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04 | 05 INTRODUCING / Audi A1 citycarver

Johdanto / On silmänräpäyksiä, joissa 
kaikki asiat osuvat kohdilleen. Aika, paik-
ka, valo, tuoksu. Ja ennen kaikkea oma 
asenne. Juuri sinä olet se tärkeä ero. Ero 
napostelun ja nautiskelun välillä. Ero 
 jutustelun ja flirttailun välillä. Ero sha-
la- lan ja yeah-yeah-yeahn välillä. Olet 
avoinna kaikelle uudelle. Haluat tehdä, 
kokeilla, löytää. Lyhyistä silmänräpäyk-
sistä kasvaa jotakin suurta, joka saa maa-
ilman pysähtymään pieneksi hetkeksi. 
Hetkeksi, joka on suorastaan eeppinen. 
Mistä sinä löydä oman hetkesi?

Uusi, 
eeppinen 
Audi A1 
citycarver.

Polttoaineenkulutusta ja CO₂-päästöjä koskevat tiedot alkaen sivulta 18.
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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Yksityiskohtaiset tiedot vakio- ja lisävarusteista saat osoitteesta www.audi.fi tai Audi-jälleenmyyjältä.
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EPIC / 
whatever that means. 
Kokouksesta liikelounaalle ja edelleen 
treenaamaan. Treffeiltä illalliselle ja siitä 
yökerhoon. Jokaisesta hetkestä tulee 
juuri sinun oma hetkesi. Autolla, joka jo 
ensisilmäyksellä antaa itsestään vakuut-
tavan kuvan. A1 citycarverin erottuvassa 
ilmeessä yhdistyvät ikonisen ralliauton 
tunnusmerkit sekä maastoautojen muo-
tokieli. Vaatii rohkeutta kulkea aina 
omaa tietään. 

Polttoaineenkulutusta ja CO₂-päästöjä koskevat tiedot alkaen sivulta 18.
Kuvissa näkyvät tai kuvatut varusteet ovat lisähintaan saatavissa olevia lisävarusteita.  
Yksityiskohtaiset tiedot vakio- ja lisävarusteista saat osoitteesta www.audi.fi tai Audi-jälleenmyyjältä.
Muita värejä tilauksesta.

Pulse-oranssi

Tioman-vihreä

Arrow-harmaa

Ulkovärit:

Lähde ulos / 
ja suuntaa
kaupungille.

Ulkoväri: Arrow-harmaa, helmiäisväri
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Jättimäisiä / 
yksityiskohtia.

Sisätilat / Ovi sulkeutuu. Arki jää ulko-
puolelle. Uudessa Audi A1 citycarverissa 
huomaa heti, mitä innovaatio tarkoittaa: 
vakiovarusteinen digitaalinen mittaristo 
on tehty selkeästi kuljettajaa varten. 
MMI touch -kosketusnäyttö on upotettu 
saumattomasti mustaan lasipaneeliin. 
Se ihastuttaa yhdessä uuden kojelaudan 
kanssa. Voit yksilöidä sisätilat valitsemalla 
jonkin lukuisista väreistä ja materiaaleista. 
Valittavissa on 30 väriä valaistukseen sekä 
laajennettu LED-sisävalo-paketti, minkä 
lisäksi valikoidut muotoilun elementit 
luovat sisätiloihin yksilöllistä tunnelmaa. 
Jokaiselle jotakin.

LED / Kaupungissa pitää jatkuvasti tais-
tella tullakseen huomatuksi. Valomai-
nokset, arkkitehtuuri, muotitietoiset 
 ihmiset, konserttijulisteet – ne kaikki 
huutavat ”Katso minua!”. Ei siis ole lain-
kaan helppoa nähdä kaikkea ja tulla 
 samalla nähdyksi. Siinä tosin auttavat 
uuden A1 citycarverin LED-ajovalot ja 
LED-takavalot dynaamisine vilkkuineen. 
Valoisassakin huomiovalojen tyylikäs 
 valokuvio vetää huomiota puoleensa.

Eeppistä /
joka yö.

Polttoaineenkulutusta ja CO₂-päästöjä koskevat tiedot alkaen sivulta 18. 
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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 Nollasta  
 kaikkialle / 
 millisekunneissa.

