 215/45 R 16¹

Alumiinivanne, 

5-puolainen ”V”, kontrastiharmaa, osittain kiillotettu² 

Koko 7,5 J x 17, renkaat 215/40 R 17¹

Alumiinivanne, 

5-puolainen, somisteita, kiiltävän musta 

Koko 7,5 J x 17, renkaat 215/40 R 17¹

Alumiinivanne, 

5-puolainen ”Aero”, kontrastiharmaa, osittain kiillotettu²

Koko 7 J x 16, renkaat 215/45 R 16¹

Alumiinivanne, 

7-puolainen

Koko 7,5 J x 17, renkaat 215/40 R 17¹ 

Alumiinivanne, 

5-puolainen, värilliset somisteet 

Koko 7,5 J x 17, renkaat 215/40 R 17¹

Alumiinivanne, 

10-puolainen

Koko 7 J x 16, renkaat 215/45 R 16¹

82

Alumiinivanne, 

5-puolainen, S-Design 

Koko 7,5 J x 17, renkaat 215/40 R 17¹
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Alumiinivanne, 

5-puolainen ”V”, titaaninvärinen, kiillotettu², Audi Sport 

Koko 7,5 J x 18, renkaat 225/35 R 18¹.

Alumiinivanne, 

5-puolainen ”Facet” (S-Design)

kontrastiharmaa, osittain kiillotettu²

Koko 7,5 J x 18, renkaat 225/35 R 18¹.

Alumiinivanne, 

5-puolainen ”Wing”, titaaninvärinen, kiillotettu², 

Audi Sport 

Koko 7,5 J x 18, renkaat 225/35 R 18¹.

Alumiinivanne, 

5-puolainen ”Facet” (S-Design), 

mattamusta, osittain kiillotettu² 

Koko 7,5 J x 18, renkaat 225/35 R 18¹.

Ulkopuoli

Ulkovärit/kontrastiväri Vanteet/renkaat

Alumiinivanne, 

5-puolainen ”Rotor”, mattamusta, kiillotettu², 

Audi Sport

Koko 7,5 J x 18, renkaat 225/35 R 18¹.

Alumiinivanne, 

5-puolainen ”Rotor”, titaaninvärinen, kiillotettu², 

Audi Sport

Koko 7,5 J x 18, renkaat 225/35 R 18¹.
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Laadukasta istuinmukavuutta.

Audisi tarjoaa sinulle aivan erityislaatuista istuinmukavuutta. Niin etu- kuin takaistuimilla voit nauttia ainutlaatuisesta 

matkustusmukavuudesta laadukkaiden materiaalien ja tyylikkään viimeistelyn ansiosta. Valitset minkä istuinverhoilun 

tahansa tai valitset dynaamiseen ajoon mieluummin urheiluistuimet tai ilmastoidut mukavuusistuimet: istu juuri 

niin kuin itse haluat.

Normaalietuistuimet 1

Kuvassa normaalietuistuin mustaa A1-kangasta.

Mallikohtaiset vakio- ja lisävarusteet alkaen sivulta 108.

Manuaalinen pääntuen

korkeuden säätö

Manuaalinen turvavyön 

korkeuden säätö

Manuaalinen selkä-

nojan kallistuksen

säätö

Manuaalinen istuin-

korkeuden säätö

Manuaalinen istuimen 

etäisyyden säätö
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Sisätilat

Istuimet Ilmasuutinten kehykset

S-urheiluetuistuimet 3

Kuvassa S-urheiluetuistuin, jossa musta Feinnappa-nahkaverhoilu.

Urheiluetuistuimet 2

Kuvassa urheiluetuistuin teräksenharmaata A1 Sport-kangasta.

Integroidut pääntuet

S 1- tai S line -teksti etuistui-

mien selkänojissa

Manuaalinen pääntuen

korkeuden säätö

Manuaalinen turvavyön 

korkeuden säätö

Manuaalinen selkä-

nojan kallistuksen

säätö

Manuaalinen istuin-

korkeuden säätö

Manuaalinen istuimen 

etäisyyden säätö

Manuaalinen istuimen etäi-

syyden säätö

Korostetut sivuosat tuovat 

lisätukea kaarreajoon

Korostetut sivuosat tuo-

vat lisätukea kaarreajoon

2-suuntainen ristiseläntuen 

säätö etuistuimissa

2-suuntainen

ristiseläntuen säätö 

etuistuimissa

Manuaalinen istuimen

kallistuksen säätö 

Manuaalinen istuimen

kallistuksen säätö 
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| Kangas

A1-kangas, musta 1

A1 Sport-kangas, musta  2

Koristesaumaompelein.

A1 Sport-kangas, teräksenharmaa 2

Koristesaumaompelein.

A1 Sport-kangas, laserinsininen 2

Koristesaumaompelein.

| Kangas/nahka

Sector-kangas/nahka, musta  2

Koristesaumaompelein.

Sprint-kangas/musta nahka 2

Koristesaumaompelein.

| Alcantara/nahka

Alcantara, rei’itetty/nahka, musta 2

Koristesaumaompelein.

Alcantara/nahka, musta 2

Koristesaumaompelein.
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| Kangas- ja nahkaverhoilut | Nahkapaketti

A1-kangasverhoilu

Normaalietuistuimet: istuimen keskiosat A1-kangasta, 

sivuosat ja keskikyynärnoja edessä (jos asennettu) yksi-

väristä kangasta, ovisomisteet toteutettu teipillä.

A1 Sport-kangasverhoilu

Urheiluetuistuimet: istuimen keskiosat A1 Sport-kan-

gasta, sivuosat ja keskikyynärnoja edessä (jos asennettu) 

yksiväristä kangasta koristesaumaompelein, istuimen 

somisteet sovitettu värityksen mukaan mono.pur.

Sector-kangas/nahka

Urheiluetuistuimet: istuimen keskiosat Sector-kangasta, 

sivuosat nahkaa koristesaumaompelein; istuimen somis-

teet, ovisomisteet ja keskikyynärnoja edessä (jos asen-

nettu) mono.pur.

Alcantara/nahka-yhdistelmä

Laadukas ja urheilullinen verhoilu urheiluistuimiin; erin-

omainen istuinmukavuus; kulutusta kestävä, helppo 

puhdistaa ja hankausta kestävä. Istuimen keskiosan

Alcantara tarjoaa hyvän pidon ja soveltuu näin ollen erin-

omaisesti dynaamiseen ajoon. Viimeistelynä istuimen si-

vuosat ovat upeaa nahkaa.

Urheiluetuistuimet*: istuimen keskiosa ja ovisomisteet 

ja sivujen somisteverhoilut Alcantaraa, istuimen sivuo-

sat ja pääntukien keskiosat nahkaa koristesaumaompe-

lein ja keskikyynärnoja edessä (jos asennettu) mono.pur.

Milano-nahkaverhoilu

Kovaa kulutusta kestävä ja pitkäikäinen nahka luo hie-

nostuneen pintansa ansiosta tyylikkään vaikutelman.

Milano-nahka on ilman kromia läpivärjättyä nahkaa, 

 jossa on hyvin suojattu pinta.

Urheiluetuistuimet: istuimen keskiosa, sivuosat ja pään-

tukien keskiosat Milano-nahkaa koristesaumaompelein; 

ovisomisteet ja sivujen somisteverhoilut sekä keskikyy-

närnoja edessä (jos asennettu) mono.pur

Feinnappa-nahkaverhoilu

Feinnappa-nahka on korkealaatuista, sileää nahkaa. 

Luonnollisen pintansa ansiosta nahka hengittää hyvin ja 

parantaa näin istumamukavuutta. Nahka kestää erittäin 

hyvin kulutusta, on pitkäikäinen ja valonkestävä. Nahan 

hieno pintakuviointi korostaa laadukasta olemusta.

Urheiluetuistuimet: istuimen keskiosa, sivuosat ja pään-

tukien keskiosat Feinnappa-nahkaa; ovisomisteet ja 

 sivujen somisteverhoilut sekä keskikyynärnoja edessä 

(jos asennettu) mono.pur

S-urheiluetuistuimet: istuimen keskiosa, sivuosat ja 

pääntukien keskiosat Feinnappa-nahkaa; selkänojien ta-

kaosat kiiltävät, ovisomisteet ja sivujen somisteverhoilut 

sekä keskikyynärnoja edessä (jos asennettu) mono.pur

Feinnappa-nahkaverhoilu, Audi exclusive*

Urheiluetuistuimet ja S-urheiluetuistuimet: istuinverhoi-

lu, pääntuet ja ovisomisteet Feinnappa-nahkaa; matot 

mustat värillisin reunuksin. Nahan ja koristesaumojen 

värit vapaasti valittavissa Audi exclusive -värivalikoimasta. 

Polttoaineenkulutusta ja CO₂-päästöjä koskevat tiedot alkaen sivulta 102. 
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Mallikohtaiset vakio- ja lisävarusteet alkaen sivulta 108.

| Istuinmukavuus

Kuljettajan istuimen manuaalinen korkeussäätö

Etumatkustajan istuimen manuaalinen korkeussäätö 

Etuistuimien korkeussäätö sis. Easy Entry -toiminto

Kuljettajan istuimen lisäksi myös etumatkustajan istui-

men manuaalinen korkeussäätö; mallissa Audi S1 Easy 

Entry -toiminto mahdollistaa helpon kulun takapenkille 

etuistuimien laajemman taittamisen ansiosta.

2-suuntainen ristiseläntuen säätö etuistuimissa

Manuaalinen, säädettävissä vaakasuunnassa.

Istuinpaketti

Etumatkustajan istuimessa korkeussäätö sisältäen Easy 

Entry -toiminnon.

Etuistuimien lämmitys

Lämmittää istuimen ja selkänojan keskiosat, nahkaver-

hoilluissa istuimissa ja urheiluistuimissa myös istuimen 

sivuosat; säädettävissä kahteen eri tasoon kuljettajalle 

ja etumatkustajalle erikseen.

Keskikyynärnoja edessä

Kallistus säädettävissä, avattava säilytyslokero.

Käännettävä takaistuimen selkänoja

Käännettävissä suhteessa 40 : 60 tai kokonaan.

Takaistuin 2+1

Mukautettu ulkonäöllisesti etuistuimiin; 2 pääntukea 

 takana L-muodossa, manuaalinen korkeussäätö.

A1_Sportback_Details71_2015_03.indd   86 28.05.15   13:23



Istuimet Ilmasuutinten kehykset

Sisätilat

| Istuimet

1  Normaalietuistuimet

2  Urheiluetuistuimet

3  S-urheiluetuistuimet

| Audi exclusive

Audi exclusive -nahkaverhoilut 2  3

Nahan/Alcantaran/saumojen/tereiden väri 

vapaasti  valittavissa.

Feinnappa-nahka, harmaa 3  
Koristesaumaompelein

Feinnappa-nahka, musta 3

Koristesaumaompelein

Feinnappa-nahka, musta 2  3

Koristesaumaompelein

Feinnappa-nahka, teräksenharmaa 2  3

Koristesaumaompelein

| Nahka

Milano-nahka, musta 2

Koristesaumaompelein

Milano-nahka, granaatinpunainen/musta  2

Koristesaumaompelein

Milano-nahka, laserinsininen/musta 2

Koristesaumaompelein
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Mallikohtaiset vakio- ja lisävarusteet alkaen sivulta 108.

