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Suuri.
Suuri idea. Kompakti toteutus. 

Audi A1 Sportback
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Polttoaineenkulutusta ja CO₂-päästöjä koskevat tiedot alkaen sivulta 74.

Nykyaikaisen elämäntavan tiivis ilmentymä. Tarjoten yksilöllisiä mahdollisuuksia. 

Suorituskyvyltään 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.
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Varustetaso A1 design korostaa autosi voimakasta ilmettä. Tästä esimerkkinä ovat 

lisävarusteena saatavat 17 tuuman 5-puolaiset alumiinivanteet ”V”. Samaa tarkoitusta 

palvelevat kontrastiväriset ulkopeilien kotelot ja kattospoileri sekä LED-takavalot.

Polttoaineenkulutusta ja CO₂-päästöjä koskevat tiedot alkaen sivulta 74.
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Polttoaineenkulutusta ja CO₂-päästöjä koskevat tiedot alkaen sivulta 74.

Aina dynaamisesti tien päällä – kun varustetasona on A1 sport. Se tarjoaa upeat 

16 tuuman 5-puolaiset alumiinivanteet ”Dynamic”, kromatut pakoputkenpäät ja 

 sumuvalot. A1 sport -varustetasoon sisältyvät urheilullinen alusta ja Audi drive select 

täydentävät dynaamista ajontuntumaa. 
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Audi A1 Sportback suorastaan säteilee itseluottamusta. Aerodynaamiset ulkopeilit korostavat urheilullista luonnetta. Samoin 

 tekee keula, joka erottuu edukseen Singleframe-jäähdyttimensäleikön ansiosta. Puskurit antavat autolle voimakkaan ilmeen, ja 

takaosan diffuusori täydentää dynaamisen linjakkuuden. Tyylikkäät lisävarusteena saatavat LED-takavalot tuovat valografiikkaan 

dynaamisuutta.

kasvanut.

uureksi
Polttoaineenkulutusta ja CO₂-päästöjä koskevat tiedot alkaen sivulta 74.

A1_Fas71_2017_01.indd   11 27.04.17   14:36



A1

S 
A1_Fas71_2017_01.indd   10 27.04.17   14:36

10 11

Audi A1 Sportback suorastaan säteilee itseluottamusta. Aerodynaamiset ulkopeilit korostavat urheilullista luonnetta. Samoin 

 tekee keula, joka erottuu edukseen Singleframe-jäähdyttimensäleikön ansiosta. Puskurit antavat autolle voimakkaan ilmeen, ja 

takaosan diffuusori täydentää dynaamisen linjakkuuden. Tyylikkäät lisävarusteena saatavat LED-takavalot tuovat valografiikkaan 

dynaamisuutta.

kasvanut.

uureksi
Polttoaineenkulutusta ja CO₂-päästöjä koskevat tiedot alkaen sivulta 74.

A1_Fas71_2017_01.indd   11 27.04.17   14:36



A1

A1_Fas71_2017_01.indd   12 27.04.17   14:36

12 13

Suureksi
luotu.

Määritä itse omat vaatimuksesi Infotainmentin osalta. Lisävarusteena on valittavissa 

 ihastuttavaa tekniikkaa, kuten MMI Navigointi plus -järjestelmän 6,5 tuuman värinäyttö 

3D-karttanäkymällä, Bose Surround Sound -järjestelmä 14 kaiuttimella sekä Audi phone 

box¹ kätevään puhelimessa puhumiseen matkan aikana. Lisävaruste Audi connect² tekee 

omasta Audi A1:stäsi lukuisine palveluineen ja toimintoineen liikkuvan kotitoimiston. 

Voit olla yhteydessä digitaaliseen maailmaan melkein missä vain ja milloin vain. 

Polttoaineenkulutusta ja CO₂-päästöjä koskevat tiedot alkaen sivulta 74. 
¹Tiedot yhteensopivista matkapuhelimista saat Audi-jälleenmyyjältä tai Internet-osoitteesta www.audi.com/bluetooth.

² Lisätietoa oikeudellisista tiedoista ja käyttövinkeistä saa sivulta 78. 
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Polttoaineenkulutusta ja CO₂-päästöjä koskevat tiedot alkaen sivulta 74.

Ulkoa kompakti, sisältä ruhtinaallinen. Audi A1 Sportback ihastuttaa sisäisellä suuruudellaan ja

mietityillä tilaratkaisuillaan. Runsaasti tilaa matkustaa rennosti.

Ota itsellesi
suuri tila. 
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Polttoaineenkulutusta ja CO₂-päästöjä koskevat tiedot alkaen sivulta 74.

Luo oma yksilöllinen ilme. Valitse esimerkiksi laadukkaat urheiluistuimet, jotka ovat saatavissa eri värivaihtoehtoina. 

Tai valitse tyylikkäät ilmasuutinten kehykset kontrastivärisinä, esimerkiksi kiiltävän mustina varustetasossa A1 sport.
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Polttoaineenkulutusta ja CO₂-päästöjä koskevat tiedot alkaen sivulta 74.

TDI- ja TFSI-moottoreiden nykyinen sukupolvi edustaa niin tehokkuutta kuin alhaista polttoaineenkulutustakin. 

Audi A1:n vakiovarusteluun kuuluvat Start-Stop-järjestelmä ja energianhallintajärjestelmä. Taloudellisuus ja 

urheilullisuus yhdistyvät myös lisävarusteena saatavassa 7-vaihteisessa S tronic -kaksoiskytkinvaihteistossa. 

Lisävarusteena saatavan Audi drive selectin avulla voit säätää ajodynamiikan sekunnin murto-osassa halua-

masi vaihtamistavan mukaan. Jos arvostat mukaansa tempaavaa suorituskykyä, suosittelemme lämpimästi 

valitsemaan mallin Audi A1 1.8 TFSI, josta löytyy tehoa 141 kW ja huippunopeutta 234 km/h.
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Suurta urh   

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-mallikoh-

taisesti. Progressiivisesti. Audi S1 ja Audi S1 Sportback. Rivakasti matkaan, kaupunki kuuluu sinulle.

Polttoaineenkulutusta ja CO₂-päästöjä koskevat tiedot alkaen sivulta 75.
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   eilullisuutta. 
Valloita kaupunki uudelleen joka päivä.
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Polttoaineenkulutusta ja CO₂-päästöjä koskevat tiedot alkaen sivulta 75.

Tehokkuus ja suorituskyky heijastuvat ulkomuodossa. Heti ensi silmäyksellä. Läpikotaisin S-malli. Ulkopei-

lien kotelot alumiininväriset. Mustat jarrusatulat. Tai lisävarusteena myös punaiset. Edessä S1-logo. Säteilee 

puhdasta ajodynamiikkaa. Pisteenä i:n päällä S-etupuskuri ja ilmanottoaukot. Sekä tietenkin tyypilliset 

S-helmalevikkeet. Luomus, joka hehkuu S-vaikutelmaa.
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Suuri 
vaikutus.

Vetää kaikki katseet puoleensa.
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Xenon plus -ajovalot ja punaiset kehykset 

sisältäen ajovalonpesimet 

S-katto-

spoileri

Ulkopeilien kotelot

alumiininväriset

Jarrusatulat mustat, 

lisävarusteena punaiset
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S-mallikohtainen diffuusori, S-mallikohtainen 

kaksiosainen pakoputki ja kaksi soikeaa 

 pakoputkenpäätä

Polttoaineenkulutusta ja CO₂-päästöjä koskevat tiedot alkaen sivulta 75.

Suuri
 vaikutus.

Jokainen hetki ratkaisee.
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S1

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

quattro-nelivedolle. Se tarjoaa tuntuvasti enemmän pitoa. Erinomaista kaarreajoa ja ajovakautta. 

Upeaa ajotuntumaa. Mahtavaa ajodynamiikkaa. Suvereenia hallintaa. Hämmästyttävä. Vakiona.

Polttoaineenkulutusta ja CO₂-päästöjä koskevat tiedot alkaen sivulta 75.
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Suuri
vetokyky.

Kaikki pyörät apuna.
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Suuri
ihastus.

Jokainen yksityiskohta on kohokohta.
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On toki yksi asia, joka menee Audi S1:n edelle: sen maine. Siitä pidetään kiinni viimeistä yksityiskohtaa 

myöten. Monta ominaisuutta, jotka saavat urheilullisuutta arvostavan sydämen lyömään kiihkeästi. 