Liitettävyys / Missä sijaitsee kaupun-
gin upein nähtävyys? Entä suurin museo? 
Salainen huippuravintola? Ja mikä tärkein-
tä: mistä löytyy vapaa pysäköintipaikka? 
Löydä joka päivä jotakin uutta. Älä jätä 
hetkeäkään kokematta. MMI  Navigointi 
plus -järjestelmän ja integroitujen Audi 
connect Navigation & Infotainment -pal-
velujen¹ avulla olet parhaiten yhteydessä 
maailmaan. Audin älypuhelinliitännän², ³ 
kautta voi käyttää valikoituja Apple 
CarPlay- ja Android Auto -älypuhelinso-
velluksia.

Taustalla soiva soundtrack? Sen tarjoaa Bang & Olufsen 
Premium Sound System. Sen yksitoista kaiutinta ja vallan-
kumouksellinen 3D-ääni. Sen ansiosta jokaisesta matkasta 
tulee eeppinen roadmovie.

¹ Lisätietoa oikeudellisista tiedoista ja käyttövinkeistä saa sivulta 19. ² Tiedot yhteensopivista matkapuhelimista saat  
Audi-jälleenmyyjältä. ³ Audi ei pysty vaikuttamaan siihen, mitä sovelluksia Audi smartphone interfacen kautta näytetään.  

Sovelluksien sisältö ja toiminnot ovat kulloisenkin palveluntarjoajan vastuulla. 
Kuvissa näkyvät tai kuvatut varusteet ovat osittain lisähintaan saatavissa olevia lisävarusteita.  

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

Polttoaineenkulutusta ja CO₂-päästöjä koskevat tiedot alkaen sivulta 18.
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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 Enemmän 
avustajia / 
 kuin istuimia.

Kuljettajaa avustavat järjestel-
mät / Auringonlasku kattojen taakse. 
 Näkymä tien upeisiin maisemiin. Graffitit 
tehtaan raunioissa. Millaisella tiellä  
kuljetkaan, on etuoikeus nauttia näistä 
 eeppisistä hetkistä mahdollisimman 
 rentoutuneena – sen mahdollistaa uusi 
A1 citycarver ja sen lukuisat kuljettajaa 
avustavat järjestelmä¹, ²: Audi pre sense 
eteen yhdessä pysäköintiavustimien ja 
mukautuvan vakionopeussäätimen kanssa 
tekevät ajamisesta rentoa ja turvallista. 
Kaistanvaihtovaroitin puolestaan auttaa 
pitämään sinut oikealla tiellä.

Mukautuva vakionopeussäädin säilyttää automaattisesti etäisyyden  
edellä ajavaan ajoneuvoon. Pysäköintiavustin puolestaan etsii sopivia  
pysäköintipaikkoja ja ottaa pysäköinnin ohjaamisen vastuulleen. Polttoaineenkulutusta ja CO₂-päästöjä koskevat tiedot alkaen sivulta 18. 

¹ Muista: Järjestelmät toimivat vain järjestelmärajoitusten puitteissa. Ne voivat tukea kuljettajaa, 
mutta vastuu ajamisesta ja riittävästä tarkkaavaisuudesta liikenteessä on aina kuljettajalla.  
² Saatavuus vaihtelee maan mukaan. 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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Suorituskyky / Tehokas moottori. 
Tarkasti säädetty alusta. Tässä vain kaksi 
niistä monesta yksityiskohdasta, jotka 
edistävät uuden A1 citycarverin ketterää 
käsittelyä ja urheilullista kaarreajoa. Ha-
luatko päästä päämäärääsi dynaamisesti 
ajaen? Tai rennosti mukavaan ajamiseen 
parhaiten sopivilla säädöillä? Päätä itse 
Audi drive selectin avulla. Vai haluatko 
ehkä viedä ajamisen äärirajoille? Valitse 
silloin dynaaminen Performance-paketti, 
joka parantaa Audi A1 citycarverin urhei-
lullista ajokokemusta ja dynaamista  
ulkonäköä. Kaikki tämä tarjoaa sinulle 
hetken, jota voi parhaiten kuvata lyhyesti 
vain sanalla: ”Vau!”

Polttoaineenkulutusta ja CO₂-päästöjä koskevat tiedot alkaen sivulta 18.
Kuvissa näkyvät tai kuvatut varusteet ovat lisähintaan saatavissa olevia lisävarusteita.  
Yksityiskohtaiset tiedot vakio- ja lisävarusteista saat osoitteesta www.audi.fi tai Audi-jälleenmyyjältä.

Peli / 
on kaikista 
tärkein.
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Peli / 
on kaikista 
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Alumiininen polkupyöräteline edus-
taa aerodynaamisesti muotoiltua ai-
nutlaatuista Audi Design -muotoilua. 
Lukitus takaa tukevan ja turvallisen 
kuljetuksen.