Sisätilojen somisteet. 
Upeaa loistokkuutta.

Yksityiskohdat viimeistelevät yksilölliset sisätilat. Toteuta oma unelmasi. Määritä itse autosi luonne. 

Somisteet korostavat yksilöllisyyttäsi. Valitse ilmasuutinten kehyksiin haluamasi väritys ja tuo näin 

sisätiloihin lisää loistokkuutta.
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Istuimet Ilmasuutinten kehykset

Sisätilat

¹ Tarkemmat tiedot saatavuusajankohdasta Audi-jälleenmyyjältä. 

| Ilmasuutinten kehykset

Mattamusta

Kiiltävä teräksenharmaaKiiltävä musta, vihreä sisäkehys

Alumiininvärinen, punainen sisäkehysKiiltävä laserinsininenKiiltävä musta, punainen sisäkehys

Alumiininväriset, Audi exclusive Kiiltävä musta Kiiltävä jäätikönvalkoinen Kiiltävä tummanpunainen¹ 
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Polttoaineenkulutusta ja CO₂-päästöjä koskevat tiedot alkaen sivulta 102. Mallikohtaiset vakio- ja lisävarusteet alkaen sivulta 108.

| Sisävalot| Ajovalot

LED-takavalot

Jarru-, taka-, vilkku- ja takarekisterikilvenvalot toteu-

tettuna vain vähän energiaa kuluttavalla LED-teknii-

kalla; peruutus- ja takasumuvaloissa hehkulamput.

Takavalot 

Valkoiset peruutusvalot, takasumuvalot, sisältää lisä-

jarruvalon ja LED-rekisterikilvenvalot.

Sumuvalot

Halogeenivalot, integroitu etuhelmaan.

Mukautuvat jarruvalot 

Hätäjarrutuksen yhteydessä jarruvalo vilkkuu varoittaen 

takaa tulevaa liikennettä. Lisäksi auton pysähtyessä 

varoitusvilkut aktivoituvat automaattisesti.

Kaukovaloassistentti¹ 

Parantaa kuljettajan näkyvyyttä ja tekee matkanteosta 

ja ajamisesta rennompaa. Liikennetilanteen mukaan 

kaukovalot kytkeytyvät automaattisesti päälle tai pois 

päältä. Tunnistaa järjestelmärajoitusten puitteissa 

 automaattisesti vastaantulevan liikenteen ajovalot, 

muiden tielläliikkujien takavalot ja taajama-alueet.

Valo-/sadetunnistin 

Automaattinen ajovalojen kytkentä ja automaattinen 

tuulilasinpyyhkimen toiminta, sisältää Coming-Home-/

Leaving-Home-toiminnon: ajovalojen, taka- ja rekiste-

rikilven valojen sekä Xenon plus -valojen yhteydessä 

myös LED-huomiovalojen sammutus/automaattinen 

päällekytkentä viiveellä virran sammuttamisen/ovien 

avaamisen yhteydessä; sisältää äänieristetuulilasin, 

jonka yläosassa harmaa raita.

Xenon plus sisältäen ajovalonpesimet

Lähi- ja kaukovaloissa käytetty pitkäkestoista kaasu-

purkaustekniikkaa, joka mahdollistaa ajoradan tehok-

kaan valaistuksen, tasainen ja ulottuva valaistus lä-

helle ja kauas. Automaattinen ajovalojen korkeus-

säätö estää vastaantulevan liikenteen häikäistymi-

sen. Sisältää vain vähän energiaa kuluttavan yhtenäi-

sen LED-huomiovalonauhan, LED-takavalot ja ajovalon-

pesimet.

Ajovalot

Tasainen ajoradan valaisu halogeenivaloilla heijastin-

tekniikalla, sähkötoiminen ajovalojen korkeussäätö ja 

seisontavalot; integroidut huomiovalot.

LED-sisävalopaketti 

Heijastamaton sisätilan valaistus, jossa on käytetty 

energiatehokasta ja pitkäikäistä LED-tekniikkaa. 

 Sisältää seuraavat valot:

▪  sisävalot ja lukuvalot edessä; 

A1/S1 Sportback: myös takana

▪  valaistu meikkipeili kuljettajan ja etumatkustajan 

puolella

▪  kynnys- ja jalkatilavalot edessä sekä valaistut oviaukot

▪ keskikonsolin ja ovien sisäpintojen valaistus 

▪  tavaratilan valaistus 

Sisävalot 

Edessä; A1 Sportback: lisäksi takana; katkaisijat ja 

 viivekytkimet kaikissa ovissa; hansikaslokeron ja 

 tavaratilan valaistus.
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Valot Muotoilu Ohjauspyörät/käyttöelementit Mukavuus Infotainment Avustavat järjestelmät Tekniikka/turvallisuus

| Ulkopuolen muotoilu

Varusteet

¹ Vain automaattisesti himmentyvän sisäpeilin ja valo-/sadetunnistimen yhteydessä. ² Vain sellaisen ulkovärityksen yhteydessä, jossa katto (A1 Sportback) on kontrastivärinen, sisältää kiiltävän mustat sivukehykset (B-pilareissa ja  

etu- ja takaikkunan kolmiokehyksissä). 

Ulkopeilien kotelot 

Mustat.

Lisävarusteena: 

Korinväriset. 

Kattokaarten väriset, Audi exclusive², ³ 

Katon väriset, Audi exclusive², ³ 

| Sisäpuolen muotoilu

Jalkatuki ja poljinpinnat terästä

Korostavat urheilullista luonnetta.

Sisätilojen alumiinisomisteet

Alumiininväriset valokytkimet, ovien sisäpuoliset käyt-

tövivut, ovien kahvat ja ilmastoinnin säädin; sisältää 

kynnyslistat alumiinikoristein.

Värikkäät mono.pur-sisätilaelementit

Ovien kyynärnojat ja keskikonsolin alaosa mono.pur.

Pakoputkenpäät

A1 sport: kromatut päät; 

A1 1.8 TFSI: kaksiosainen, päät kiiltävän mustat.

Musta Optiikka -paketti, Audi exclusive³

Ulkopuolen mustat somisteet Audi Singleframe -jääh-

dyttimensäleikössä, etupuskurissa ja sivuikkunoiden 

koristelistoissa. S1/S1 Sportback: takadiffuusori mat-

tamusta. Rakenne vaihtelee mallin ja varustetason 

mukaan.
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Mallikohtaiset vakio- ja lisävarusteet alkaen sivulta 108.

| Peilit| Ohjauspyörät/käyttöelementit

Urheilullinen nahkapäällysteinen 3-puolainen 

 monitoimiohjauspyörä 

Infotainment-toimintojen käyttö; korkeus- ja etäisyys-

säätö, täysikokoinen turvatyyny; vaihteenvalitsimen 

nuppi nahkaa; lisävarusteena vaihteenvalitsimet

S tronic -vaihteiston vaihteiden manuaaliseen vaihta-

miseen.

Urheilullinen nahkapäällysteinen 3-puolainen 

 monitoimiohjauspyörä, tasainen alaosa 

Toiminnot kuten urheilullisessa nahkapäällysteisessä 

3-puolaisessa monitoimiohjauspyörässä, lisäksi tasai-

nen alaosa.

Urheilullinen nahkapäällysteinen 3-puolainen 

 ohjauspyörä

Korkeus- ja etäisyyssäätö, täysikokoinen turvatyyny, 

vaihteenvalitsimen nuppi nahkaa.

Urheilullinen 3-puolainen ohjauspyörä

Korkeus- ja etäisyyssäätö, täysikokoinen turvatyyny.

Ulkopeilit integroiduin LED-vilkuin

Sähköisesti säädettävät, vasemman peilin lasi asfäärinen 

ja oikean kupera.

Lämmitettävät

Sisältää lämmitettävät lasinpesusuuttimet.

Lisävarusteena:

Lämmitettävät ja sähköisesti koria vasten käännettävät

Sisältää lämmitettävät lasinpesusuuttimet ja etumat-

kustajan peilin pysäköintiasennon. 

Ulkopeilin automaattinen pysäköintiasento kääntää 

etumatkustajan peiliä alaspäin, kun kuljettaja kytkee 

peruutusvaihteen. Näin kuljettajalla on parempi näky-

vyys jalkakäytävän reunakiveen.

Sisäpeili 

Manuaalisesti himmennettävä

Kattoverhouksen värinen.

Lisävarusteena:

Automaattisesti himmentyvä

Valo-/sadetunnistin ja harmaa raita tuulilasin yläreu-

nassa.
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| Kattojärjestelmät

 

Panoraama-lasikatto

Sähkötoiminen lasiosan nosto ja avaus, automaattinen 

avautuminen ja sulkeutuminen; sävytetty lasiosa käsin 

portaattomasti säädettävällä aurinkosuojalla, muka-

vuussulkeminen/-avaaminen ulkopuolelta kauko-ohjai-

mella; tuo sisätiloihin miellyttävää valoa; integroitu 

tuulenohjain: parantaa sisäilman laatua tehokkaalla 

tuuletuksella.

| Lasit

Tummennetut lasit (Privacy-lasit)

Takalasi ja takasivulasit tummennetut.

Tuulilasin yläreunassa harmaa raita

Lämpöä eristävä lasi, sävytetty vihreäksi.
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Mallikohtaiset vakio- ja lisävarusteet alkaen sivulta 108. 

| Säilytys/kuljetus| Lukitusjärjestelmät| Ilmastointi

Automaatti-ilmastointi

▪  säätää elektronisesti ilman lämpötilaa, määrää ja 

 jakautumista

▪  erillinen huurteenpoistopainike tuulilasin ja sivuikku-

noiden nopeampaan sulatukseen

▪  automaattinen sisäilman kierto

▪  säätyy auringonvalon mukaan

▪  yhdistelmäsuodatin

▪  valo-/sade- ja kosteusanturi

▪  neljä suutinta kojelaudassa

▪  jalkatilan suuttimet edessä ja takana

Manuaalinen ilmastointi

▪  jäähdyttää tai lämmittää auton sisätilat

▪  erillinen huurteenpoistopainike tuulilasin ja 

 sivuikkunoiden nopeampaan sulatukseen 

▪  manuaalisesti säädettävä ilman jakotoiminto 

▪  manuaalinen kiertoilmakäyttö

▪  4-portainen puhallinsäätö ja yhdistetty hiukkas- 

ja siitepölysuodatin 

▪  4 ilmasuuntina kojelaudassa

▪  jalkatilan ilmasuuttimet edessä ja takana

Advanced key system

Avain- ja ajonestojärjestelmä, avaimen on vain oltava 

mukana; moottorin käynnistys ja sammutus Start-

Stop-painikkeella; ovien lukitus ja avaus ulkoa kuljetta-

jan ja etumatkustajan ovenkahvoissa olevien anturei-

den avulla; tavaratilan voi avata myös auton ollessa 

 lukittuna.

Kauko-ohjainavain

Avaa ja lukitsee ovet, tavaratilan kannen ja polttoaine-

säiliön kannen; sisältää ikkunoiden mukavuusavauk-

sen/-sulkemisen.

Varashälytin

Valvoo ovia, konepeltiä ja takaluukkua: sisältää sisäti-

lojen valvonnan (kytkettävissä pois päältä), kallistus-

kulma-anturiin perustuvan hinaussuojan ja auton säh-

köjärjestelmästä riippumattoman äänimerkin.