Mainittakoon teräksiset poljinpinnat ja jalkatuki, tyypilliset alumiiniset kynnyslistat tai urheilullinen 

S-urheilualusta säädettävine iskunvaimentimineen.

Polttoaineenkulutusta ja CO₂-päästöjä koskevat tiedot alkaen sivulta 75.
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S1

Henkilökohtainen lähtöpaikkasi. Paalupaikalla lisävarusteena 

saatavat S-urheiluetuistuimet. S1-teksti etuistuimien pään-

tuissa. Punaiset etuistuimien takaosat. Ilmasuutinten kehykset 

alumiininväriset, punainen sisäkehys. Jalat polkimilla, joiden 

poljinpinnat ovat terästä. Kädet lisävarusteena saatavalla urhei-

lullisella nahkaverhoillulla monitoimiohjauspyörällä, jossa on 

tasainen alaosa. Hengitystä pidättäen. Lähtölaskenta on alkanut.

Polttoaineenkulutusta ja CO₂-päästöjä koskevat tiedot alkaen 

sivulta 75.

A1_Fas71_2017_01.indd   30 27.04.17   14:36

30 31

A1_Fas71_2017_01.indd   31 27.04.17   14:36



S1

Henkilökohtainen lähtöpaikkasi. Paalupaikalla lisävarusteena 

saatavat S-urheiluetuistuimet. S1-teksti etuistuimien pään-

tuissa. Punaiset etuistuimien takaosat. Ilmasuutinten kehykset 

alumiininväriset, punainen sisäkehys. Jalat polkimilla, joiden 

poljinpinnat ovat terästä. Kädet lisävarusteena saatavalla urhei-

lullisella nahkaverhoillulla monitoimiohjauspyörällä, jossa on 

tasainen alaosa. Hengitystä pidättäen. Lähtölaskenta on alkanut.

Polttoaineenkulutusta ja CO₂-päästöjä koskevat tiedot alkaen 

sivulta 75.

A1_Fas71_2017_01.indd   30 27.04.17   14:36

30 31

A1_Fas71_2017_01.indd   31 27.04.17   14:36



S1

Suuri 
nautinto.Nauti jokaisesta 

matkasta.
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170 kW saa nopeasti hymyn kasvoille. Alle 6 sekunnissa nollasta sataan. S-mallikohtaisten 

moottorin äänien saattelemana. Suurin vääntömomentti 370 Nm. Huippunopeus 250 km/h. 

Vaikuttava suorituskyky. Voima välittyy tehokkaasti tiehen vakiovarustukseen kuuluvan jatkuva-

toimisen  quattro-nelivedon avustuksella. Upea ajotuntuma. Kaiken perustana S-urheilualusta 

ja sähköisesti säädettävät iskunvaimentimet. Yksilöllinen alustan säätö Audi drive selectin 

avulla. Kaupunki aistii jotakin uutta. Kuljettaja keskipisteessä. Audi S1 ja Audi S1 Sportback.

Polttoaineenkulutusta ja CO₂-päästöjä koskevat tiedot alkaen sivulta 75.
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S1

Xenon plus -ajovalot ja punaiset kehykset 

sisältäen ajovalonpesimet 

S-katto-

spoileri

Ulkopeilien kotelot

alumiininväriset

Jarrusatulat mustat, 

lisävarusteena punaiset

A1_Fas71_2017_01.indd   24 27.04.17   14:36

24 25

S-mallikohtainen diffuusori, S-mallikohtainen 

kaksiosainen pakoputki ja kaksi soikeaa 

 pakoputkenpäätä

Polttoaineenkulutusta ja CO₂-päästöjä koskevat tiedot alkaen sivulta 75.

Suuri
 vaikutus.

Jokainen hetki ratkaisee.
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Kohokohdat

Suuruudella
on monta eri puolta.
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Ja jokainen niistä on kohokohta.

A1_Details71_2017_01.indd   35 27.04.17   14:52



Kohokohdat

Suuruudella
on monta eri puolta.

A1_Details71_2017_01.indd   34 27.04.17   14:52

34 35

Ja jokainen niistä on kohokohta.

A1_Details71_2017_01.indd   35 27.04.17   14:52



Kohokohdat

 Näyttäytyy hyvässä valossa. 

Ajoradan tehokas valaisu Xenon plus -ajovaloilla. Tasainen ja ulottuva 

valaistus lähi- ja kaukovaloilla. Automaattinen dynaaminen ajova-

lojen korkeussäätö estää vastaantulevan liikenteen häikäistymisen. 

Sisältää yhtenäisen LED-huomiovalonauhan ja ajovalonpesimet. 

 Häikäisevän ulkonäön viimeistelevät muotokieleltään erottuvat 

LED-takavalot.

Polttoaineenkulutusta ja CO₂-päästöjä koskevat tiedot alkaen sivulta 74.
Kuvissa näkyvät tai kuvatut varusteet ovat lisähintaan saatavissa olevia lisävarusteita. 

Yksityiskohtaiset tiedot vakio- ja lisävarusteista saat osoitteesta www.audi.fi tai Audi-jälleenmyyjältä.
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Kohokohdat

Valo virtaa sisätiloihin Panoraama-lasikaton kautta. Dynaamisuus tuntuu S-urheiluistuimissa, joissa on 

erinomainen sivuttaistuki. Erottuvat yksityiskohdat Musta Optiikka -paketilla. Yksilöllinen tyyli jokaista 

yksityiskohtaa myöten valittuun sisätilojen väritykseen sovitettujen laajennettujen värillisten mono.

pur-sisätilaelementtien ansiosta. Tee jokaisesta päivästä kohokohta.

Katso lisää parhaita paloja osoitteesta www.audi.fi

1
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1  Panoraama-lasikatto ja musta katto 

Lasielementtiä voidaan säätää ja sen voi avata sähköisesti, 

 manuaalisesti portaattomasti säädettävä aurinkoverho sekä 

integ roitu tuulenohjain; sisältää mustan kattospoilerin

2  Laajennetut värilliset mono.pur-sisätilaelementit 

Ovien käsinojat ja keskikonsolin alaosa mono.pur; sovitettu 

 valittuun sisätilojen väritykseen

3  S-urheiluetuistuimet 

Integroidut pääntuet, korostetut istuimien sivuosat antavat 

 parempaa sivuttaistukea kaarreajossa; S1- tai S line -logo 

 etuistuimien selkänojissa

4  Musta Optiikka -paketti 

Mustat yksityiskohdat Audi Singleframe -jäähdyttimensäleikössä 

ja etupuskurissa;

Privacy-lasit;

yksilöllinen ulkoväri Audi exclusive vihreä¹

2

Polttoaineenkulutusta ja CO₂-päästöjä koskevat tiedot alkaen sivulta 74.

Kuvissa näkyvät tai kuvatut varusteet ovat lisähintaan saatavissa 

olevia lisävarusteita. 

Yksityiskohtaiset tiedot vakio- ja lisävarusteista saat osoitteesta 

www.audi.fi tai Audi-jälleenmyyjältä.

¹ Audi Sport GmbH:n valikoimasta. 
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Kohokohdat

1  Bose Surround Sound 

Surround Sound -äänentoisto 14 kaiuttimella sisältäen keski-

kaiuttimen ja subwooferin; etukaiuttimien tunnelmavalaistus 

LED-valoilla

2  MMI Navigointi plus 

Monipuolinen navigointijärjestelmä, jossa on korkearesoluu-

tioinen 6,5 tuuman värinäyttö; Bluetooth-liitäntä, radio ja 

Audi music interface, lisävarusteena saatavissa Audi connect

3  MMI Radio 

Integroitu MMI-käyttökonsepti, jossa on 6,5 tuuman 

 värinäyttö, CD-asema ja SDHC-korttipaikka, MP3-, WMA- ja 

AAC-yhteensopiva, 8 passiivikaiutinta edessä ja takana

4  Audi phone box²

Kätevät puhelintoiminnot ja parantunut vastaanotto liitettäessä 

auton antenniin; sisältää latausmahdollisuuden USB-A-liitännän 

kautta

5  Akustinen ja optinen pysäköintijärjestelmä edessä ja takana

1

Kuuntele lempimusiikkiasi MMI Radiolla, jossa on integroitu MMI-käyttökonsepti, 6,5 tuuman 

värinäyttö, Car-valikko, CD-asema ja paljon muita ominaisuuksia. Bose Surround Sound tarjoaa 

intensiivisen äänikokemuksen ja 14 kaiutinta. Pysy aina selvillä, missä olet menossa: apunasi on 

MMI Navigation plus ja lisäksi paras mahdollinen matkapuhelintoiminto Audi phone box². Jos 

haluat perille päästyäsi hieman apua pysäköintiin, sitä tarjoaa kätevä Audi parking system plus³.