Polttoaineenkulutusta ja CO₂-päästöjä koskevat tiedot alkaen sivulta 18. 
Audi Genuine Accessories -lisävarusteet ovat lisähintaan saatavissa olevia varusteita AUDI AG:n valikoimasta. Audi Genuine Accessories  
-lisävarusteiden tiedot sivulla 18. 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 18.
¹ Huomioi vanteiden erityisominaisuudet sivulla 18. 

Audi Genuine Accessories /
Valikoima tarjoaa lukuisia mahdollisuuk-
sia ja korostaa Audi A1 citycarverin eri-
tyispiirteitä. Nämä ovat tuotteita, jotka 
täyttävät laatulupauksemme joka päivä

yhä uudelleen. Nämä ovat mittatarkkoja 
ratkaisuja, jotka vakuuttavat lumoavalla 
muotoilullaan ja erinomaisella toimin-
nallisuudellaan. 

 Myös täydellistä / 
voi vielä parantaa.

Lisätietoa saa lisävarusteluet-
telosta www.audi.fi ja Audi- 
jälleenmyyjältä.

Tavaratilan pohjakaukalo:  
suojaa tavaratilaa tavaroiden  
tuomalta lialta ja vaurioilta. 

Alumiinivanteet talvirenkaille 
10-puolainen ”Turbine”:  

kiiltävä musta, koko 6,5 J x 16, 
renkaat 205/60 R 16.¹

Kumimatot, joissa A1-teksti:  
suojaavat tavaratilan sisäpuolta  
kosteudelta ja lialta. 
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Tekniset tiedot koskevat perusmallia ilman maakohtaisia asetuksia ja valittuja lisävarusteita.
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.

Rengasparametrien luokitus
Taulukossa on ilmoitettu Audi A1 citycarverin eri rengaskoolle polttoaineen taloudellisuusluokka, märän kelin 
luokka ja ulkoisen rengasmelun luokka.

Tietyn renkaan tilaaminen ei ole mahdollista. Tiedustele maakohtaisia rengasvaihtoehtoja Audi-jälleenmyyjältä. 

Technische Daten

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.

Tietoja koskien Audi Genuine Accessories -lisävarusteita
Audi Genuine Accessories -lisävarusteet ovat lisähintaan saatavissa olevia varusteita AUDI AG:n valikoimasta. 
 Varusteita ei ole huomioitu ilmoitettaessa auton kulutus- ja päästöarvoja. Asentaminen on sen vuoksi mahdollista 
vasta auton käyttöönoton jälkeen.

Esitteessä kuvatun Audi A1 citycarverin varusteet (sivut 1–20): 
Edition one nuolenharmaa helmiäisväri, alumiinivanteet 5-puolainen ”Jet” mattamusta, kiillotettu, Audi Sport², ³, 
sisätilojen S line -paketti, jossa urheilullisten etuistuimien verhoiluna Puls-kangas / keinonahka mono.pur 550 
-yhdistelmä ja koristesaumaompeleet sekä S-logo etuistuimien selkänojissa, somistelistat Polygon värinä ho-
peanharmaa timanttilakka ja koristeet oranssia satiinilakkaa

Tietoja koskien Audi connect Navigation & Infotainment -palveluja käytettäessä asiakkaan omaa SIM-korttia
Datayhteyden muodostamiseen käytetään asiakkaan omaa ulkoista SIM-korttia, joka asetetaan korttipaikkaan. 
 Lisäksi tarvitaan automallin mukaan SIM-kortti, jossa on dataoptio ja LTE-optio LTE-tekniikkaa¹ varten – autopuhe-
limen yhteydessä SIM-kortti, jossa on puhelin- ja dataoptio tai Bluetooth-yhteensopiva älypuhelin ja Remote SIM 
Access Profile (rSAP)². Palvelut ovat käytettävissä vain erikseen solmitun matkapuhelinsopimuksen kautta ja vain 
matkapuhelinverkon ulottuvilla. Datapakettien vastaanottaminen Internetistä saattaa aiheuttaa kulloistenkin 
matkapuhelinpalvelujen hinnoittelun mukaan ja erityisesti ulkomailla tapahtuvassa käytössä lisäkustannuksia: 
suurten datamäärien vuoksi on ehdottomasti suositeltavaa käyttää kiinteään hinnoitteluun perustuvaa liittymää! 