Säilytyslokeropaketti ja tavaratilapaketti

Sisältö kuten säilytyslokero- ja tavaratilapaketeissa.

Vetokoukun asennusvalmius

Sisältää kaapeloinnin varapyöräkoteloon. Vetokoukku 

saatavissa Audi Genuine Accessories -asennussarjana.

Säilytyslokerot

Säilytyslokero ovi- ja sivuverhoiluissa sekä keskikonso-

lissa.

Säilytyslokeropaketti

Sisältää säilytystaskun etuistuimien selkänojan taka-

puolella, säilytyslokeron kuljettajan istuimen alla ja 

säilytysverkon etumatkustajan jalkatilassa; 2 moni-

kiinnityspistettä¹ takana vasemmalla ja oikealla, lukit-

tava hansikaslokero, säilytyssyvennyksessä kolme 

 mukitelinettä takaistuimien välissä.

Tavaratilapaketti

Käteviä lokeroita esineiden kuljettamiseen, lisäävät 

matkustusmukavuutta: sisältää tavaratilan verkon, 

 joka kiinnitetään tavaratilan lattiassa oleviin kiinnitys-

lenkkeihin, säilytyslokerot tavaratilan lattian alla, si-

vulla kiinnityshihnan, monikiinnityspisteen, tavaratilan 

valon ja 12 voltin pistorasian.
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| Entertainment| MMI®/Navigointi

Kuljettajan informaatiojärjestelmä

Näyttää useita hyödyllisiä tietoja korkearesoluutioisessa 

3,5-tuumaisessa yksivärinäytössä, joka on suoraan kul-

jettajan näkökentässä. Integroitu taloudellisuusohjelma 

antaa tietoja polttoaineenkulutuksesta.

Navigointipaketti (järjestelmä on englanninkielinen) 

Sisältää

▪  Connectivity-paketti.

▪  Navigointitoiminto. 

▪  Navigointidata SD-kortilla¹.

▪  Karttanäyttö 6,5 tuuman värinäytössä.

Käyttö MMI Radion tai urheilullisen nahkapäällysteisen 

monitoimiohjauspyörän kautta.

² Palvelua tukevien maiden navigointidata on saatavissa integroituna muistiin (MMI Navigointi plus) tai SD-muistikortilla (MMI Navigointi). Lisätietoa Audi-jälleenmyyjältä. 

³ Audi connect -palvelun online-liikennetiedotteet ovat käytössä monissa maissa. Lisätietoa Audi-jälleenmyyjältä. ⁴ Edellyttää lisävarusteena saatavaa Audi connect -palvelua. 

⁵ Vastaanotto määräytyy paikallisen digitaaliverkon mukaan. 

MMI® Navigointi plus 

(järjestelmä on englanninkielinen)

▪  Navigointijärjestelmä².

▪  Korkearesoluutioinen 6,5 tuuman värinäyttö. 

▪  Karttanäytössä topografian mukainen väritys, näyt-

tää useat nähtävyydet ja 3D-kaupunkikuvat, valitta-

vana kolme vaihtoehtoista reittiä.

▪  Kiertopainikkeeseen integroitu sauvaohjain siirtymi-

seen kartalla.

▪  Reitti-informaatio osanäytöllä (kääntymiset, mielen-

kiintoiset kohteet moottoriteiden varsilla, reitin var-

rella TMC-tiedotteet), risteysten yksityiskohtaiset kar-

tat ja kaistasuositukset.

▪  Dynaaminen päämäärään ohjaus ja TMC-tiedotteet 

(Audi connectin yhteydessä: online-liikennetiedot-

teet³).

▪  Puheohjausjärjestelmä ja osoitetiedot kokonaisina 

sanoina lauseessa.

▪  Lisäksi nuolinäyttö kuljettajan informaatiojärjestel-

mässä.

▪  Radio kolmella virittimellä ja vaihe-erottimella.

▪  Kiintolevy musiikin tallentamiseen (20 Gt).

▪  DVD-asema (MP3-, WMA-, AAC- ja MPEG-4-yhteenso-

piva) musiikki-CD:lle ja video-DVD:lle.

▪  Kaksi SDHC-kortinlukijaa (jopa 32 Gt).

▪  Audi music interface.

▪  Bluetooth-liitäntä ja Bluetooth Audiostreaming.

▪  8 passiivikaiutinta, yhteisteho 80 W.

▪  Audi connectin tukemien palvelujen⁴ käyttö.

MMI® Radio

▪  Integroitu MMI-käyttökonsepti laskeutuvalla 

6,5 tuuman värinäytöllä ja Car-valikolla.

▪  CD-asema ja SDHC-kortinlukija (jopa 32 Gt), MP3-, 

WMA- ja AAC-yhteensopiva, myös AUX-IN-liitäntä.

▪  50 aseman muisti ja dynaaminen asemaluettelo, 

taajuusalueet FM (UKW) ja AM (MW); vaihe-erotin, 

ajonopeuden mukaan säätyvä äänenvoimakkuus.

▪  TP-Memo-toiminto ajon aikana.

▪  8 passiivikaiutinta edessä ja takana, kokonaisteho 80 W.

Audi Radio

▪  Yksivärinen kolmen tuuman näyttö.

▪  CD-asema (MP3-yhteensopiva).

▪  24 aseman muisti, taajuusalueet FM (UKW) ja AM (MW); 

ajonopeuden mukaan säätyvä äänenvoimakkuus.

▪  4 passiivikaiutinta edessä, yhteisteho 40 W.
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Mallikohtaiset vakio- ja lisävarusteet alkaen sivulta 108.

| Viestintä| Entertainment

Bose Surround Sound

Vaikuttava Surround Sound -äänentoisto 10-kanavai-

sella vahvistimella, kokonaisteho 465 wattia, 14 kaiu-

tinta sisältäen keskikaiuttimen ja subwooferin; 

AudioPilot® säätää äänenvoimakkuutta melutason 

mukaan, lisävarusteena saatavan MMI Navigointi plus 

-järjestelmän yhteydessä 5.1 Surround Sound; voima-

kas ja tarkka bassotoisto, aidontuntuinen ääni luonnol-

lisien sointeineen tarjoaa vaikuttavan äänikokemuksen. 

Erikoisuutena on etukaiuttimien tunnelmavalaistus 

LED-valoilla.

Audi connect

Kätevä tapa yhdistää auto Internetiin ja käyttää Audi 

connectia integroidun datamoduulin kautta. SIM- 

korttia varten MMI Navigointi plus:n kehyksessä on 

SIM-kortinlukija. 

Ostamassasi automallissa on käytettävissä seuraavat 

Audi connectin tukemat palvelut:

Liikkuvuus ja navigointi

▪  Nähtävyyksien hakutoiminto (POI)

▪  Online-liikennetiedotteet²

▪  Polttoaineiden hinnat

▪  Tiedot pysäköintipaikoista

▪  Maatiedot

▪  Navigointi Google Earth™⁴ -karttapalvelulla ja

Google Street View™⁴ -palvelulla

▪  Päämäärän tallennus myAudi- tai Google Maps™⁴ 

-toiminnon kautta

Viestintä

▪  WLAN Hotspot 

Infotainment

▪  Sää

▪  Audi music stream

▪  Online-uutiset

▪  Matkatiedot

Audi connectin tukemien palvelujen hyödyntäminen on 

mahdollista vain lisävarusteena saatavan MMI Navi-

gointi plus -järjestelmän ja Audi connectin kautta. Li-

säksi tarvitaan SIM-kortti, jossa on dataoptio – auto-

puhelimen yhteydessä SIM-kortti, jossa on puhelin- ja 

dataoptio tai Bluetooth-yhteensopiva älypuhelin⁵ ja 

Remote SIM Access Profile (rSAP). Palvelut ovat käy-

tettävissä vain erikseen solmitun matkapuhelinsopi-

muksen kautta ja vain matkapuhelinverkon ulottuvilla. 

Datapakettien vastaanottaminen Internetistä saattaa 

aiheuttaa kulloistenkin matkapuhelinpalvelujen hin-

noittelun mukaan ja erityisesti ulkomailla tapahtuvas-

sa käytössä lisäkustannuksia: Suurten datamäärien 

vuoksi on ehdottomasti suositeltavaa käyttää kiinteään 

hinnoitteluun perustuvaa liittymää!

Audi connectin tukemien palvelujen käytettävyys on 

maakohtaista. Audi connect -palvelut ovat käytettävis-

sä vähintään vuoden ajan auton toimituspäivästä lu-

kien. 24 kuukauden kuluttua auton käyttöönotosta 

Audi connect -palvelujen käyttöoikeus jatkuu maksutta 

yhden 12 kuukauden jakson ajan. Jos et halua ottaa 

käyttöön maksutonta käyttöoikeuden jatkoa, ilmoita 

siitä meille kirjallisesti osoitteeseen:

AUDI AG

Kundenbetreuung Deutschland

D-85045 Ingolstadt

Sähköposti: kundenbetreuung@audi.de

Puh.: +49 (0) 800-2834 7378423

Online-liikennetiedotteiden³ palvelu edellyttää käyt-

töönottoa autossa. Tästä ajankohdasta lähtien palvelu 

on käytettävissä 36 kuukauden ajan (mikäli käyttöön-

otto tapahtuu kuuden kuukauden kuluessa auton toi-

mituksesta; muutoin käyttöoikeusaika lyhenee vastaa-

vasti). City Events -palvelu, junien ja lentojen aikataulut 

ja muut mahdolliset palvelut ovat asiakkaan käytössä 

12 kuukautta. Lisätietoja Audi connect -palvelujen tila-

uksen jatkamisesta Audi-jälleenmyyjältä.

Lisätietoja Audi connectista saa osoitteesta 

www.audi.com/connect ja Audi-jälleenmyyjältä; 

tietoa maksun muodostumisesta saa omalta 

matkapuhelinoperaattorilta.

Audi music interface

Kannettava mediasoitin¹, kuten Apple iPod/iPhone 

(musiikkitoiminnot) sekä USB-tallennusmedia ja 

MP3-soitin, voidaan liittää autoon. Sijaitsee hansikas-

lokerossa; käyttö MMI:n tai radion kautta tai nahka-

päällysteisen monitoimiohjauspyörän (jos asennettu) 

kautta. Osa Connectivity-pakettia, navigointipakettia 

ja MMI Navigointi plus -järjestelmää. Erityisillä Audi 

Genuine Accessories -valikoimaan kuuluvilla adapteri-

kaapeleilla voidaan liittää kannettavia mediasoittimia 

ja USB-tallennusvälineitä. Kullekin päätelaitteelle voi-

daan valita sopiva adapterikaapeli. Muita adapterikaa-

peleita Audi Genuine Accessories -valikoimasta.

Audi music interface online¹, ²

Laajentaa Audi music interfacea seuraavilla toiminnoil-

la: Internet-radioasemat ja Podcastit, jotka voi tallen-

taa WLAN-kotiverkossa ja ottaa jälleen käyttöön autos-

sa. Internet-radioasemia voi kuunnella autossa livenä. 

Audi music interface mahdollistaa WLAN Hotspotin 

(käytettäessä USB-laajakaistamodeemia) luomisen 

 autoon. 