Katso lisää parhaita paloja osoitteesta www.audi.fi

Kuvissa näkyvät tai kuvatut varusteet ovat lisähintaan saatavissa olevia lisävarusteita. Yksityiskohtaiset tiedot vakio- ja lisävarusteista saat osoitteesta 

www.audi.fi tai Audi-jälleenmyyjältä. 

¹ Lisätietoa oikeudellisista tiedoista ja käyttövinkeistä saa sivulta 78. ²Tiedot yhteensopivista matkapuhelimista saat Audi-jälleenmyyjältä tai 

 Internet-osoitteesta www.audi.com/bluetooth ³Muista: Järjestelmät toimivat vain järjestelmärajoitusten puitteissa. Ne tukevat kuljettajaa, 

mutta vastuu ajamisesta ja riittävästä tarkkaavaisuudesta liikenteessä on aina kuljettajalla. 
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Varustetasot
ja paketit

Monipuolisempi.
Lyhyt vilkaisu laajoihin mahdollisuuksiin.
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Polttoaineenkulutusta ja CO₂-päästöjä koskevat tiedot alkaen sivulta 74. 
Kuvissa näkyvät tai kuvatut varusteet ovat lisähintaan saatavissa olevia lisävarusteita. Yksityiskohtaiset tiedot vakio- ja lisävarusteista saat osoitteesta 

www.audi.fi tai Audi-jälleenmyyjältä. 

Audi A1 on ainutlaatuinen auto, joka hämmästyttää 

 laajoilla ja monipuolisilla varusteillaan. 

Siitä ovat osoituksena monipuoliset lisävarusteet, 

 varustetasot ja kohokohdat – inspiroidu.
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A1

Polttoaineenkulutusta ja CO₂-päästöjä koskevat tiedot alkaen sivulta 74. 
Kuvissa näkyvät tai kuvatut varusteet ovat lisähintaan saatavissa olevia lisävarusteita. Yksityiskohtaiset 

tiedot vakio- ja lisävarusteista saat osoitteesta www.audi.fi tai Audi-jälleenmyyjältä. 

Tyylikkäämpi. 
                                                                                                                                          Valitse A1-varusteita. 

Tästä alkaa oman autosi yksilöllinen varustelu. Mielenkiintoisia varustevaihtoehtoja, 

joiden avulla voit antaa autollesi oman yksilöllisen luonteen.

1  Ilmasuutinten kehykset mattamustat; 

istuinverhoilut Attraction-kangasta

2  Urheilullinen 3-puolainen ohjauspyörä; 

normaali alusta

3  15 tuuman teräsvanteet ja pölykapselit 
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A1 sport
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S line

1

Valitse S line -ulkonäköpakettttttttttttttttttttttttiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
ja S line Sport -paketti.

Saat vielä enemmän kohokohtia. S line Sport -paketti korostaa enennnnnnnntit ssesesseeestststttstäääääääääääääääännnnn auauauauauaaaauuautotototototootoonnnnnn ururuuuuuuuuuu heehhehehhehheheeheheheiiiilii ulliiisttststststtststttstststtststtstaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa lullllllulululullllllululululuuuuuulluuuonononononononoonnoonooooonoonnnnenenenenenenenenenenneneeneeneneenneeettttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt aaa.a.aa.a.aaaaaaaaa.aaaa  

Voit halutessasi tuoda sitä esiin vielä enemmän valitsemalla S lineeeeeee -u-uu-uuuuuulklklklkonooo äkäkäkäääkkköpöpöpöpöpöpöpö akakakakakaa etetetetetettetininininninininin.. TuTTuTuTTuTuTuoo oooo o oo ooo oo ooo ululululululllullululllulululullululluuuu kokokookokokokokokokokokkokokkokokkokokkookookkok nänänänänääännnänäääkökökökökökökökökökökökökökökökökööököööököököööökökököönönönönönönönnnönönöönönönönönönönööööööööö lllllllllllisisississisissäääääääääääääääääääääääääääääää 

dynaamisuutta ja korosta upeasti erottuvia yksityiskohtia.
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1  S line -ulkonäköpaketti: etuetu-- ja takkaapuskurit, etupuskurin ilmanottoaukot ja takahelman urheilullisesti muotoiltu diffuusori |
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1  S line -ulkonäköpaketti: etuetu-- ja takkaapuskurit, etupuskurin ilmanottoaukot ja takahelman urheilullisesti muotoiltu diffuusori |

Helmalistat maalattu kororinvinväriäri iksiksi | S line -kattospoileri | Diffuusori matta platinanharmaa | Jäähdyttimensäleikkö kiiltävän musta |

Sumuvalot | Kromatatut papakoputkenpäät | Kynnyslistojen alumiinilista ja S line -teksti | S line -logo etulokasuojissa

2 S line Sport -paaketketti: 117 tuuman alumiinivanne 10-puolainen Audi Sport¹ | S line -urheilualusta | Kynnyslistat ja alumiinisomisteet 

S linee -ttekse tillälä | S line -logo etulokasuojissa

3  S linene Sp tort -paketti: Sisätilat, kojelauta ja kattoverhrhhhhhhhhoiloiloiloiloioiloiloo uuuuuuuu mumumumummm staststtststttsst t, istuinverhoilujen koristesaumaompeleet, vaihteenvalitsimen suojus, 

seissontajarrun kahva ja matot | Urheiluetuistuimet | SSSSS lSS ine -istuuuuinverhoilut mustaa Sprint-kangasta/nahkaa, S line -logo etuistuimien 

 sellkänojissa | Urheilullinen nahkavk erhoiltu 3-puolaineenee S line -oooohjauspyörä, musta, S line -logo (ohjauspyörän otekohdat rei’itettyä 
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PPPPPPPPoPoPPoPoPoooPoPPoPoPoPoPoPoPPPPPoPPPPoPPPPPPoPPPoPoPPPPooPPPooPPPPPPPPPPoPooPooP ltltltltltltltlllllltllltltlllltltlltllll tottotttttotototoootottottottotototoototttoooototttotottoot aiaiiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiiaiaaaaaaaa neneneneneneneneneneneneeneeeeenneeneneneneeeneeen enenenneneeenneeeenenenneennnennennnennnnneneeenneeneneeeenennee kkkkkkkkkkuukkkkkuukukukkkukkukukukukukukukukukkkkukuuukukkuukukkkkukullllllulullllulululululululululullulullulululllulluluuutttttttttttuttttutuututututuuuutuutututtttttutuuttustststststttsttsttstststtstststttstttssttsttstststtststsststststtststssttttaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa jajaajajajjajajjj CCCCCCCCOOO₂O₂OO₂OO₂OOO -p-pp-p-p-pp-päääääääääääääääääääästststststttststsstöööööjöjjöööjjjjäää äääääääääää kokokokkok sksksksskskss eveevevevatataat ttttieieieieedododottt alallla kaen sivulta 74.
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A1 1.8 TFSI

Polttoaineenkulutusta ja CO₂-päästöjä koskevat tiedot alkaen sivulta 75. 
Kuvissa näkyvät tai kuvatut varusteet ovat lisähintaan saatavissa olevia lisävarusteita. Yksityiskohtaiset tiedot vakio- ja lisävarusteista saat osoitteesta www.audi.fi tai Audi-jälleenmyyjältä. 

 Vaikuttavampi.
                                                                                                                                                        Valitse A1 1.8 TFSI.