Audi connect Navigointi & Infotainment -palvelujen käytettävyys on maakohtaista. Audi connect -palvelut ovat 
käytettävissä vähintään vuoden ajan auton toimituspäivästä lukien. Jos Audi connect -palvelut perustuvat kolman-
nen osapuolen tuottamiin palveluihin, jatkuvaa käytettävyyttä ei voida taata, sillä se on kolmannen osapuolen 
 vastuulla. 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 
D-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, Twitteriin ja Amazon Alexaan. Jatkuvaa käyttöä ei voida taata, vaan se määräytyy 
Googlen, Twitterin ja Amazon Alexan toiminnan mukaan. Lisätietoja Audi connectista saa osoitteesta www.audi.com/
connect ja Audi-jälleenmyyjältä; tietoa maksun muodostumisesta saa omalta matkapuhelinoperaattorilta.

Tietoja koskien lakiin perustuvaa hätäpuhelua, Audi connect Emergency & Service -palvelua ja Audi connect  
Remote & Control -palvelua 
Lakisääteisen hätäpuhelupalvelun sekä Audi connect Emergency & Service -paketin ja Audi connect Remote & 
Control -paketin palveluiden hankinta tapahtuu autoon asennetun SIM-kortin kautta. Auton puhe- ja datayhteyden 
kustannukset sisältyvät palveluiden hintaan. Audin tarjoamat palvelut ovat käytettävissä vain Audin valitseman 
matkapuhelinoperaattorin matkapuhelinverkon alueella. 
Audi connect Emergency & Service -paketin palvelut ovat käytettävissä kymmenen vuoden ajan auton toimituspäi-
västä lukien.

Audi connect Remote & Control -paketin palvelut ovat käytettävissä kolmen vuoden ajan auton toimituspäivästä 
lukien. Voimassaoloaikaa voidaan jatkaa maksusta. 

Lakisääteinen hätäpuhelupalvelu on käytössä ilman käyttöajan rajoitusta auton toimituspäivästä lähtien. Se täyttää 
yleiseurooppalaisen hätäpuhelujärjestelmän (eCall) lakisääteiset vaatimukset.

Muita ohjeita: Palveluissa saattaa esiintyä häiriöitä, jotka johtuvat ylivoimaisen esteen aiheuttamasta Force majeure 
-tilanteesta tai viranomaisten määräyksestä tai teknisestä tai muusta toimenpiteestä, joka johtaa AUDI AG:n, muiden 
toimittajien tai verkko-operaattorin laitteistojen määräystenmukaiseen operaatioon (esim. huoltoon, korjaukseen, 
järjestelmäkohtaiseen ohjelmistopäivitykseen, laajennuksiin). AUDI AG pyrkii kaikin keinoin varmistamaan, että 
tällaiset häiriöt korjataan tai pyritään korjaamaan viipymättä.

Rengaskoko 
 

Polttoaineen 
taloudellisuus-

luokka

Märän kelin 
luokka 

Ulkoisen rengasmelun 
luokitus 

Kesärenkaat 205/60 R 16 B A–B 70–71

205/55 R 17 B A–B 70

215/45 R 18 C A 68–71 –

Selitykset
¹  Ilmoitetut kulutus- ja päästöarvot on mitattu lakisääteisten mittausmenetelmien mukaan. Alkaen 1. syyskuuta 2017 

tietyt uudet autot tyyppihyväksytään henkilöautoille ja kevyille hyötyajoneuvoille tarkoitetun kansainvälisesti yhte-
näistetyn testimenetelmän mukaisesti (World Harmonised Light Vehicle Test Procedure, WLTP). Kyseessä on to-
denmukainen testimenetelmä polttoaineenkulutuksen ja CO₂-päästöjen mittaamiseen. 1. syyskuuta 2018 alkaen 
WLTP-menetelmä korvaa vaiheittain uuden eurooppalaisen ajosyklin (NEDC). Todenmukaisten testausolosuhtei-
den ansiosta WLTP-menetelmän mukaisesti mitattu polttoaineenkulutus ja CO₂-päästöt ovat usein korkeammat 
kuin NEDC-menetelmän mukaisesti mitatut arvot. Lisätietoja WLTP- ja NEDC-testausmenetelmien eroista saa 
osoitteesta www.volkswagen.de/de/technologie/wltp.  
Tällä hetkellä on edelleen velvollisuus ilmoittaa NEDC-arvot. Mikäli kyseessä on uusi auto, joka on tyyppihyväksytty 
WLTP-testausmenetelmän mukaan, NEDC-arvot määritetään WLTP-arvojen perusteella. WLTP-arvot voidaan halut-
taessa ilmoittaa vapaaehtoisesti siihen saakka, kunnes niiden ilmoitusvelvollisuus astuu voimaan. NEDC-arvot  
eivät koske yksittäisiä autoja vaan on tarkoitettu eri autotyyppien väliseen vertailuun.  
Lisävarusteet ja tarvikkeet (muut osat, renkaat jne.) saattavat muuttaa oleellisia parametreja, kuten painoa, 
 vierintävastusta ja aerodynamiikkaa, ja vaikuttaa näin sää- ja liikenneolosuhteiden ja yksilöllisen ajotavan myötä 
myös polttoaineenkulutukseen, virrankulutukseen ja CO₂-päästöihin sekä auton tehoarvoihin.