Audi sound system

Muhkea äänentoisto 6-kanavaisella vahvistimella, 

 kokonaisteho 180 wattia, 10 kaiutinta sisältäen 

 keskikaiuttimen ja subwooferin.
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| Avustavat järjestelmät

¹ Tiedot yhteensopivista medialaitteista saat Audi-jälleenmyyjältä tai Internet-osoitteesta www.audi.com/mp3. ³ Audi connect -palvelun online-liikennetiedotteet ovat käytössä monissa maissa. Lisätietoa Audi-jälleenmyyjältä. 

⁴ Google ja Google-logo ovat Google Inc.:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. ⁵ Lisätietoja yhteensopivista matkapuhelimista saatavissa Audi-jälleenmyyjältä tai Internet-osoitteesta www.audi.com/bluetooth. ⁶ Muista: Järjestelmät toimivat 

vain järjestelmärajoitusten puitteissa. Ne tukevat kuljettajaa, mutta vastuu ajamisesta ja riittävästä tarkkaavaisuudesta liikenteessä on aina kuljettajalla.

Audi phone box⁵

Mahdollistaa soittamisen autossa paremmalla vas-

taanotolla, kun matkapuhelin asetetaan sille tarkoi-

tettuun lokeroon keskikonsolissa. Hands free -laite.

Alhaisempi SAR-säteilyarvo matkustamossa suoran 

antenniliitännän ansiosta. Käyttö radion/navigointijär-

jestelmän painikkeilla tai nahkapäällysteisellä moni-

toimiohjauspyörällä (jos asennettu). Latausmahdolli-

suus USB-liitännän kautta.

Bluetooth-liitäntä

Bluetooth-yhteensopiva matkapuhelin voidaan liittää 

autoon tämän liitännän kautta. Mahdollistaa vapaan 

puhumisen autossa mikrofonin kautta, sisältää Blue-

tooth Audiostreaming (matkapuhelimen yhteensopi-

vuuden mukaan⁵). Bluetooth-yhteensopiva matkapu-

helin voidaan liittää autoon tämän liitännän kautta.

Audi MMI® connect -sovellus

Joillakin älypuhelimilla⁵ käytettävä Audi MMI connect 

-sovellus tukee seuraavia Audi connect -palveluja:

▪  Audi music stream

▪  Nähtävyyksien hakutoiminto (POI)

▪  Päämäärän tallennus myAudi- tai Google Maps™⁴ 

-toiminnon kautta

▪  Online-liikennetiedotteet²

Connectivity-paketti

Sisältää seuraavat toiminnot:

▪  Audi music interface

▪  Bluetooth-liitäntä ja Bluetooth Audiostreaming.

▪  Navigointivalmius (navigointitoiminto ja karttadata 

saatavissa erikseen Audi Genuine Accessories -vali-

koimasta).

▪  Kaksi SDHC-kortinlukijaa (jopa 32 Gt)

Audi music interfacen yhteydessä ei erillistä 

AUX-IN-liitäntää.

Hätäjarrutustehostin, törmäyshallinta⁶

Tietyissä onnettomuustilanteessa estää auton hallit-

sematonta vierimistä eteenpäin. Näin voidaan välttää 

jatkotörmäykset.

Mäkilähtöavustin⁶

Helpottaa liikkeellelähtöä lähes kaikissa ylämäissä au-

tomaattisen jarrutustoiminnon avulla. Kun jarrupoljin 

on ollut jonkin aikaa painettuna auton seisoessa pai-

kallaan, jarrupaine säilyy hetken polkimen hellittämi-

sen jälkeen.

Akustinen pysäköintijärjestelmä takana⁶

Avustaa pysäköintiä taakse ilmoittamalla äänimerkin 

avulla etäisyyden auton takana oleviin kohteisiin; mit-

taus ultraääniantureilla, integroitu huomaamatto-

masti takapuskuriin; aktivoituu, kun peruutusvaihde 

kytketään.

Audi eInfo

Kaikki tiedot yhdellä silmäyksellä – hae älypuhelimesi 

näyttöön Audi connectin avulla valittuja auton tietoja. 

Audi eInfo tunnistaa älypuhelimen kameralla autossa 

olevia kohteita: istahda vain ohjauspyörän taakse, 

käynnistä sovellus ja kohdista kamera auton eri kohtei-

siin. Kun sovellus tunnistaa kohteen, näyttöön avautuu 

haluttaessa sitä koskevia käyttövinkkejä. Audi eInfo 

antaa malleja Audi A1 ja Audi A1 Sportback koskevia 

kohdennettuja tietoja selkeästi, nopeasti ja ilman 

käyttöohjekirjan selailua.
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Mallikohtaiset vakio- ja lisävarusteet alkaen sivulta 108.

| Alusta/jarrut| Avustavat järjestelmät

Akustinen ja optinen pysäköintijärjestelmä edessä ja 

takana*

Auttaa pysäköimisessä ja auton siirtelemisessä pienes-

sä tilassa. Näyttö MMI-näytössä; mittaus ultraäänian-

tureilla, jotka on sijoitettu huomaamattomasti pusku-

riin; aktivoituu, kun peruutusvaihde kytketään tai 

painetaan keskikonsolin painiketta.

Vakionopeussäädin*

Vakionopeussäädin säilyttää halutun nopeuden tasai-

sena noin 30 km/h:n nopeudesta lähtien moottorin 

 tehon ja moottorijarrutuksen sen salliessa, käyttö eril-

lisellä vivulla, näyttää valitun nopeuden kuljettajan 

 informaatiojärjestelmässä

S tronic®

Sähköhydraulisesti toimiva 7-vaihteinen kaksoiskytkin-

vaihteisto mahdollistaa nopean vaihtamisen lähes il-

man tuntuvaa vedon katkeamista. Automaattikäytössä 

kuljettaja voi valita kahdesta ohjelmasta: D (normaali) 

ja S (urheilullinen) S tronic -vaihteiston manuaalinen 

käyttö vaihteenvalitsimella tai lisävarusteena saatavil-

la ohjauspyörän vaihteenvalitsimilla. Sisältää mäkiläh-

töavustimen.

Etuveto

Jakaa vetomomentin etupyörille ajotilanteen mukaan 

etupyörille; jarrujen avulla vetäviin pyöriin vaikuttava 

elektroninen tasauspyörästön lukko (EDS) ja kaarrea-

jon tunnistus, vetoluiston rajoitus (ASR), elektroninen 

ajovakauden hallintajärjestelmä (ESC), hätäjarrutuste-

hostin. 

Dynaaminen vakioalusta

McPherson-tuenta edessä takaa erinomaisen ajodyna-

miikan ja ajomukavuuden. Yhdystuki-taka-akselisto 

uudenlaisilla ohjainlaakereilla pitää huolen täsmälli-

sestä sivuttaistuennasta ja ensiluokkaisesta suuntava-

kaudesta.

Urheilullinen alusta

Jämäkämpi jousitus ja iskunvaimennus takaavat 

 erinomaisen tuntuman tiehen ja urheilulliset 

ajo-ominaisuudet.

S line -urheilualusta

Dynaamisempi alustan säätö.

Urheilullinen alusta ja sähköisesti säädettävät 

 iskunvaimentimet

Yksilöllisesti säädettävä alusta, jossa on valittavana 

kaksi iskunvaimentimien ominaiskäyrää (auto/dyna-

mic), valinta tehdään Audi drive selectin kautta.

Ohjaustehostin

Säädetty tukemaan urheilullista ajonautintoa, sähkö-

mekaaninen ajonopeuden mukaan säätyvä ohjauste-

hostin, energiaa säästävä toimintatapa, kaistaohjautu-

vuutta parantava vierintäsäde.

Audi drive select

Säätää ajo-ominaisuuksia muuttamalla ohjaustehostus-

ta, moottorin ja vaihteiston (malleissa, joissa S tronic) 

toimintaa ja sähköisesti säädettävillä iskunvaimenti-

milla varustettua alustaa ajotiloissa auto, dynamic ja 

efficiency. Efficiency-tila optimoi moottorin, S tronic 

-automaattivaihteiston ja ilmastoinnin säädöt parhaalla 

mahdollisella tavalla polttoaineenkulutuksen kannalta.
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* Muista: Järjestelmät toimivat vain järjestelmärajoitusten puitteissa. Ne tukevat kuljettajaa, mutta vastuu ajamisesta ja riittävästä tarkkaavaisuudesta liikenteessä on aina kuljettajalla.

Sivuturvatyynyt edessä ja ikkunaturvaverhot

Sivuturvatyynyt edessä on integroitu istuimien selkä-

nojiin; lisäksi ikkunaturvaverhot: avautuvat sivuikku-

noiden eteen suojaten näin etumatkustajia ja takais-

tuimen reunapaikoilla istuvia matkustajia sivutör-

mäyksessä.

Integroitu pääntukijärjestelmä

Parantaa suojausvaikutusta ja vähentää kaularangan 

vammautumisriskiä. Peräänajossa istuimen rakenne 

suojaa ylävartaloa ja tukee päätä paremmin kuin perin-

teisissä järjestelmissä.

ISOFIX-lastenistuinkiinnikkeet ja Top Tether -vyö 

 takaistuimen reunapaikoilla

ISOFIX-lastenistuinten standardinmukaiseen kiinnityk-

seen; sisältää lisäkiinnityskohdat (Top Tether). 

Sopivat lastenistuimet löydät Audi-jälleenmyyjältä.

Energianhallintajärjestelmä

Säästää polttoainetta hyödyntämällä jarrutusenergi-

aa; muuntaa liike-energian hyödylliseksi sähköener-

giaksi nostamalla latausjännitettä moottorijarrutuk-

sen tai tavallisen jarrutuksen aikana. Seuraavassa 

kiihdytyksessä laturin kuormitus kevenee.

Start-Stop-järjestelmä

Pienentää polttoaineenkulutusta ja vähentää CO₂-

päästöjä sammuttamalla moottorin auton seisoessa 

vaihde vapaalla, esim. liikennevaloissa. Uudelleen-

käynnistys optimoidaan siten, että käynnistyminen al-

kaa jo kytkintä (manuaalivaihteistossa) painettaessa 

tai vapautettaessa jarrupoljin (S tronic). Toiminto 

 voidaan milloin tahansa kytkeä pois painikkeella.

Täysikokoiset turvatyynyt

Täysikokoiset turvatyynyt kuljettajalle ja etumatkusta-

jalle, lisävarusteena etumatkustajan turvatyynyn pois-

kytkentä.

| Tekniikka/turvallisuus
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Kattoteline ja suksi- ja lumilautateline

Suksi- ja lumilautateline vaivattomaan, enintään 6 suksi-

parin tai 4 lumilaudan kuljettamiseen. Käytettävissä vain 

kattotelineen kanssa. Kattoteline on eloksoitua alumii-

nia, helppo asentaa ja lukittava. Suurin sallittu telineen, 

sen liiitännäisosien ja kuorman paino 75 kg.

Lisätietoja Audi A1:n lisävarusteluettelosta, Internet-

osoitteesta www.audi.fi ja Audi-jälleenmyyjältä.

Audi Genuine Accessories.
Yhtä yksilöllinen kuin sinä itse.

Mukavasti paikasta A paikkaan B. Innokkaasti yhä eteenpäin. Se on Audi A1:llä verissä. 