Tehon pitää näkyä. Eikä vain kuljettajan toimissa vaan myös mallissa 

Audi A1 1.8 TFSI. Sen vuoksi tehokkaassa A1-malliissa on ainutlaa-

tuinen paketti, joka sisältää runsaasti urheilullisia yksityiskohtia, 

jotka antavat tälle tehopaketille entistäkin dynaamisemman ja 

 yksilöllisemmän muodon. 
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¹ Vain seuraavien ulkovärien yhteydessä: jäätikönvalkoinen metalliväri, Florett-hopea metalliväri, Nano-harmaa metalliväri, Daytona-harmaa helmiäisväri ja Misano-punainen helmiäisväri 

² Kun ulkovärinä on Misano-punainen helmiäisväri, keulan blade on briljantinmusta

S line -takapuskuri ja kiiltävän musta diffuusori | S line -helmalevikkeet ja S line -kattospoileri | Pakoputkenpäät kiiltävän mustat | LED-takavalot | Urheilullinen alusta | 16 tuuman alumiinivanne | 

 Kiiltävän musta jäähdyttimensäleikkö | S line -logo lokasuojassa ja S line -teksti kynnyslistassa | Kattokaaret/katto briljantinmustat (lisävaruste)¹ | Ulkopeilien kotelot korinväriset | Keulan blade 

 Misano-punainen² (lisävaruste) | Iilmanottoaukot kiiltävän mustat | Xenon plus -ajovalot sisältäen ajovalonpesimet | Ulkovärinä Cortina-valkoinen, briljantinmusta, jäätikönvalkoinen metalliväri, 

 Florett-hopea metalliväri, Nano-harmaa metalliväri, Mythos-musta metalliväri, Daytona-harmaa helmiäisväri tai Misano-punainen helmiäisväri
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 Kiiltävän musta jäähdyttimensäleikkö | S line -logo lokasuojassa ja S line -teksti kynnyslistassa | Kattokaaret/katto briljantinmustat (lisävaruste)¹ | Ulkopeilien kotelot korinväriset | Keulan blade 

 Misano-punainen² (lisävaruste) | Iilmanottoaukot kiiltävän mustat | Xenon plus -ajovalot sisältäen ajovalonpesimet | Ulkovärinä Cortina-valkoinen, briljantinmusta, jäätikönvalkoinen metalliväri, 

 Florett-hopea metalliväri, Nano-harmaa metalliväri, Mythos-musta metalliväri, Daytona-harmaa helmiäisväri tai Misano-punainen helmiäisväri

A1_Details71_2017_01.indd   51 13.07.17   11:12



quattro-ulkonäköpaketti
(vain S1-mallit)

 Ehdoton.
                                                                                                                        quattro-ulkonäköpaketti.

Polttoaineenkulutusta ja CO₂-päästöjä koskevat tiedot alkaen sivulta 75.
Kuvissa näkyvät tai kuvatut varusteet ovat lisähintaan saatavissa olevia lisävarusteita. 

Yksityiskohtaiset tiedot vakio- ja lisävarusteista saat osoitteesta www.audi.fi tai Audi-jälleenmyyjältä.

¹ Punaiset kehykset ja jarrusatulat saatavissa lisävarusteena. ² Huomioi vanteiden erityisominaisuudet sivulla 76. 

1
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31  Xenon plus -ajovalot ja punaiset kehykset¹ | Punaiset 

jarrusatulat, joissa S1-logo¹ | 18 tuuman alumiini-

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

osittain kiillotettu² | Puskuri ja etuspoilerin helma 

alumiininväriset 

2 quattro-teksti kyljessä 

3  Erottuva kattospoileri (kuvassa S1 Sportbackin 

 erikoismallinen keskeltä syvennetty kattospoileri)

Kuvissa on Audi S1 Sportback, jossa on 

quattro-ulkonäköpaketti ja punaiset sisätilat.

Enemmän dynamiikkaa jokaisella silmäyk-

sellä. Sitä kaikkea tarjoavat Audi S1:n ja S1 

Sportbackin erottuvat yksityiskohdat. Niin 

sisätiloissa kuin ulkopuolellakin. Edukseen 

erottuvat S-urheiluistuimet Feinnappa-nah-

kaa, tyylikkäät S-mallikohtaiset kattokaaret 

sekä 18-tuumaisten alumiinivanteiden läpi 

loistavat punaiset jarrusatulat. Tinkimätön-

tä urheilullisuutta näkyvästi edustettuna.

2
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S1

Xenon plus -ajovalot ja punaiset kehykset 

sisältäen ajovalonpesimet 

S-katto-

spoileri

Ulkopeilien kotelot

alumiininväriset

Jarrusatulat mustat, 

lisävarusteena punaiset
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S-mallikohtainen diffuusori, S-mallikohtainen 

kaksiosainen pakoputki ja kaksi soikeaa 

 pakoputkenpäätä

Polttoaineenkulutusta ja CO₂-päästöjä koskevat tiedot alkaen sivulta 75.

Suuri
 vaikutus.

Jokainen hetki ratkaisee.
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S1

Xenon plus -ajovalot ja punaiset kehykset 

sisältäen ajovalonpesimet 

S-katto-

spoileri

Ulkopeilien kotelot

alumiininväriset

Jarrusatulat mustat, 

lisävarusteena punaiset
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kaksiosainen pakoputki ja kaksi soikeaa 

 pakoputkenpäätä

Polttoaineenkulutusta ja CO₂-päästöjä koskevat tiedot alkaen sivulta 75.

Suuri
 vaikutus.

Jokainen hetki ratkaisee.
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quattro-sisätilapaketti

Polttoaineenkulutusta ja CO₂-päästöjä koskevat tiedot alkaen sivulta 75.
Kuvissa näkyvät tai kuvatut varusteet ovat lisähintaan saatavissa olevia lisävarusteita. 

Yksityiskohtaiset tiedot vakio- ja lisävarusteista saat osoitteesta www.audi.fi tai Audi-jälleenmyyjältä.

1

A1_Details71_2017_01.indd   54 27.04.17   14:52

54 55

2 3

1  Keskikonsoli kiiltävän musta, punainen tai keltainen | Ovien käsinojat istui-

mien väristä Feinnappa-nahkaa koristesaumaompelein | Urheilullinen nahka-

verhoiltu 3-puolainen monitoimiohjauspyörä, alaosa suora ja S-mallikohtaiset 

ompeleet | Ilmasuutinten kehykset kiiltävän mustat, punainen sisäkehys; 

 lisävarusteena alumiininväriset ja punainen sisäkehä 

2 Matot mustat kaksinkertaisella reunuksella 

3  S-urheiluistuimet Feinnappa-nahkaa, selkänojien takaosat kiiltävän mustat, 

punaiset tai keltaiset quattro-tekstillä

Kuvissa on Audi S1 Sportback, jossa on quattro-ulkonäköpaketti

ja punaiset sisätilat.
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Audi Genuine Accessories

Päästä luovuutesi valloilleen ja hyödynnä monipuoliset varustepaketit niin sisätiloihin kuin ulkopuolellekin, 

kuten active kit -sarja. Kaikki näillä sivuilla esitetyt varusteet ovat saatavissa tehdaslisävarusteina tai myöhempänä 

ajankohtana jälkiasennuksena Audi-jälleenmyyjältä. 

 Luovempi. 
                             Valikoidut lisävarustepaketit. 

Audi A1 Sportback 

Misano-punainen helmiäisväri¹

1  active style -paketti² | active-koristeteippi katolle värinä 

platinanharmaa³ | Alumiinivanne 5-puolainen ”Cavo”, 

 kiillotettu³, ⁴. Koko 7,5 J x 17, renkaat 215/40 R 17⁵ 

tai koko 7,5 J x 18, renkaat 225/35 R 18⁵.

2 Ulkopeilien koteloiden koristekehykset platinanharmaat³

3 active-koristeteippi taakse värinä platinanharmaa³

Polttoaineenkulutusta ja CO₂-päästöjä koskevat tiedot alkaen sivulta 74.

¹ Katso lisätietoja eri varusteiden yhdistelymahdollisuuksista konfiguraattorista osoitteessa www.audi.fi tai kysy lisätietoa Audi-jälleenmyyjältä. 