² Huomioi vanteiden erityisominaisuudet tällä sivulla.

³ Audi Sport GmbH:n valikoimasta.
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Vaihteisto 6-vaihteinen manuaalivaihteisto
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Tekniset tiedot koskevat perusmallia ilman maakohtaisia asetuksia ja valittuja lisävarusteita.
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.

Rengasparametrien luokitus
Taulukossa on ilmoitettu Audi A1 citycarverin eri rengaskoolle polttoaineen taloudellisuusluokka, märän kelin 
luokka ja ulkoisen rengasmelun luokka.

Tietyn renkaan tilaaminen ei ole mahdollista. Tiedustele maakohtaisia rengasvaihtoehtoja Audi-jälleenmyyjältä. 

Technische Daten

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.

Tietoja koskien Audi Genuine Accessories -lisävarusteita
Audi Genuine Accessories -lisävarusteet ovat lisähintaan saatavissa olevia varusteita AUDI AG:n valikoimasta. 
 Varusteita ei ole huomioitu ilmoitettaessa auton kulutus- ja päästöarvoja. Asentaminen on sen vuoksi mahdollista 
vasta auton käyttöönoton jälkeen.

Esitteessä kuvatun Audi A1 citycarverin varusteet (sivut 1–20): 
Edition one nuolenharmaa helmiäisväri, alumiinivanteet 5-puolainen ”Jet” mattamusta, kiillotettu, Audi Sport², ³, 
sisätilojen S line -paketti, jossa urheilullisten etuistuimien verhoiluna Puls-kangas / keinonahka mono.pur 550 
-yhdistelmä ja koristesaumaompeleet sekä S-logo etuistuimien selkänojissa, somistelistat Polygon värinä ho-
peanharmaa timanttilakka ja koristeet oranssia satiinilakkaa

Tietoja koskien Audi connect Navigation & Infotainment -palveluja käytettäessä asiakkaan omaa SIM-korttia
Datayhteyden muodostamiseen käytetään asiakkaan omaa ulkoista SIM-korttia, joka asetetaan korttipaikkaan. 
 Lisäksi tarvitaan automallin mukaan SIM-kortti, jossa on dataoptio ja LTE-optio LTE-tekniikkaa¹ varten – autopuhe-
limen yhteydessä SIM-kortti, jossa on puhelin- ja dataoptio tai Bluetooth-yhteensopiva älypuhelin ja Remote SIM 
Access Profile (rSAP)². Palvelut ovat käytettävissä vain erikseen solmitun matkapuhelinsopimuksen kautta ja vain 
matkapuhelinverkon ulottuvilla. Datapakettien vastaanottaminen Internetistä saattaa aiheuttaa kulloistenkin 
matkapuhelinpalvelujen hinnoittelun mukaan ja erityisesti ulkomailla tapahtuvassa käytössä lisäkustannuksia: 
suurten datamäärien vuoksi on ehdottomasti suositeltavaa käyttää kiinteään hinnoitteluun perustuvaa liittymää! 

Audi connect Navigointi & Infotainment -palvelujen käytettävyys on maakohtaista. Audi connect -palvelut ovat 
käytettävissä vähintään vuoden ajan auton toimituspäivästä lukien. Jos Audi connect -palvelut perustuvat kolman-
nen osapuolen tuottamiin palveluihin, jatkuvaa käytettävyyttä ei voida taata, sillä se on kolmannen osapuolen 
 vastuulla. 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 
D-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, Twitteriin ja Amazon Alexaan. Jatkuvaa käyttöä ei voida taata, vaan se määräytyy 
Googlen, Twitterin ja Amazon Alexan toiminnan mukaan. Lisätietoja Audi connectista saa osoitteesta www.audi.com/
connect ja Audi-jälleenmyyjältä; tietoa maksun muodostumisesta saa omalta matkapuhelinoperaattorilta.