Ennen kaikkea lukuisten ominaisuuksiensa ansiosta, jotka täyttävät kaikenlaiset yksilölli-

set vaatimukset. Audi Genuine Accessories -valikoima tarjoaa käyttöösi tuotteita, jotka 

inspiroivat sinut yhä uusiin päämääriin. Varusteet lunastavat Audin laatuvaatimukset joka 

päivä yhä uudelleen. Ota kaikki hyöty irti juuri sinun autoosi suunnitelluista ratkaisuista, 

joka hämmästyttävät upealla muotoilullaan ja selkeällä toiminnallisuudellaan. Kehitys-

työn luovuus ja tuotannon korkeat laatuvaatimukset ovat lukuisten koeajojen ohessa 

 aivan yhtä tärkeässä roolissa Audi Genuine Accessories -varusteiden kuin Audin autojenkin 

yhteydessä. Tutustu Audi Genuine Accessories -valikoiman räätälöityjen varusteiden 

 laajaan valikoimaan. Seuraavassa muutamia valopilkkuja laajasta valikoimastamme.

Audi Genuine Accessories

A1
 Audi A1 | A1 Sportback tarvikkeet

 Audi S1 | S1 Sportback tarvikkeet
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Audi Genuine Accessories

Suksi- ja tavaraboksi¹

Audin uusi muotoilu ja parempi aerodynamiikka litteämmän ja urheilullisemman rakenteen ansiosta. Platinanharmaa 

kattoboksi briljantinmustin sivureunuksin sekä kiiltävä briljantinmusta, kromatut Audi-renkaat; laadukas, viimeistelty 

pinta. Lukittava ja molemmin puolin avattava, mikä helpottaa boksin lastaamista ja purkamista. Sisäpuolinen kahva 

boksin siirtämiseen. Yksinkertainen pikakiinnitys, joka sisältää vääntömomentin rajoittimen. Sijoitus etuosaan mah-

dollistaa paremmin pääsyn tavaratilaan. Saatavissa kolmea eri kokoa: 300 l², 360 l (ks. kuva) ja 405 l². 

Audi youngster plus -turvaistuin 

Älykkäästi ohjatut vyöt tekevät matkustuksesta mukavaa. Selkänojan leveys ja korkeus säädettävissä. Istuimen koon 

muutokset helposti ”ikkunan” avulla. Sopii lapsille painoltaan 15–36 kg (noin 4–12 vuotta). Saatavissa väreissä 

 Misano-punainen/musta ja titaaninharmaa/musta. Audi-vauvakaukalo vauvoille 13 kilogrammaan saakka ja Audi- 

turvaistuin lapsille 9–18 kg. 

Polttoaineenkulutusta ja CO₂-päästöjä koskevat tiedot alkaen sivulta 102.

¹ Kiiltävän briljantinmustan suksi- ja lumilautatelineen tarkemmat ajankohdat saa Audi-jälleenmyyjältä. ² Kun käytössä on suksi- ja tavaraboksi, 

takaluukku aukeaa vain osittain, minkä vuoksi on suositeltavaa valita 360 litran lyhyempi malli. ³ Renkaiden tekniset ominaisuudet löytyvät sivulta 105.

Audi wireless internet access (ei kuvaa)

Muodostaa autoon Internet-yhteyden WLAN-yhteyden 

kautta. Toimii Hotspotina jopa kahdeksalle mobiilille 

päätelaitteelle, kuten tabletille, kannettavalle tietoko-

neelle tai älypuhelimelle. Toimii jopa 100 metriä auton 

ulkopuolella. Autoon integroidun reitittimen ansiosta 

toimii täysin riippumatta akusta. Sisältää Roaming-

toiminnon, myös Prepaid-korteille.

Tavaratilan kaukalo (ei kuvaa)

Mittojen mukaan valmistettu tavaratilan suojus, pestävä 

ja tukeva. Reunus suojaa tavaratilan lattiaa valuvilta 

nesteiltä. Saatavissa tehdaslisävarusteena malliin A1 

 yhdessä sisätilapaketin kanssa: tavaratilan kaukalo, 

 kumimatot sekä jalkojen tukipinnat ja polkimet terästä.
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[ ] S tronic. Viitteiden ¹–⁸ selitykset sivulla 105.

Malli A1 1.0 TFSI ultra

(70 kW)

A1 1.4 TFSI 

(92 kW)

A1 1.8 TFSI

(141 kW)

Moottorin rakenne 3-sylinterinen bensiinimoottori polttoaineen 

 suoraruiskutuksella, turboahtimella ja epäsuoralla 

välijäähdytyksellä

4-sylinterinen bensiinimoottori polttoaineen 

 suoraruiskutuksella, turboahtimella ja epäsuoralla 

välijäähdytyksellä

4-sylinterinen bensiinimoottori polttoaineen 

 suoraruiskutuksella, turboahtimella ja epäsuoralla 

välijäähdytyksellä

Iskutilavuus, cm³ (venttiilit/sylinteri) 999 (4) 1 395 (4) 1 798 (4)

Teho¹, kW/r/min 70/5 000–5 500 92/5 000 141/5 400

Vääntömomentti, Nm/r/min 160/1 500–3 500 200/1 400–4 000 250/1 250–5 300

Voimansiirto

Vetotapa Etuveto Etuveto Etuveto

Vaihteisto 5-vaihteinen manuaalivaihteisto

[7-vaihteinen S tronic -automaatti]

6-vaihteinen manuaalivaihteisto

[7-vaihteinen S tronic -automaatti]

[7-vaihteinen S tronic -automaatti]

Painot/tilavuudet A1 Sportback A1 Sportback A1 Sportback

Omamassa², kg 1 135 [1 165] 1 180 [1 215] [1 280]

Sallittu kokonaismassa, kg 1 580 [1 610] 1 625 [1 660] [1 705]

Sallittu kattokuorma/vetoaisapaino, kg 75/50 [75/50] 75/50 [75/50] [75/50]

Sallittu perävaunumassa³, kg

jarruton

nousu 12 %

560 [580]

1 000 [1 000]

590 [600]

1 200 [1 200]

[640]

[1 200]

Polttoainesäiliön tilavuus, n. l 45 [45] 45 [45] [45]

Suoritus-/kulutusarvot⁴

Huippunopeus, km/h 186 [186] 204 [204] [234]

Kiihtyvyys 0–100 km/h, s 11,1 [11,1] 8,9 [8,9] [6,9]

Polttoaine 95-okt.⁵ 95-okt.⁵ 95-okt.⁵

Polttoaineenkulutus⁷, ⁸ l/100 km 

kaupunki

maantie

yhdistetty

5,0–5,2 [5,4–5,6]

3,7–3,9 [3,8–4,0]

4,2–4,4 [4,4–4,6]

6,6–6,7 [6,2–6,3]

4,2–4,4 [4,2–4,4]

5,1–5,2 [4,9–5,1]

[7,1–7,4]

[4,7–4,9]

[5,6–5,8]

CO₂-päästöt⁷, ⁸, g/km  

kaupunki

maantie

yhdistetty

116–120 [125–130]

86–91 [89–94]

97–102 [102–107]

153–157 [141–145]

97–103 [95–101]

118–123 [112–117]

[165–171]

[109–113]

[129–134]

Päästönormi EU6 [EU6] EU6 [EU6] [EU6]
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Vakio- ja lisävarusteet

Tekniset tiedot Mitat Vakio- ja lisävarusteet

Malli A1 1.6 TDI

(85 kW)

Moottorin rakenne 4-sylinterinen dieselmoottori Common Rail 

 -ruiskutuksella, turboahtimella ja epäsuoralla 

 välijäähdytyksellä

Iskutilavuus, cm³ (venttiilit/sylinteri) 1 598 (4)

Teho¹, kW/r/min 85/3 500–4 000

Vääntömomentti, Nm/r/min 250/1 500–3 000

Voimansiirto

Vetotapa Etuveto

Vaihteisto 5-vaihteinen manuaalivaihteisto

[7-vaihteinen S tronic -automaatti]

Painot/tilavuudet A1 Sportback

Omamassa², kg 1 250 [1 275]

Sallittu kokonaismassa, kg 1 695  [1 720]

Sallittu kattokuorma/vetoaisapaino, kg 75/50 [75/50]

Sallittu perävaunumassa³, kg

jarruton

nousu 12 %

620 [630]

1 200 [1 200]

Polttoainesäiliön tilavuus, n. l 45 [45]

Suoritus-/kulutusarvot⁴

Huippunopeus, km/h 200 [200]

Kiihtyvyys 0–100 km/h, s 9,5 [9,5]

Polttoaine Diesel⁶

Polttoaineenkulutus⁷, ⁸ l/100 km 

kaupunki

maantie

yhdistetty

4,5–4,7 [4,4–4,6]

3,2–3,4 [3,4–3,6]

3,7–3,9 [3,8–4,0]

CO₂-päästöt⁷, ⁸, g/km  

kaupunki

maantie

yhdistetty

118–123 [115–122]

85–90 [90–97]

97–102 [99–106]

Päästönormi EU6 [EU6]
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[ ] S tronic. Viitteiden ¹–⁸ selitykset sivulla 105.

Malli S1 2.0 TFSI quattro

(170 kW)

Moottorin rakenne 4-sylinterinen bensiinimoottori suoraruiskutuk-

sella, turboahtimella ja välijäähdyttimellä

Iskutilavuus, cm³ (venttiilit/sylinteri) 1 984 (4)

Teho¹, kW/r/min 170/6 000

Vääntömomentti, Nm/r/min 370/1 600–3 000

Voimansiirto

Vetotapa Jatkuvatoiminen quattro®-neliveto

Vaihteisto 6-vaihteinen manuaalivaihteisto

Painot/tilavuudet S1 S1 Sportback

Omamassa², kg 1 390 1 415

Sallittu kokonaismassa, kg 1 765 1 790

Sallittu kattokuorma/vetoaisapaino, kg 75/– 75/–

Sallittu perävaunumassa³, kg

jarruton

nousu 12 %

–

–

–

–

Polttoainesäiliön tilavuus, n. l 45 45

Suoritus-/kulutusarvot⁴

Huippunopeus, km/h 250 250

Kiihtyvyys 0–100 km/h, s 5,8 5,9

Polttoaine 95-okt.⁵

Polttoaineenkulutus⁷, ⁸ l/100 km 

kaupunki

maantie

yhdistetty

9,1–9,2

5,8–5,9

7,0–7,2

9,2–9,3 

5,9–6,0 

7,1–7,3

CO₂-päästöt⁷, ⁸, g/km  

kaupunki

maantie

yhdistetty

210–214

134–138

162–166

214–216

137–140

166–168

Päästönormi EU6 EU6
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Vakio- ja lisävarusteet

Tekniset tiedot Mitat Vakio- ja lisävarusteet

Selitykset

¹  Määritetty virallisen mittausmenetelmän (määritelmän UN R-85 viimeisin versio) mukaan.

²  Auton omamassa (kun kuljettaja [75 kg] ja polttoainetankki 90 % täynnä); EU-asetuksen 

1230/2012 viimeisin versio. Erikoisvarusteet voivat nostaa auton omamassaa ja ilman-

vastusta, jolloin kantavuus ja huippunopeus vastaavasti pienenevät.

³  Moottorin teho laskee, mitä korkeammalle merenpinnasta noustaan. Yhdistelmämassaa 

(auton ja perävaunun yhteinen massa) on vähennettävä 10 % jokaista 1 000 m:n nousua 

kohti. Ilmoitettu perävaunun paino koskee tehdasasenteista vetokoukkua. Jos ajoneuvoyh-

distelmä on ammattikäytössä, saatetaan tarvita EY:n edellyttämää ajopiirturia.