² Platinanharmaa etuspoileri alumiininvärisin somistein, lokasuojien levikkeet edessä ja takana platinanharmaat, helmalevikkeet platinanharmaat sisältäen 

alumiininväriset somisteet ja platinanharmaa takaspoileri. ³ Saatavissa tehdasasennuksena active style -paketin yhteydessä. ⁴ Huomioi vanteiden 

erityisominaisuudet sivulla 76. ⁵ Renkaiden tekniset ominaisuudet löytyvät sivulta 76.
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4

Audi A1 Sportback 

Mythos-musta, metalliväri¹

4  style-paketti⁶, ⁷ | Kattokaaret⁷, ⁸ | Koristeteipit katolle ja taakse ruutulippukuviona, Florett-hopea⁹ | 

Alumiinivanne 5-puolainen ”V”¹⁰. Koko 7,5 J x 17, renkaat 215/40 R 17⁵. 

5 Ulkopeilien koteloiden koristekehykset matta Florett-hopea¹¹

6 Koristekehys sisäpeiliin ruutulippukuviona¹¹

7 Koristekehys keskikonsoliin ruutulippukuviona¹¹

⁶  Sisältää etuspoilerin, helmalevikkeet, mattamustan takadiffuusorin ja urheilulliset Sport-pakoputkenpäät. Korinväriset tai kontrastivärinä 

briljantinmusta, Florett-hopea metalliväri, jäätikönvalkoinen metalliväri, Daytona-harmaa helmiäisväri tai Macao-keltainen.

⁷ Kattospoileri ja style-paketti ovat tilattavissa erikseen tai yhdessä. 

⁸ Saatavissa myös malleihin Audi S1 ja Audi S1 Sportback.

⁹  Saatavissa myös matta briljantinmusta, Daytona-harmaa helmiäisväri, matta Daytona-harmaa, jäätikönvalkoinen metalliväri, 

Florett-hopea metalliväri ja kattokaariin myös Macao-keltainen. 

 ¹⁰  Vain jälkiasennuksena Audi-jällenmyyjältä.

 ¹¹  Kaikki tällä sivulla näkyvät sisätilojen koristekehykset ruutulippukuvioituna ovat saatavissa yhteensopivien ovenkahvojen kanssa joko

tehdasasenteisena pakettina tai yksittäisinä varusteina Audi-jälleenmyyjältä.

6

5

7
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² Platinanharmaa etuspoileri alumiininvärisin somistein, lokasuojien levikkeet edessä ja takana platinanharmaat, helmalevikkeet platinanharmaat sisältäen 

alumiininväriset somisteet ja platinanharmaa takaspoileri. ³ Saatavissa tehdasasennuksena active style -paketin yhteydessä. ⁴ Huomioi vanteiden 

erityisominaisuudet sivulla 76. ⁵ Renkaiden tekniset ominaisuudet löytyvät sivulta 76.
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4

Audi A1 Sportback 

Mythos-musta, metalliväri¹

4  style-paketti⁶, ⁷ | Kattokaaret⁷, ⁸ | Koristeteipit katolle ja taakse ruutulippukuviona, Florett-hopea⁹ | 

Alumiinivanne 5-puolainen ”V”¹⁰. Koko 7,5 J x 17, renkaat 215/40 R 17⁵. 

5 Ulkopeilien koteloiden koristekehykset matta Florett-hopea¹¹

6 Koristekehys sisäpeiliin ruutulippukuviona¹¹

7 Koristekehys keskikonsoliin ruutulippukuviona¹¹

⁶  Sisältää etuspoilerin, helmalevikkeet, mattamustan takadiffuusorin ja urheilulliset Sport-pakoputkenpäät. Korinväriset tai kontrastivärinä 

briljantinmusta, Florett-hopea metalliväri, jäätikönvalkoinen metalliväri, Daytona-harmaa helmiäisväri tai Macao-keltainen.

⁷ Kattospoileri ja style-paketti ovat tilattavissa erikseen tai yhdessä. 

⁸ Saatavissa myös malleihin Audi S1 ja Audi S1 Sportback.

⁹  Saatavissa myös matta briljantinmusta, Daytona-harmaa helmiäisväri, matta Daytona-harmaa, jäätikönvalkoinen metalliväri, 

Florett-hopea metalliväri ja kattokaariin myös Macao-keltainen. 

 ¹⁰  Vain jälkiasennuksena Audi-jällenmyyjältä.

 ¹¹  Kaikki tällä sivulla näkyvät sisätilojen koristekehykset ruutulippukuvioituna ovat saatavissa yhteensopivien ovenkahvojen kanssa joko

tehdasasenteisena pakettina tai yksittäisinä varusteina Audi-jälleenmyyjältä.

6

5

7
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2

3

Audi A1 Sportback 

Mythos-musta, metalliväri¹

1  Koristeteipit V-muotoisina värinä Macao-keltainen², ³ | 

Alumiinivanne 5-puolainen mattamusta, kiillotettu⁴, ⁵. 

Koko 7,5 J x 17, renkaat 225/35 R 18⁶.

2  Ulkopeilien koteloiden koristekehykset Macao-keltaiset⁷

3  Koristekehys keskikonsoliin 

värinä Macao-keltainen/briljantinmusta⁸

Audi Genuine Accessories

Polttoaineenkulutusta ja CO₂-päästöjä koskevat tiedot alkaen sivulta 74.

¹  Katso lisätietoja eri varusteiden yhdistelymahdollisuuksista konfiguraattorista osoitteessa www.audi.fi tai kysy lisätietoa

Audi-jälleenmyyjältä.

² Saatavissa myös malleihin Audi S1 ja Audi S1 Sportback.

³ Saatavissa myös matta briljantinmusta, Daytona-harmaa helmiäisväri, matta Daytona-harmaa, Florett-hopea metalliväri ja 

 jäätikönvalkoinen metalliväri. 

⁴ Huomioi vanteiden erityisominaisuudet sivulla 76.

⁵ Vain jälkiasennuksena Audi-jällenmyyjältä.

⁶ Renkaiden tekniset ominaisuudet löytyvät sivulta 76.

⁷ Saatavissa myös Daytona-harmaa helmiäisväri, Florett-hopea metalliväri ja jäätikönvalkoinen metalliväri sekä hiilikuitu.

⁸  Yhteensopivien Macao-keltaisten ilmasuutinten kehysten lisäksi briljantinmustat ovenkahvat ja sisäpeili ovat saatavissa 

tehdasasenteisena pakettina tai yksittäisinä varusteina Audi-jälleenmyyjältä. 

1

A1_Details71_2017_01.indd   58 27.04.17   14:52

58 59

4 + 5 Koristekehykset sisätiloihin¹ värinä Misano-punainen helmiäisväri

6 Ulkopeilien kotelot hiilikuitua

7 Valaistut kynnyslistat sisältäen A1-tekstin

6 4

5

7
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Audi A1 Sportback 

Mythos-musta, metalliväri¹

1  Koristeteipit V-muotoisina värinä Macao-keltainen², ³ | 
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Koko 7,5 J x 17, renkaat 225/35 R 18⁶.

2  Ulkopeilien koteloiden koristekehykset Macao-keltaiset⁷
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Audi Genuine Accessories
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Kontrastivärit

Kattokaaret/katto Daytona-harmaa, helmiäisväri

Korin ulkovärit Sepang-sininen, helmiäisväri

Florett-hopea, metalliväri

Siam-beige, metalliväri

Briljantinmusta

Nano-harmaa, metalliväri

 Vaihtelunhaluisille. 
                                                           Kattokaarien/katon kontrastivärit.

Kun kyse on yksilöllisistä valinnoista, Audi A1 ja Audi S1 osoittavat suurenmoista kykyä monipuolisuuteen. Hyvänä

esimerkkinä on mahdollisuus valita autoon oman maun mukainen katon kontrastiväri. Hae inspiraatiota ilmeikkäästä

värivalikoimasta – anna mielikuvituksesi laukata.

Katso lisää yhdistelmiä osoitteesta www.audi.fi
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Daytona-harmaa, helmiäisväri

Nuolenharmaa, helmiäisväri

Jäätikönvalkoinen, metalliväri

Utopia-sininen, metalliväri

Florett-hopea, metalliväri

Mythos-musta, metalliväri

Polttoaineenkulutusta ja CO₂-päästöjä koskevat tiedot alkaen sivulta 74.
Kuvissa näkyvät tai kuvatut varusteet ovat lisähintaan saatavissa olevia lisävarusteita. 