Tietoja koskien lakiin perustuvaa hätäpuhelua, Audi connect Emergency & Service -palvelua ja Audi connect  
Remote & Control -palvelua 
Lakisääteisen hätäpuhelupalvelun sekä Audi connect Emergency & Service -paketin ja Audi connect Remote & 
Control -paketin palveluiden hankinta tapahtuu autoon asennetun SIM-kortin kautta. Auton puhe- ja datayhteyden 
kustannukset sisältyvät palveluiden hintaan. Audin tarjoamat palvelut ovat käytettävissä vain Audin valitseman 
matkapuhelinoperaattorin matkapuhelinverkon alueella. 
Audi connect Emergency & Service -paketin palvelut ovat käytettävissä kymmenen vuoden ajan auton toimituspäi-
västä lukien.

Audi connect Remote & Control -paketin palvelut ovat käytettävissä kolmen vuoden ajan auton toimituspäivästä 
lukien. Voimassaoloaikaa voidaan jatkaa maksusta. 

Lakisääteinen hätäpuhelupalvelu on käytössä ilman käyttöajan rajoitusta auton toimituspäivästä lähtien. Se täyttää 
yleiseurooppalaisen hätäpuhelujärjestelmän (eCall) lakisääteiset vaatimukset.

Muita ohjeita: Palveluissa saattaa esiintyä häiriöitä, jotka johtuvat ylivoimaisen esteen aiheuttamasta Force majeure 
-tilanteesta tai viranomaisten määräyksestä tai teknisestä tai muusta toimenpiteestä, joka johtaa AUDI AG:n, muiden 
toimittajien tai verkko-operaattorin laitteistojen määräystenmukaiseen operaatioon (esim. huoltoon, korjaukseen, 
järjestelmäkohtaiseen ohjelmistopäivitykseen, laajennuksiin). AUDI AG pyrkii kaikin keinoin varmistamaan, että 
tällaiset häiriöt korjataan tai pyritään korjaamaan viipymättä.
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¹  Ilmoitetut kulutus- ja päästöarvot on mitattu lakisääteisten mittausmenetelmien mukaan. Alkaen 1. syyskuuta 2017 

tietyt uudet autot tyyppihyväksytään henkilöautoille ja kevyille hyötyajoneuvoille tarkoitetun kansainvälisesti yhte-
näistetyn testimenetelmän mukaisesti (World Harmonised Light Vehicle Test Procedure, WLTP). Kyseessä on to-
denmukainen testimenetelmä polttoaineenkulutuksen ja CO₂-päästöjen mittaamiseen. 1. syyskuuta 2018 alkaen 
WLTP-menetelmä korvaa vaiheittain uuden eurooppalaisen ajosyklin (NEDC). Todenmukaisten testausolosuhtei-
den ansiosta WLTP-menetelmän mukaisesti mitattu polttoaineenkulutus ja CO₂-päästöt ovat usein korkeammat 
kuin NEDC-menetelmän mukaisesti mitatut arvot. Lisätietoja WLTP- ja NEDC-testausmenetelmien eroista saa 
osoitteesta www.volkswagen.de/de/technologie/wltp.  
Tällä hetkellä on edelleen velvollisuus ilmoittaa NEDC-arvot. Mikäli kyseessä on uusi auto, joka on tyyppihyväksytty 
WLTP-testausmenetelmän mukaan, NEDC-arvot määritetään WLTP-arvojen perusteella. WLTP-arvot voidaan halut-
taessa ilmoittaa vapaaehtoisesti siihen saakka, kunnes niiden ilmoitusvelvollisuus astuu voimaan. NEDC-arvot  
eivät koske yksittäisiä autoja vaan on tarkoitettu eri autotyyppien väliseen vertailuun.  
Lisävarusteet ja tarvikkeet (muut osat, renkaat jne.) saattavat muuttaa oleellisia parametreja, kuten painoa, 
 vierintävastusta ja aerodynamiikkaa, ja vaikuttaa näin sää- ja liikenneolosuhteiden ja yksilöllisen ajotavan myötä 
myös polttoaineenkulutukseen, virrankulutukseen ja CO₂-päästöihin sekä auton tehoarvoihin.

² Huomioi vanteiden erityisominaisuudet tällä sivulla.

³ Audi Sport GmbH:n valikoimasta.
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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.  