⁴  Tiedot polttoaineenkulutuksesta ja CO₂-päästöistä määräytyvä myös käytettävien vantei-

den/renkaiden mukaan.

⁵  95-oktaanisen lyijyttömän bensiinin (DIN EN 228) käyttöä suositellaan. Ellei sitä ole saa-

tavissa: voidaan käyttää vähintään 91-oktaanista (DIN EN 228) lyijytöntä bensiiniä, mikä ai-

heuttaa vähäisen tehon heikkenemisen. 95-oktaanisen polttoaineen, joka sisältää enintään 

10 % etanolia (E10), käyttö on myös mahdollista. Kulutustiedot koskevat 95-oktaanista 

polttoainetta (692/2008/EY).

⁶  Lyijyttömän dieselpolttoaineen (DIN EN 590) käyttö on suositeltavaa. Ellei sitä ole saata-

vissa, käytä DIN EN 590:n mukaista dieselpolttoainetta.

⁷  Määritetty virallisen mittausmenetelmän mukaan. 

Tiedot eivät koske yksittäisiä malleja vaan toimivat vertailuna eri autotyyppien välillä.

⁸  Polttoaineenkulutus ja CO₂-päästöt riippuvat myös kuljettajan ajotavasta sekä sää- ja 

 kelioloista. CO₂ on tärkein ilmaston lämpenemiseen vaikuttava kasvihuonekaasu.

Tärkeä ohje

Vanteiden erityisominaisuudet: Kokonaan tai osittain kiillotettuja alumiinivanteita ei ole 

 hyvä käyttää talviolosuhteissa. Näiden vanteiden pinnassa ei ole valmistuksesta johtuen 

 riittävää korroosiosuojaa, joten tiesuola tai vastaava saattaa vaurioittaa vanteita pysyvästi.

Rengasparametrien luokitus

Taulukossa on ilmoitettu mallien Audi A1, Audi A1 Sportback, Audi S1 ja Audi S1 Sportback eri rengaskoolle 

 polttoaineen taloudellisuusluokka, märän kelin luokka ja ulkoisen rengasmelun luokka.

Tietyn renkaan tilaaminen ei ole mahdollista. 

Tiedustele maakohtaisia rengasvaihtoehtoja Audi-jälleenmyyjältä.

Rengaskoko
Polttoaineen

taloudellisuus-

luokka

Märän kelin 

luokka

Ulkoisen rengasmelun

luokitus

Kesärenkaat 185/60 R 15 F–B C–B 70–66 –

215/45 R 16 E–B C–B 72–68 –

215/40 R 17 F–C C–B 72–70

225/35 R 18 F–E C–A 73–68 –
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Mitat millimetreinä.

Mittaukset suoritettu auton ollessa tyhjä.

Tavaratilan tilavuus 270/920 l (toinen arvo: takaselkänoja käännettynä ja kuormaus tavaratilan yläreunaan asti). 

Kääntöympyrä n. 10,6 m.

* Kattoantennilla auton korkeus 1 438 mm. ** Suurin pääntila. *** Suurin kyynärpäätila. **** Suurin hartiatila.

Audi A1 Sportback
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Vakio- ja lisävarusteet

Tekniset tiedot Mitat Vakio- ja lisävarusteet 

Audi S1 Audi S1 Sportback 

Mitat millimetreinä.

Mittaukset suoritettu auton ollessa tyhjä.

Tavaratilan tilavuus 210/860 l (toinen arvo: takaselkänoja käännettynä ja kuormaus tavaratilan yläreunaan asti). 

Kääntöympyrä n. 10,6 m.

* Kattoantennilla auton korkeus 1 431 mm. ** Suurin pääntila. *** Suurin kyynärpäätila. **** Suurin hartiatila.

Mitat millimetreinä.

Mittaukset suoritettu auton ollessa tyhjä.

Tavaratilan tilavuus 210/860 l (toinen arvo: takaselkänoja käännettynä ja kuormaus tavaratilan yläreunaan asti). 

Kääntöympyrä n. 10,6 m.

* Kattoantennilla auton korkeus 1 438 mm. ** Suurin pääntila. *** Suurin kyynärpäätila. **** Suurin hartiatila.
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vakiovaruste lisävaruste mallikohtainen vakio-/lisävaruste ei saatavissa

Maakohtaiset poikkeukset ovat mahdollisia. Lisätietoja maakohtaisista vakiovarusteista ja saatavissa olevista lisävarusteista saa paikalliselta Audi-jälleenmyyjältä. 

Varusteet on kuvattu tarkemmin alkaen sivulta 52.
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Varusteluvaihtoehdot ja paketit 68

S line -ulkonäköpaketti ¹

S line Sport -paketti

quattro-ulkonäköpaketti

quattro-sisätilapaketti

Yksivärinen kori 80

Cortina-valkoinen

Vegas-keltainen

Briljantinmusta

Metallivärit 80

Jäätikönvalkoinen, metalliväri

Florett-hopea, metalliväri

Nano-harmaa, metalliväri

Shiraz-punainen, metalliväri

Soho-ruskea, metalliväri

Utopia-sininen, metalliväri

Scuba-sininen, metalliväri

Mythos-musta, metalliväri

Helmiäisvärit 81

Daytona-harmaa, helmiäisväri ²

Sepang-sininen, helmiäisväri

Misano-punainen, helmiäisväri
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Yksilölliset värit 81

Yksilölliset Audi exclusive -ulkovärit

Kontrastivärit 77

Kattokaaret kontrastiväriset³

Katto kontrastivärinen⁴

Ulkopeilien kotelot kontrastiväriset

Takaspoileri kontrastivärinen

Vanteet/renkaat 82

15˝ alumiinivanne, 

5-puolainen 

16˝ alumiinivanne, 

5-puolainen ”Dynamic”

16˝ alumiinivanne, 

5-puolainen ”Turbine”

16˝ alumiinivanne, 

5-puolainen ”Aero”, kontrastiharmaa, osittain kiillotettu⁶
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Vakio- ja lisävarusteet

Tekniset tiedot Mitat Vakio- ja lisävarusteet 
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16˝ alumiinivanne, 

10-puolainen

17˝ alumiinivanne, 

5-puolainen, somisteita, kiiltävän musta⁹

17˝ alumiinivanne, 

5-puolainen, värilliset somisteet

17˝ alumiinivanne,

5-puolainen (S-Design)

17˝ alumiinivanne,

5-puolainen "V"

17˝ alumiinivanne,

5-puolainen ”V”, kontrastiharmaa, 

osittain kiillotettu⁶

17˝ alumiinivanne, 

7-puolainen
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17˝ alumiinivanne, 

10-puolainen, Audi Sport

¹⁰

18˝ alumiinivanne, 

5-puolainen ”Facet” (S-Design), 

kontrastiharmaa, osittain kiillotettu

18˝ alumiinivanne, 

5-puolainen ”Facet” (S-Design),  mattamusta, 

osittain kiillotettu

18˝ alumiinivanne, 

5-puolainen ”V”, 

titaaninvärinen matta, kiillotettu, Audi Sport

18˝ alumiinivanne, 

5-puolainen ”Wing”, 

kiiltävä titaaninvärinen, kiillotettu, Audi Sport

18˝ alumiinivanne, 

5-puolainen ”Rotor”,

mattamusta, kiillotettu, Audi Sport

18˝ alumiinivanne, 

5-puolainen ”Rotor”, 

matta titaaninvärinen, kiillotettu, Audi Sport

¹ Vakiona mallissa A1 1.8 TFSI 141 kW. ² Vain S line Sport -paketin yhteydessä. ³ Vain malleihin Audi A1 ja Audi S1. ⁴ Vain malleihin Audi A1 Sportback ja Audi S1 Sportback. 

⁵ Ei saatavissa malliin A1 1.4 TFSI 110 kW. ⁶ Huomioi vanteiden erityisominaisuudet sivulla 105. ⁷ Vakiona mallissa A1 1.4 TFSI 110 kW. ⁸ Vain Audi design selectionin yhteydessä. 

⁹ Vain mallissa A1 1.8 TFSI 141 kW. ¹⁰ Vakiona S line Sport -paketin yhteydessä. ¹¹ Saatavissa vain S line competition -paketin yhteydessä.
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vakiovaruste lisävaruste mallikohtainen vakio-/lisävaruste ei saatavissa

Maakohtaiset poikkeukset ovat mahdollisia. Lisätietoja maakohtaisista vakiovarusteista ja saatavissa olevista lisävarusteista saa paikalliselta Audi-jälleenmyyjältä.

Varusteet on kuvattu tarkemmin alkaen sivulta 52.
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Vanteet/renkaat (jatkoa) 82

Renkaanpaikkaussarja

Rengaspaineen valvontajärjestelmä

Lukkopultit alumiinivanteisiin

Työkalut

Tunkki
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Istuimet 84

Normaalietuistuimet

Urheiluetuistuimet

S-urheiluetuistuimet ²

Istuinverhoilut normaalietuistuimiin 86

A1-kangas, musta

Istuinverhoilut urheiluetuistuimiin 86

A1 Sport-kangas, musta koristesaumaompelein

A1 Sport-kangas, teräksenharmaa koristes.

A1 Sport-kangas, laserinsininen koristes.

Sector-kangas/nahka, musta koristesaumaompelein

Sprint-kangas/nahka, musta, koristesaumaomp.²

Alcantara rei’itetty/musta nahka, koristesaumaompelein³

Alcantara/nahka, musta kontrastisaumaompelein

Milano-nahka, musta koristesaumaompelein

Milano-nahka, granaatinpunainen/musta koristes.

Milano-nahka, laserinsininen/musta koristes.

Feinnappa-nahka, musta koristesaumaompelein

Feinnappa-nahka, musta koristesaumaompelein

Audi exclusive -nahkaverhoilut
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Vakio- ja lisävarusteet

Tekniset tiedot Mitat Vakio- ja lisävarusteet 

¹ Ei saatavissa malliin A1 1.4 TFSI 141 kW. ² Vain S line Sport -paketin yhteydessä. ³ Saatavana vain Audi design selectionin yhteydessä. ⁴ Easy Entry saatavissa vain malleihin Audi A1 ja Audi S1. 

⁵ Saatavissa vain urheiluetuistuimien yhteydessä. ⁶ Vain malliin Audi A1 Sportback. ⁷ Saatavissa vain LED-sisävalopaketin yhteydessä. ⁸ Saatavissa vain S line Sport -paketin ja Audi exclusive selectionin yhteydessä. 

⁹ Vain sisätilojen quattro-paketin yhteydessä. ¹⁰ Vakiona mallissa A1 1.8 TFSI 141 kW. ¹¹Vakiona S line Sport -paketin yhteydessä.
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Istuinverhoilut S-urheiluetuistuimiin 87

Feinnappa-nahka, musta koristesaumaompelein ²

Feinnappa-nahka, musta koristesaumaompelein

Feinnappa-nahka, harmaa, koristesaumaompelein³

Feinnappa-nahka, teräksenharmaa koristes.