Yksityiskohtaiset tiedot vakio- ja lisävarusteista saat osoitteesta 

www.audi.fi tai Audi-jälleenmyyjältä.
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Polttoaineenkulutusta ja CO₂-päästöjä koskevat tiedot alkaen sivulta 74.
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www.audi.fi tai Audi-jälleenmyyjältä.
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Ulkovärit

 Vaikuttava ilmestys. 
Valitse ulkoväri, joka sopii parhaiten omaan persoonallisuuteesi. Voit luottaa erinomaiseen

laatuun, sillä autoasi ei vain maalata vain kertaalleen vaan peräti neljästi. Näin Audisi kiiltävä 

 maalipinta sekä näyttää hyvältä että kestää hyvin ympäristön vaikutuksia ja kulutusta. 

Vaikuttava ilmestys, joka kestää auton koko käyttöiän.

1 Jäätikönvalkoinen metalliväri 

2 Vegas-keltainen 

3 Briljantinmusta 

4 Misano-punainen helmiäisväri 

5  Utopia-sininen helmiäisväri

6 Nuolenharmaa helmiäisväri

7  Yksilöllinen ulkoväri Audi exclusive sametinvioletti helmiäisväri 

Muita värejä kysyttäessä. Audi Sport GmbH:n valikoimasta.

Kuvissa näkyvät tai kuvatut varusteet ovat lisähintaan saatavissa olevia lisävarusteita. 

Yksityiskohtaiset tiedot vakio- ja lisävarusteista saat osoitteesta www.audi.fi tai Audi-jälleenmyyjältä.
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Katso muita värejä osoitteesta www.audi.fi
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Vanteet

Polttoaineenkulutusta ja CO₂-päästöjä koskevat tiedot alkaen sivulta 74. 
Kuvissa näkyvät tai kuvatut varusteet ovat lisähintaan saatavissa olevia lisävarusteita. 

Yksityiskohtaiset tiedot vakio- ja lisävarusteista saat osoitteesta www.audi.fi tai Audi-jälleenmyyjältä. 

Renkaiden tekniset ominaisuudet löytyvät sivulta 76.

 Vaikuttava ilmestys. 
Audin vanteiden avulla voit korostaa omaa yksilöllistä tyyliäsi ja oman Audi A1:n tai S1:n luonnetta. 

Luo autoosi voimakas ulkomuoto valitsemalla omat suosikkisi. Mukavan tunteen tien päällä tarjoavat 

Audin vanteet, jotka testataan huolellisesti ja ovat näin ollen parasta mahdollista laatua.

Katso lisää vanteita osoitteesta www.audi.fi

1 17 tuumaa

4 17 tuumaa

3 15 tuumaa

2 18 tuumaa
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¹ Audi Sport GmbH:n valikoimasta.

² Huomioi vanteiden erityisominaisuudet sivulla 76.

1  17˝ alumiinivanne, 10-puolainen ”Y”, kiiltävä musta, kiillotettu, Audi Sport¹, ²

2  18˝ alumiinivanne, 5-puolainen ”V”, titaaninvärinen, kiillotettu, Audi Sport¹, ²

3 15˝ alumiinivanne, 5-puolainen

4 17˝ alumiinivanne, 10-puolainen Audi Sport¹

5 16˝ alumiinivanne, 5-puolainen ”Turbine” 

6  18˝ alumiinivanne, 5-puolainen ”Wing”, mattamusta, kiillotettu, Audi Sport¹, ²

7 17˝ alumiinivanne, 5-puolainen ”V”, kontrastiharmaa, osittain kiillotettu²

8 17˝ alumiinivanne, 7-puolainen

6 18 tuumaa

5 16 tuumaa

7 17 tuumaa

8 17 tuumaa
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Istuimet

Kuvissa näkyvät tai kuvatut varusteet ovat lisähintaan saatavissa olevia lisävarusteita. Yksityiskohtaiset tiedot vakio- ja lisävarusteista saat osoitteesta www.audi.fi tai Audi-jälleenmyyjältä. 

A1-kangas, musta A1 Sport -kangas, 

laserinsininen koristesaumaompelein

Liga-kangas, teräksenharmaa/musta 

koristesaumaompelein

(Ei Suomen tuontiohjelmassa)

Liga-kangas, Satsuma-oranssi/musta 

koristesaumaompelein

(Ei Suomen tuontiohjelmassa)

Laatua. 
                                                   Kangas- ja nahkaverhoilut.

Audisi tarjoaa sinulle aivan erityislaatuista istuinmukavuutta. Niin etu- 

kuin takaistuimilla voit nauttia ainutlaatuisesta matkustusmukavuudesta 

laadukkaiden materiaalien ja tyylikkään viimeistelyn ansiosta. Valitset 

 minkä istuinverhoilun tahansa, istu juuri niin kuin itse haluat.

Katso lisää istuinverhoiluja osoitteesta www.audi.fi
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Sector-kangas/nahka, musta 

koristesaumaompelein

(vain S1-mallit)

Spirit-kangas/nahka Utopia-sininen/musta 

 koristesaumaompelein

(Ei Suomen tuontiohjelmassa)

Alcantara rei’itetty / musta nahka

koristesaumaompelein

Musta Feinnappa-nahka, 

koristesaumaompelein

S-urheiluetuistuimet Feinnappa-nahkaa, 

selkänojien takaosat kiiltävän punaiset 

quattro-tekstillä

Urheiluetuistuimien keskiosa Utopia-sinistä 

Spirit-kangasta; istuimien sivuosat ja 

 pääntukien keskiosat mustaa nahkaa 

 Utopia-sinisin koristesaumaompelein
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Ilmasuutinten kehykset

Laser-sininen kiiltävä

(Ei Suomen tuontiohjelmassa)

Jäätikönvalkoinen kiiltävä

Satsuma-oranssi kiiltävä

(Ei Suomen tuontiohjelmassa)

Teräksenharmaa kiiltävä

Utopia-sininen kiiltävä

(Ei Suomen tuontiohjelmassa)

Alumiininvärinen Audi exclusive¹

                                                                                          Hienostuneempi. 
Ilmasuutinten kehykset.

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.

Katso lisää ilmasuutinten kehyksiä osoitteesta www.audi.fi
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Polttoaineenkulutusta ja CO₂-päästöjä koskevat tiedot alkaen sivulta 74.
Kuvissa näkyvät tai kuvatut varusteet ovat lisähintaan saatavissa olevia lisävarusteita. Yksityiskohtaiset tiedot vakio- ja lisävarusteista saat osoitteesta www.audi.fi tai Audi-jälleenmyyjältä. 

¹ Audi Sport GmbH:n valikoimasta. ² Vain sisätilojen quattro-paketin yhteydessä. ³ Vain S1 / S1 Sportback.

Alumiininvärinen, punainen sisäkehys², ³
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Audi Genuine Accessories

1

Audi Genuine Accessories -valikoima tarjoaa lukuisia mahdollisuuksia ja korostaa Audi A1:n erityispiirteitä. Nämä varusteet lunastavat Audin 

laatuvaatimukset joka päivä yhä uudelleen. Ota kaikki hyöty irti juuri sinun autoosi suunnitelluista ratkaisuista, joka hämmästyttävät upealla 

muotoilullaan ja selkeällä toiminnallisuudellaan. Lisätietoja näistä varusteista ja muista parhaista paloista saat Audi-jälleenmyyjältä.

Yhtä yksilöllinen 
                                                                                                                                                 kuin sinä itse. 

Lisätietoa saa lisävarusteluettelosta, 

 osoitteesta www.audi.fi ja 

Audi-jälleenmyyjältä.

Audi Genuine Accessories
E s i t e  2 017  //  2 01 8

Älä turhaan varaa huonet ta: r etke i ly ssä mukana Audi G enuine Accessor ies .

Kerralla kaikki:  ide oita var usteluun p olk upyörätel ine istä vante is i in .

Paikka: mik si  myös ko irat m atk usta vat miele l lään Audissa.
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2 4

3 1  Suksi- ja tavaraboksi upeaa Audi Design -muotoilua, lukittava ja 

avattavissa kätevästi molemmilta puolilta. Saatavissa koot 300 l¹, 

360 l (ks. kuva) ja 405 l¹.