Audi exclusive -nahkaverhoilut

Nahkapaketti 86

Feinnappa-nahkaverhoilu, Audi exclusive

Istuinmukavuus 86

Kuljettajan istuimen manuaalinen korkeussäätö

Etumatkustajan istuimen manuaalinen korkeussäätö

Etuistuimien korkeussäätö sis. Easy Entry -toiminto⁴

2-suuntainen ristiseläntuen säätö etuistuimissa

Istuinpaketti

Etuistuimien lämmitys

Keskikyynärnoja edessä

Takaistuimet 86

Käännettävä takaistuimen selkänoja

Takaistuin 2+1⁶

Kattoverhoilu 80

Kattoverhoilu titaaninharmaata kangasta

Kattoverhoilu mustaa kangasta ⁷ ⁸
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Ilmasuutinten kehykset 88

Mattamusta

Kiiltävä musta 

Kiiltävä musta, kaislanvihreä sisäkehys³

Kiiltävä musta, punainen sisäkehys⁹

Kiiltävä jäätikönvalkoinen 

Kiiltävä teräksenharmaa 

Kiiltävä laserinsininen

Kiiltävä tummanpunainen 

Alumiininvärinen, punainen sisäkehys⁹

Audi exclusive -alumiini

Ajovalot 90

Ajovalot

Xenon plus sis. ajovalonpesimet ¹⁰

Kaukovaloassistentti

Valo-/sadetunnistin

Takavalot

LED-takavalot

Mukautuvat jarruvalot

Sumuvalot ¹

Sisävalot 90

Sisävalot

LED-sisävalopaketti ¹¹
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vakiovaruste lisävaruste mallikohtainen vakio-/lisävaruste ei saatavissa

Maakohtaiset poikkeukset ovat mahdollisia. Lisätietoja maakohtaisista vakiovarusteista ja saatavissa olevista lisävarusteista saa paikalliselta Audi-jälleenmyyjältä.

Varusteet on kuvattu tarkemmin alkaen sivulta 52.
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Ulkopuolen muotoilu 91

Mallimerkintä

Audi Singleframe -jäähdyttimensäleikkö

Ulkopeilien kotelot mustat

Ulkopeilien kotelot alumiininväriset

Ulkopeilien kotelot maalattu korinvärisiksi ¹

Ulkopeilien kotelot ja takaspoileri kontrastiväriset

Ulkopeilien kotelot kattokaarien väriset, Audi exclusive²

Ulkopeilien kotelot katon väriset, Audi exclusive²

Puskurit ⁴

S-kattospoileri

Pakoputkien kromatut päät ⁵

Musta Optiikka -paketti, Audi exclusive ⁶

Sisäpuolen muotoilu 91

Kromatut lasinnostimet

Kynnyslistat

Jalkatilaverhoilu, sovitettu sisätilan väreihin

Jalkatuki ja poljinpinnat terästä ¹

Sisätilojen alumiinisomisteet

Värikkäät mono.pur-sisätilaelementit

Ohjauspyörät/käyttöelementit 92

Urheilullinen 3-puolainen ohjauspyörä

Urheilullinen nahkapäällysteinen 3-puolainen ohjauspyörä
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Urheilullinen nahkapäällysteinen 3-puolainen monitoimiohjauspyörä

Urheilullinen nahkapäällysteinen 3-puolainen monitoimiohjauspyörä

vaihteenvalitsimin

Urheilullinen nahkapäällysteinen 3-puolainen monitoimiohjauspyörä,

tasainen alaosa

⁸

Urheilullinen nahkapäällysteinen 3-puolainen monitoimiohjauspyörä,

tasainen alaosa, vaihteenvalitsimilla

⁸

S-mallikohtainen vaihteenvalitsimen nuppi

Vaihteenvalitsimen nuppi alumiinia, Audi exclusive

Peilit 92

Ulkopeilit integroiduin LED-vilkuin, sähköisesti säädettävät

Ulkopeilit lämmitettävät

Ulkopeilit lämmitettävät ja sähköisesti koria vasten käännettävät

Sisäpeili himmennettävä

Sisäpeili automaattisesti himmentyvä

Kattojärjestelmät 93

Panoraama-lasikatto ⁹ 

Lasit 93

Tuulilasin yläreunassa harmaa raita

Lämpöä eristävät lasit

Tummennetut lasit (Privacy-lasit)

Lasinpesimet

Lämmitettävä takalasi

Häikäisysuojat
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Vakio- ja lisävarusteet

Tekniset tiedot Mitat Vakio- ja lisävarusteet 
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Ilmastointi 94

Manuaalinen ilmastointi

Automaatti-ilmastointi 

Lukitusjärjestelmät 94

Kauko-ohjainavain

Elektroninen ajonesto

Advanced key system

Varashälytin

Säilytys/kuljetus 94

Säilytyslokerot

Säilytyslokeropaketti

Tavaratilapaketti

Säilytyslokeropaketti ja tavaratilapaketti

Tavaratilan kiinnityslenkit

Savukkeensytytin ja tuhkakuppi

12 voltin pistorasia

Vetokoukun asennusvalmius

MMI® Navigointi 95

Mittaristo

Kuljettajan informaatiojärjestelmä

Navigointipaketti

MMI® Navigointi plus
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Entertainment 95

Audi Radio 

MMI® Radio 

Audi music interface

Audi music interface online

Audi sound system

Bose Surround Sound

Viestintä 96

Audi connect

Bluetooth-liitäntä

Audi phone box

Connectivity-paketti

Audi MMI® connect -sovellus

Audi eInfo

Avustavat järjestelmät 97

Hätäjarrutustehostin, törmäyshallinta

Mäkilähtöavustin¹²

Akustinen pysäköintijärjestelmä takana

Akustinen ja optinen pysäköintijärjestelmä edessä ja takana

Vakionopeussäädin

Alusta/jarrut 98

Audi drive select

Dynaaminen vakioalusta

¹ Vakiona mallissa A1 1.8 TFSI 141 kW. ² Vain malliin Audi S1. ³ Vain malleihin Audi A1 Sportback ja Audi S1 Sportback. ⁴ Vain mallissa A1 1.8 TFSI 141 kW. ⁵ Ei saatavissa malliin A1 1.8 TFSI 141 kW. 

⁶ Ei saatavissa malliin A1 1.8 TFSI 141 kW. ⁷ Vain värikkäiden mono-pur-sisätilaelementtien yhteydessä. ⁸ Vain S line Sport -paketin yhteydessä. ⁹ Vain malliin Audi S1. ¹⁰ Vain malliin Audi S1. 

¹¹ Vain korinväristen kattokaarien yhteydessä. ¹² Vakiona S tronicin yhteydessä; manuaalivaihteiston yhteydessä saatavissa lisävarusteena.
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Alusta/jarrut (jatkoa) 98

Urheilullinen alusta

S line -urheilualusta ¹

S-urheilualusta sisältäen sähköisesti säädettävät iskunvaimentimet

Urheilullinen alusta sisältäen sähköisesti säädettävät iskunvaimentimet²

Etuveto

quattro®

Manuaalivaihteisto³

S tronic®

Ohjaustehostin

Jarrusatulat mustat

Jarrusatulat punaiset

Tekniikka/turvallisuus 99

Vetoluiston rajoitus (ASR)

Elektroninen tasauspyörästön lukko (EDS)

Elektroninen ajovakauden hallintajärjestelmä (ESC)

Energianhallintajärjestelmä

Start-Stop-järjestelmä

Audin sylinterinohjausjärjestelmä⁴

Täysikokoiset turvatyynyt

Sivuturvatyynyt edessä ja ikkunaturvaverhot

Sivutörmäyssuoja

Integroitu pääntukijärjestelmä
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Turvaohjauspilari

Pääntuet edessä

Pääntuet takana

Turvavyöt

Turvavöiden korkeussäätö

Turvavöiden käytön valvonta

ISOFIX-lastenistuinkiinnikkeet ja Top Tether -vyö takaistuimen reunapaikoilla

Etumatkustajan turvatyynyn deaktivointikatkaisin

Ensiapulaukku ja varoituskolmio

Varoitus- ja merkkivalot

vakiovaruste lisävaruste mallikohtainen vakio-/lisävaruste ei saatavissa

Maakohtaiset poikkeukset ovat mahdollisia. Lisätietoja maakohtaisista vakiovarusteista ja saatavissa olevista lisävarusteista saa paikalliselta Audi-jälleenmyyjältä.

Varusteet on kuvattu tarkemmin alkaen sivulta 52.
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Esitteessä kuvatun Audi A1:n varusteet (s. 4–23): 

Ulkoväri: nano-harmaa metalliväri, kattokaaren korinväriset 

Vanteet/renkaat: alumiinivanne, 5-puolainen ”V”

Istuimet/istuinverhoilut: urheiluistuimet granaatinpunaista Milano-nahkaa

granaatinpunaisin koristesaumaompelein 

Ilmasuutinten kehykset: kiiltävä tummanpunainen

Esitteessä kuvatun Audi A1 Sportbackin varusteet (sivut 4–23): 

Ulkoväri: jäätikönvalkoinen metalliväri ja katto Daytona-harmaa helmiäisväri 

Vanteet/renkaat: alumiinivanne, 5-puolainen ”Dynamic” 

Istuimet/istuinverhoilut: urheiluistuimet laserinsinistä Milano-nahkaa

laserinsinisin koristesaumaompelein 

Ilmasuutinten kehykset: kiiltävä musta 

Esitteessä kuvatun Audi S1:n varusteet (s. 24–35): 

Ulkoväri: Vegas-keltainen, kattokaaret briljantinmustat 

Vanteet/renkaat: alumiinivanne, 5-puolainen ”Facet” (S-Design),

kontrastiharmaa, osittain kiillotettu⁵ 

Istuimet/istuinverhoilut: urheiluistuimet mustaa Feinnappa-nahkaa

hopeisin koristesaumaompelein S1-tekstillä 

Ilmasuutinten kehykset: alumiininväriset, Audi exclusive 

Esitteessä kuvatun Audi S1 Sportbackin varusteet (sivut 24–35): 

Ulkoväri: Misano-punainen helmiäisväri, katto briljantinmusta 

Vanteet/renkaat: alumiinivanne, 5-puolainen ”Facet” (S-Design),

mattamusta, osittain kiillotettu⁵ 

Istuimet/istuinverhoilut: S-urheiluistuimet teräksenharmaata

Feinnappa-nahkaa punaisin koristesaumaompelein, 

selkänojan takaosa kiiltävän punainen, S1-teksti 

Ilmasuutinten kehykset: kiiltävä musta, punainen sisäkehys

Vakio- ja lisävarusteet

Tekniset tiedot Mitat Vakio- ja lisävarusteet 

¹ Vakiona S line Sport -paketin yhteydessä. ² Saatavissa vain moottoreihin, joissa on yli 85 kW. ³ Saatavuus valitun moottorin yhteydessä käy ilmi teknisistä tiedoista. 

⁴ Vain malliin 1.4 TFSI 110 kW. ⁵ Huomioi vanteiden erityisominaisuudet sivulla 105.
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Audi-elämys on monipuolinen kokemus. Audi City

London -myymälän tiloissa voit kokea esimerkiksi digi-

taalisesti kaikkien mallien tilat aidossa koossa ja reaali-

aikaisesti. Toki kannattaa vierailla myös suurissa auto-

näyttelyissä. Niissä Audi esittelee uusimpia mallejaan ja 

kutsuu vierailijat tutustumaan siihen, miten ”Teknistä 

etumatkaa” on valjastettu kohti tulevaisuutta. Jos haluat 

tietää, miten Audi toteuttaa tätä ajatusta juuri nyt, käy 

katsomassa osoitteessa www.audi.fi mielenkiintoisia 

Online-esityksiä niin tiedät, mitä "Teknistä etumatkaa" 

tarkoittaa tänään. Vilkaisu menneisyyteen voi myös kan-

nattaa: Audin automuseossa Ingolstadtissa historia ja 

Hightech kulkevat käsi kädessä. Yhteensä 130 historial-

lista automallia ja viimeisin tekniikka muodostavat yh-

dessä mielenkiintoisen näyttelyn ja jännittävän symbioo-

sin. Audi driving experience tarjoaa lisäksi jännittäviä ja 

monipuolisia ajokokemuksia nykyisillä Audi-malleilla. 

Siinä yhdistyvät puhdas ajamisen nautinto ja arvokas op-

piminen. Kaikesta vastaavat koulutetut ja pätevät ohjaa-

jat, jotka antavat käytännön neuvoja ja auttavat näin op-

timoimaan ajotapaa. Audi driving experience -elämys on 

tarjolla nyt myös Neuburgissa lähellä Ingolstadtia. Siellä 

on käytettävissä 3,4 kilometrin pituinen vaativiakin mut-

kia sisältävä rata, kooltaan 30 000 m²:n käsittelyrata ja 

Q-malleille tarkoitettu maastorata.

Audi-elämys

Koe uutta
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12 V pistorasia 113

2-suuntainen ristiseläntuen säätö

etuistuimissa 86

6-vaihteinen manuaalivaihteisto 57

Advanced key system 57, 94

Ajovalot 90

Akustinen ja optinen pysäköintijärjestelmä

edessä ja takana 98

Akustinen pysäköintijärjestelmä takana 97

Audi connect 96

Audi drive select 57, 98

Audi eInfo 97

Audi Genuine Accessories 100–101

Audi MMI® connect -sovellus 97

Audi music interface online 96

Audi music interface 96

Audi phone box 97

Audi Radio 95

Audi Singleframe -jäähdyttimensäleikkö 57

Audi sound system 96

Audi ultra 58–59

Automaatti-ilmastointi 57, 94

Bluetooth-liitäntä 97

Bose Surround Sound 96

Connectivity-paketti 97

Dynaaminen vakioalusta 98

Elektroninen ajonesto 113

Elektroninen ajovakauden

hallintajärjestelmä (ESC) 114

Elektroninen tasauspyörästön lukko (EDS) 114

Energianhallintajärjestelmä 99

Ensiapulaukku ja varoituskolmio 114

Etuistuimien korkeussäätö sis.

Easy Entry -toiminto 86

Etumatkustajan istuimen manuaalinen

korkeussäätö 86

Etumatkustajan turvatyynyn

deaktivointikatkaisin 114

Etupuskuri 57

Etuveto 98

Häikäisysuojat 112

Hätäjarrutustehostin, törmäyshallinta 97

Ilmasuutinten kehykset 57, 88–89

Infotainment 96

Integroitu pääntukijärjestelmä 99

ISOFIX-lastenistuinkiinnikkeet ja Top Tether

-vyö takaistuimen reunapaikoille 99

Istuinpaketti 86

Jalkatilaverhoilu, sovitettu sisätilan väreihin 112

Jalkatuki ja poljinpinnat terästä 57, 91

Jarrusatulat mustat 57

Jarrusatulat punaiset 57

Kangas-/nahkaverhoilut 86–87

Kattokaaret/katto 77

Kauko-ohjainavain 94

Kaukovaloassistentti 90

Keskikyynärnoja edessä 86

Kromatut lasinnostimet 112

Kuljettajan informaatiojärjestelmä 57, 95

Kuljettajan istuimen manuaalinen

korkeussäätö 86

Kynnyslistat 57

Käännettävä takapenkin selkänoja 86

Lasinpesimet 112

LED-sisävalopaketti 90

LED-takavalot 90

Liikkuvuus ja navigointi 96

Lukkopultit alumiinivanteisiin 110

Lämmitettävä takalasi 112

Lämmitetyt etuistuimet 86

Lämpöeristelasit 112

Mallimerkintä 57, 112

Manuaali-ilmastointi 94

Manuaalivaihteisto 114

Mittaristo 57

MMI Radio 95

MMI® Navigointi plus 95

Mukautuvat jarruvalot 90

Musta Optiikka -paketti, Audi exclusive 91

Mäkilähtöavustin 97

Navigointipaketti 95

Normaalietuistuimet 84

Ohjaustehostin 98

Pakoputkenpäät 57, 91

Varusteet A1 Sportback/S1/S1 Sportback

Audi-elämys

Moottoriurheilu on Audin vetävä voima. Audi on jo vuosia 

kuulunut eri kilpasarjojen voittajiin, esimerkiksi 24 tunnin 

kilpailu Le Mans’ssa tai DTM-sarja. Arvot, jotka ovat tär-

keitä useissa urheilulajeissa, ovat tärkeitä myös Audille: 

tarkkuus, intohimo ja tekniikka. Ei siis ole mikään sattuma, 

että Audi on toiminut urheilumaailman sponsorina jo 

monta vuotta. Esimerkiksi talviurheilulajeissa Audi on jo 

lähes 30 vuoden ajan ollut Saksan hiihtoliiton pääspon-

sori, minkä lisäksi se on tukenut 16 muuta kansallista 

talviurheilutiimiä. Jalkapallon saralla Audi tukee sekä 

kansallisia että kansainvälisiä joukkueita. Lisäksi Audi on 

Saksan Olympiaurheiluliiton yhteistyökumppani.

Tiimihenkeä 

Vastuullinen toiminta liittyy tiukasti Audin toiminta-

strategian periaatteisiin. Taloudellisen menestyksen ja 

kansainvälisen kilpailukyvyn lisäksi yhtä tärkeää on yri-

tyksen vastuu työntekijöitään ja yhteiskuntaa kohtaan 

sekä ympäristön ja luonnonvarojen suojeleminen. Tämä 

pätee niin yksityiskohdissa – esitteemme painetaan val-

kaisemattomalle paperille – kuin laajemmassakin mitta-

kaavassa: Audi kehittää autoja, jotka eivät ole pelkäs-

tään urheilullisia ja tyylikkäitä vaan jotka tarjoavat yhä 

parempaa polttoainetaloudellisuutta. Audin tulevaisuu-

den tavoite on mahdollistaa liikkuminen ilman CO₂-

päästöjä. Kokonaisvaltaiseen ajatteluun kuuluu myös 

tehtaiden ohjaaminen vaiheittain kohti tuotantoa ilman 

CO₂-päästöjä. Audi on mukana myös yhteiskunnallisessa 

toiminnassa – ennen kaikkea rakentamisen, tekniikan ja 

sosiaalisen yhteisön alueella. Kestävä toiminta tarkoittaa 

Audilla katsetta kohti tulevaisuutta: Audin Urban Future 

Initiative -aloitteessa Audi toimii yhdessä kansainvälisten 

asiantuntijoiden kanssa selvittäen tulevaisuuden urbaaneja 

vaatimuksia ja trendejä mitä tulee ihmisten liikkuvuuteen.

Vastuuta 

Lisätietoa kaikista mainituista aiheista saa Internet-sivulta  osoitteessa: 

www.audi.fi. 

www.audi.fi www.audi.com/driving

www.audi.fi

configurator.audi.fi

www.audi.com/vorsprung- 

durch-technik

www.audi.com/cr

Audin maailma
Audin valitseva saa päätöksellään 
myös  automerkin, joka tarjoaa asiak-
kailleen enemmän. Yksilöllisyyttä. 
Ylellisyyttä.  Elämyksiä.



Panoraama-lasikatto 93

Pääntuet edessä 114

Pääntuet takana 114

quattro-sisätilapaketti 57, 73

quattro-ulkonäköpaketti 57, 72

Rengaspaineiden valvontajärjestelmä 110

Renkaanpaikkaussarja 110

S line -urheilualusta 98

S tronic® 98

Savukkeensytytin ja tuhkakuppi 113

Sisäpeili 92

Sisäpuolen alumiinisomisteet 57, 91

Sisävalot 90

Sivuturvatyynyt edessä ja 

ikkunaturvaverhot 99

Sivutörmäyssuoja 114

S-kattospoileri 57

S-mallikohtainen vaihteenvalitsimen nuppi 57

Start-Stop-järjestelmä 99

Sumuvalot 90

S-urheilualusta sisältäen sähköisesti

säädettävät iskunvaimentimet 57

S-urheiluetuistuimet 57, 85

Säilytyslokeropaketti ja tavaratilapaketti 94

Säilytyslokeropaketti 94

Säilytyslokerot 94

Takaistuin 2+1 86

Takavalot 90

Tavaratilan kiinnityslenkit 113

Tavaratilapaketti 94

Tummennetut lasit (Privacy-lasit)  93

Tunkki 110

Turvaohjauspilari 114

Turvavyynyt 114

Turvavyöt 114

Turvavöiden korkeussäätö 114

Turvavöiden käytön valvonta 114

Tuulilasin yläreunassa harmaa raita 93

Työkalut 110

Täysikokoiset turvatyynyt 99

Ulkopeilien kotelot 57, 91

Ulkopeilit 92

Ulkovärit 80–81

Urheiluetuistuimet 57, 85

Urheilullinen 3-puolainen ohjauspyörä 92

Urheilullinen alusta sisältäen sähköisesti

säädettävät iskunvaimentimet 98

Urheilullinen alusta 98

Urheilullinen nahkapäällysteinen 

3-puolainen monitoimiohjauspyörä, 

alaosa tasainen,

lisävarusteena vaihteenvalitsimet 57, 92

Urheilullinen nahkapäällysteinen 

3-puolainen monitoimiohjauspyörä, 

lisävarusteena

vaihteenvalitsimet 92

Urheilullinen nahkapäällysteinen

3-puolainen ohjauspyörä 57, 92

Vaihteenvalitsimen nuppi alumiinia,

Audi exclusive 92

Vakionopeussäädin 98

Valo-/sadetunnistimet 90

Vanteet 82–83

Varashälytin 94

Varoitus- ja merkkivalot 114

Varusteluvaihtoehdot 55

Vetokoukun asennusvalmius 94

Vetoluiston rajoitus (ASR) 114

Värikkäät mono.pur-sisätilaelementit 91

Xenon plus sisältäen ajovalonpesimet 57, 90

Varusteet A1 Sportback/S1/S1 Sportback

 Esitteessä voi olla kuvattuna malleja, varusteita ja palveluja, jotka eivät sisälly kaikkien maiden 

tuontiohjelmaan. Kuvien autoissa saattaa lisäksi olla varusteita, jotka eivät sisälly niihin vakiona. 

Mallistoa, autojen ulkonäköä, suorituskykyä, mittoja, painoja, polttoaineenkulutusta jne. koskevat 

tiedot  perustuvat julkaisuhetken tietoihin. Oikeus kuvien värien ja muotojen poikkeamiin sekä 

virheisiin ja  painovirheisiin pidätetään.Oikeus muutoksiin pidätetään. Jälkipainos, myös osittainen, 

vain AUDI AG:n kirjallisella luvalla. 

Esitepaperi on valmistettu kloorittomasti valkaistusta selluloosasta

AUDI AG 

85045 Ingolstadt

www.audi.fi

Voimassa 18. joulukuuta 2015 alkaen

Painettu Saksassa

633/1050.12.71