2  Audi youngster plus -turvaistuimessa yhdistyvät turvallisuus ja 

mukavuus. Sopii lapsille painoltaan 15–36 kg (noin 4–12 vuotta).

3  Takapenkin suojus, vedenkestävä ja pestävä, helppo kiinnittää.

4  Tavaratilan laatikko, kokoontaitettava, tilavuus jopa 32 l, helppo 

koota tarranauhoilla. 

Polttoaineenkulutusta ja CO₂-päästöjä koskevat tiedot 

alkaen sivulta 74. 

¹ Kun käytössä on suksi- ja tavarankuljetuslaatikko, takaluukku aukeaa 

vain osittain, minkä vuoksi on suositeltavaa valita 360 litran lyhyempi 

malli.
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Audi-elämys

Elämys Audi A1.
Lisätietoa Internetissä.

Löydä A1:n upea maailma. 

Lisää tietoa, lisää yksilöllisyyttä ja lisää 

 erottuvuutta. Nyt osoitteessa www.audi.fi
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Skannaa QR-koodi älypuhelimellasi tai 

tabletillasi ja löydä Audi A1:n maailma. 

Yhteysmaksut matkapuhelinliittymän 

mukaan.

Polttoaineenkulutusta ja CO₂-päästöjä koskevat tiedot alkaen sivulta 74.
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Tekniset tiedot

Malli A1 1.0 TFSI ultra

(70 kW)

A1 1.4 TFSI 

(92 kW)

Moottorin rakenne 3-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)

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

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

Voimansiirto

Vetotapa Etuveto Etuveto

Vaihteisto 5-vaihteinen manuaalivaihteisto

[7-vaihteinen S tronic -automaatti]

6-vaihteinen manuaalivaihteisto

[7-vaihteinen S tronic -automaatti]

Painot/tilavuudet A1 Sportback A1 Sportback

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

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

Sallittu kattokuorma/vetoaisapaino, kg 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]

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

Suoritus-/kulutusarvot⁴

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

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

Polttoaine 95-okt.⁵ 95-okt.⁵

Polttoaineenkulutus⁶, ⁷ 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]

CO₂-päästöt⁶, ⁷ g/km  

yhdistetty 97–102 [102–107] 115–120 [112–117]

Päästönormi EU6 [EU6] EU6 [EU6]

[ ] S tronic. Viitteiden ¹ … ⁸ selitykset sivulla 76.
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Malli A1 1.8 TFSI

(141 kW)

A1 1.6 TDI

(85 kW)

S1 2.0 TFSI quattro

(170 kW)

Moottorin rakenne 4-sylinterinen bensiinimoottori polttoaineen 

 suoraruiskutuksella, turboahtimella ja epäsuoralla 

välijäähdytyksellä

4-sylinterinen dieselmoottori Common Rail 

 -ruiskutuksella, turboahtimella ja epäsuoralla 

 välijäähdytyksellä

4-sylinterinen bensiinimoottori suoraruiskutuk-

sella, turboahtimella ja välijäähdyttimellä

Iskutilavuus, cm³ (venttiilit/sylinteri) 1 798 (4) 1 598 (4) 1 984 (4)

Teho¹, kW / r/min 141/5 400 85/3 500–4 000 170/6 000

Vääntömomentti, Nm / r/min 250/1 250–5 300 250/1 500–3 000 370/1 600–3 000

Voimansiirto

Vetotapa Etuveto Etuveto Jatkuvatoiminen quattro-neliveto

Vaihteisto [7-vaihteinen S tronic -automaatti] 5-vaihteinen manuaalivaihteisto

[7-vaihteinen S tronic -automaatti]

6-vaihteinen manuaalivaihteisto

Painot/tilavuudet A1 Sportback A1 Sportback S1 S1 Sportback

Omamassa², kg [1 280] 1 250 [1 275] 1 390 1 415

Sallittu kokonaismassa, kg [1 705] 1 695  [1 720] 1 765 1 790

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

Sallittu perävaunumassa³, kg

jarruton

nousu 12 %

[640]

[1 200]

620 [630]

1 200 [1 200]

–

–

–

–

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

Suoritus-/kulutusarvot⁴

Huippunopeus, km/h [234] 200 [200] 250 250

Kiihtyvyys 0–100 km/h, s [6,9] 9,5 [9,5] 5,8 5,9

Polttoaine 95-okt.⁵ Diesel⁸ 95-okt.⁵

Polttoaineenkulutus⁶, ⁷ l/100 km

kaupunki

maantie

yhdistetty

[7,1–7,4]

[4,7–4,9]

[5,6–5,8]

4,6–4,8 [4,4–4,6]

3,3–3,5 [3,4–3,6]

3,8–4,0 [3,8–4,0]

9,1–9,2

5,8–5,9

7,0–7,1

9,2–9,3

5,9–6,0

7,1–7,2

CO₂-päästöt⁶, ⁷ g/km  

yhdistetty [129–134] 99–104 [99–106] 162–166 166–168

Päästönormi [EU6] EU6 [EU6] EU6 EU6
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Tekniset tiedot
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Tekniset tiedot ja mitat

Selitykset

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

³  Auton omamassa (kun kuljettaja [75 kg] ja polttoainetankki 90 % täynnä); EU-asetuksen 1230/2012 viimeisin 

versio. Erikoisvarusteet voivat nostaa auton omamassaa ja ilmanvastusta, 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 ajoneuvoyhdistelmä on ammattikäytössä, saatetaan tarvita EY:n edellyttämää 

ajopiirturia.

⁴  Tiedot polttoaineenkulutuksesta ja CO₂-päästöistä määräytyvä myös käytettävien vanteiden/renkaiden mukaan.

⁵   95-oktaanisen lyijyttömän bensiinin (DIN EN 228) käyttöä suositellaan. Ellei sitä ole saatavissa: voidaan käyttää 

vähintään 91-oktaanista (DIN EN 228) lyijytöntä bensiiniä, mikä aiheuttaa vähäisen tehon heikkenemisen. 95-oktaa-

nisen polttoaineen, joka sisältää enintään 10 % etanolia (E10), käyttö on myös mahdollista. Kulutustiedot koskevat 

95-oktaanista polttoainetta (692/2008/EY).

⁶  Määritetty virallisen mittausmenetelmän mukaan. Tiedot eivät koske yksittäisiä malleja vaan toimivat vertailuna 

eri autotyyppien välillä.

⁷  Polttoaineenkulutus ja CO₂-päästöt riippuvat myös kuljettajan ajotavasta sekä sää- ja kelioloista. CO₂ on tärkein 

ilmaston lämpenemiseen vaikuttava kasvihuonekaasu.

⁸  Lyijyttömän dieselpolttoaineen (DIN EN 590) käyttö on suositeltavaa. 

Ellei sitä ole saatavissa, käytä DIN EN 590:n mukaista dieselpolttoainetta.

Tärkeä ohje

Vanteiden erityisominaisuudet: Kokonaan tai osittain kiillotettuja alumiinivanteita ei ole hyvä käyttää talviolosuh-

teissa. 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.

Rengaskoko Polttoaineen

taloudellisuus-

luokka

Märän kelin 

luokka

Ulkoisen rengasmelun

luokitus

Kesärenkaat 185/60 R 15 C A 68

215/45 R 16 C E–A 66–70 –

215/40 R 17 E–C B–A 68–72 –

225/35 R 18 E A 70–72

Tietyn renkaan tilaaminen ei ole mahdollista. 

Tiedustele maakohtaisia rengasvaihtoehtoja Audi-jälleenmyyjältä.
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Audi A1 Sportback Tiedot millimetreinä

Mittaukset suoritettu auton ollessa tyhjä. Tavaratilan tilavuus¹ 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 S1 Sportback Tiedot millimetreinä

Mittaukset suoritettu auton ollessa tyhjä. Tavaratilan tilavuus¹ 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.

Audi S1 Tiedot millimetreinä

Mittaukset suoritettu auton ollessa tyhjä. Tavaratilan tilavuus¹ 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.
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Polttoaineenkulutusta ja CO₂-päästöjä koskevat tiedot alkaen sivulta 74. 

¹ Tekniset tiedot koskevat perusmallia ilman maakohtaisia asetuksia ja valittuja lisävarusteita.
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Tekniset tiedot ja mitat

Selitykset

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

³  Auton omamassa (kun kuljettaja [75 kg] ja polttoainetankki 90 % täynnä); EU-asetuksen 1230/2012 viimeisin 

versio. Erikoisvarusteet voivat nostaa auton omamassaa ja ilmanvastusta, 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 ajoneuvoyhdistelmä on ammattikäytössä, saatetaan tarvita EY:n edellyttämää 

ajopiirturia.

⁴  Tiedot polttoaineenkulutuksesta ja CO₂-päästöistä määräytyvä myös käytettävien vanteiden/renkaiden mukaan.

⁵   95-oktaanisen lyijyttömän bensiinin (DIN EN 228) käyttöä suositellaan. Ellei sitä ole saatavissa: voidaan käyttää 

vähintään 91-oktaanista (DIN EN 228) lyijytöntä bensiiniä, mikä aiheuttaa vähäisen tehon heikkenemisen. 95-oktaa-

nisen polttoaineen, joka sisältää enintään 10 % etanolia (E10), käyttö on myös mahdollista. Kulutustiedot koskevat 

95-oktaanista polttoainetta (692/2008/EY).

⁶  Määritetty virallisen mittausmenetelmän mukaan. Tiedot eivät koske yksittäisiä malleja vaan toimivat vertailuna 

eri autotyyppien välillä.

⁷  Polttoaineenkulutus ja CO₂-päästöt riippuvat myös kuljettajan ajotavasta sekä sää- ja kelioloista. CO₂ on tärkein 

ilmaston lämpenemiseen vaikuttava kasvihuonekaasu.

⁸  Lyijyttömän dieselpolttoaineen (DIN EN 590) käyttö on suositeltavaa. 

Ellei sitä ole saatavissa, käytä DIN EN 590:n mukaista dieselpolttoainetta.

Tärkeä ohje

Vanteiden erityisominaisuudet: Kokonaan tai osittain kiillotettuja alumiinivanteita ei ole hyvä käyttää talviolosuh-

teissa. 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.

Rengaskoko Polttoaineen

taloudellisuus-

luokka

Märän kelin 

luokka

Ulkoisen rengasmelun

luokitus

Kesärenkaat 185/60 R 15 C A 68

215/45 R 16 C E–A 66–70 –

215/40 R 17 E–C B–A 68–72 –

225/35 R 18 E A 70–72

Tietyn renkaan tilaaminen ei ole mahdollista. 

Tiedustele maakohtaisia rengasvaihtoehtoja Audi-jälleenmyyjältä.
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Audi A1 Sportback Tiedot millimetreinä

Mittaukset suoritettu auton ollessa tyhjä. Tavaratilan tilavuus¹ 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 S1 Sportback Tiedot millimetreinä

Mittaukset suoritettu auton ollessa tyhjä. Tavaratilan tilavuus¹ 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.

Audi S1 Tiedot millimetreinä

Mittaukset suoritettu auton ollessa tyhjä. Tavaratilan tilavuus¹ 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.
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Polttoaineenkulutusta ja CO₂-päästöjä koskevat tiedot alkaen sivulta 74. 

¹ Tekniset tiedot koskevat perusmallia ilman maakohtaisia asetuksia ja valittuja lisävarusteita.
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Tekniset tiedot

Tietoja Audi connectista 

Datayhteyden muodostamiseen käytetään asiakkaan omaa ulkoista SIM-korttia, joka asetetaan korttipaikkaan. Lisä-

varusteena saatavan Audi phone boxin yhteydessä integroidun autopuhelintoiminnon käyttö edellyttää Bluetooth-

yhteensopivaa matkapuhelinta, jossa on Remote SIM Access Profile (rSAP)². Kun ulkoinen SIM-kortti asetetaan 

korttipaikkaan tai yhdistetään rSAP-profiilin kautta, kaikki datayhteydet, mukaan lukien Audi connect -palvelut ja 

WLAN Hotspot, muodostetaan tämän ulkoisen SIM-kortin kautta. Datapakettien vastaanottaminen Internetistä 

saattaa aiheuttaa kulloistenkin matkapuhelinpalvelujen hinnoittelun mukaan ja erityisesti ulkomailla tapahtuvassa 

käytössä lisäkustannuksia: Syntyvät kustannukset määräytyvät tällöin vain ulkoisen SIM-kortin mukaan.

Audi connectin tukemien palvelujen käytettävyys on maakohtaista. Audi connect -palvelut ovat käytettävissä vähintään 

vuoden ajan auton toimituspäivästä lukien. 24 kuukauden kuluttua auton käyttöönotosta Audi connect -palvelujen 

käyttöoikeus jatkuu maksutta yhden 12 kuukauden jakson ajan. Jos et halua ottaa käyttöön käyttöoikeuden jatkoa, 

ilmoita siitä meille kirjallisesti osoitteeseen:

AUDI AG

Kundenbetreuung Deutschland

85045 Ingolstadt

Sähköposti: kundenbetreuung@audi.de

Puh.: +49 800 28347378423

Lisätietoja Audi connect -palvelujen tilauksen jatkamisesta Audi-jälleenmyyjältä. Audi connect mahdollistaa auto-

mallin mukaan pääsyn Googleen ja Twitteriin. Jatkuvaa käyttöä ei voida taata, vaan se määräytyy Googlen ja 

Twitterin toiminnan mukaan. Lisätietoja Audi connectista saa osoitteesta www.audi.com/connect ja Audi-jälleen-

myyjältä; tietoa maksun muodostumisesta saa omalta matkapuhelinoperaattorilta.

¹ Täyden hyödyn saaminen edellyttää LTE-datayhteyttä. Tiedot saatavuudesta ja LTE-tekniikan tuesta saat Audi-jälleenmyyjältä.

² Tiedot yhteensopivista matkapuhelimista saat Audi-jälleenmyyjältä tai Internet-osoitteesta www.audi.com/bluetooth
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Esitteessä kuvatun Audi A1 Sportbackin varusteet (sivut 4–19):

Ulkoväri: jäätikönvalkoinen metalliväri ja katto Daytona-harmaa helmiäisväri

Vanteet/renkaat: 16 tuuman alumiinivanne, 5-puolainen ”Dynamic”

Istuimet/istuinverhoilut: urheiluetuistuimet Laser-sinistä/mustaa Milano-nahkaa Laser-sinisin koristesauma-

ompelein

Ilmasuutinten kehykset: kiiltävä musta

Esitteessä kuvatun Audi S1:n varusteet (s. 20–33):

Ulkoväri: Vegas-keltainen, kattokaaret briljantinmustat

Vanteet/renkaat: 18 tuuman alumiinivanne, 5-puolainen ”Facet” (S-Design), kontrastiharmaa, osittain kiillotettu¹

Istuimet/istuinverhoilut: urheiluistuimet mustaa Feinnappa-nahkaa hopeisin koristesaumaompelein S1-tekstillä

Ilmasuutinten kehykset: alumiininväriset, Audi exclusive

Esitteessä kuvatun Audi S1 Sportbackin varusteet (sivut 20–33):

Ulkoväri: Misano-punainen helmiäisväri, katto briljantinmusta

Vanteet/renkaat: 18 tuuman alumiinivanne, 5-puolainen ”Facet” (S-Design), mattamusta, osittain kiillotettu¹

Istuimet/istuinverhoilut: S-urheiluistuimet teräksenharmaata Feinnappa-nahkaa punaisin koristesaumaompelein, 

selkänojan takaverhous kiiltävän punainen, S1-teksti

Ilmasuutinten kehykset: kiiltävä musta, punainen sisäkehys

Polttoaineenkulutusta ja CO₂-päästöjä koskevat tiedot alkaen sivulta 74. 

¹ Huomioi vanteiden erityisominaisuudet sivulla 76.
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Audi

AUDI AG 

Auto-Union-Straße 1 

85045 Ingolstadt

www.audi.fi

Tilanne: huhtikuu 2017

Painettu Saksassa

733/1150.12.71

Teknistä etumatkaa

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

maan. Kuvien autoissa saattaa lisäksi olla varusteita, jotka eivät sisälly niihin vakiona. Mallistoa, autojen 

ulkonäköä, suorituskykyä, mittoja, painoja, polttoaineenkulutusta jne. koskevat tiedot perustuvat julkaisu-

hetken 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




