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Bedankt voor het downloaden
van deze brochure. 

Audi Configurator app.

Voor iedereen de beste auto. Sportief, 

luxueus of compact. Configureer eenvoudig 

de Audi die aansluit bij uw wensen.

audi.nl/configuratorapp

Ontdek de voorsprong van Audi.

Voorsprong door techniek, daar staan wij 

voor. Maar we hebben nog veel meer te 

bieden. Ervaar zelf wat Audi allemaal in 

huis heeft.

audi.nl/ontdekvoorsprong

Audi Magazine.

Audi Magazine wordt gratis toegestuurd 

aan Audi-rijders en kijkt op een bijzondere 

manier naar auto’s, mobiliteit en design.

audi.nl/magazine

Audi Events.

Passie en fascinatie voor auto’s en alles wat 

er gebeurt in de wereld om ons heen. Audi 

levert met plezier een bijdrage aan veel 

evenementen.

audi.nl/events

Hieronder treft u de brochure die u op Audi.nl heeft gedownload. Hierin 

leest u alles over de rij-eigenschappen, het exterieur en het interieur van 

de Audi van uw keuze.

We heten u welkom in de fascinerende wereld van Audi: van previews van 

de nieuwste Audi-modellen tot Audi digitale updates en van verrassende 

dealerevents tot deelname aan de Audi driving experiences en Audi 

Culinaire Masterclasses.

Onze dealers praten u graag bij over de laatste ontwikkelingen van Audi, 

Audi events en de Audi naar uw keuze. Een overzicht van onze dealers vindt 

u op onze website. Uiteraard kunt u op Audi.nl of bij uw Audi-dealer een 

afspraak maken voor een proefrit om zelf de Audi van uw keuze te ervaren.

Veel plezier bij de oriëntatie naar een nieuwe auto!



Index

Technische gegevens Afmetingen Standaard/meeruitvoering 

De uitrusting van de afgebeelde Audi A1 (pagina 4–23):

Lakkleur: Nanogrijs metallic met de dakbogen in carrosseriekleur.

Velgen: gegoten lichtmetalen velgen in 5-spaak-V-design.

Stoelen/stoelbekleding: sportstoelen met granaatrood/zwart leder Milano en granaatrode contrasterende stiknaden.

Omlijstingen ventilatieroosters: hoogglans donkerrood.

De uitrusting van de afgebeelde Audi A1 Sportback (pagina 4–23):

Lakkleur: Gletsjerwit metallic met het dak in Daytonagrijs pareleffect.

Velgen: gegoten lichtmetalen velgen in 5-arm-dynamiek-design.

Stoelen/stoelbekleding: sportstoelen met laserblauw/zwart leder Milano en laserblauwe contrasterende stiknaden.

Omlijstingen ventilatieroosters: hoogglans zwart.

De uitrusting van de afgebeelde Audi S1 (pagina 24–35):

Lakkleur: Vegasgeel met de dakbogen in Briljantzwart.

Velgen: gegoten lichtmetalen velgen in 5-arm-facetten-design (S-design), contrastgrijs, gedeeltelijk gepolijst⁷.

Stoelen/stoelbekleding: sportstoelen met zwart leder fijnnappa, zilverkleurige contrasterende stiknaden en S1-preeg.

Omlijstingen ventilatieroosters: Audi exclusive aluminiumoptiek.

De uitrusting van de afgebeelde Audi S1 Sportback (pagina 24–35):

Lakkleur: Misanorood pareleffect met het dak in Briljantzwart.

Velgen: gegoten lichtmetalen velgen in 5-arm-facetten-design (S-design) in mat zwart, gedeeltelijk gepolijst⁷.

Stoelen/stoelbekleding: S-sportstoelen met staalgrijs leder fijnnappa, rode contrasterende stiknaden, hoogglans rode leuningachterkanten en S1-preeg.

Omlijstingen ventilatieroosters: hoogglans zwart met rode binnenring.
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Extra informatie via Audi QR-codes

Beleef Audi nog directer: installeer

een QR-app op uw smartphone en

scan dan de QR-code of gebruik de

vermelde link in uw browser.

De uitrusting van de auto’s die voorin deze brochure zijn afgebeeld, staat op pagina 103.

Het brandstofverbruik en de CO₂-emissie staan op pagina 94 en verder.
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Groots
Een groots idee, compact uitgevoerd. De Audi A1 en Audi A1 Sportback 

weerspiegelen een moderne levenswijze. Ze gaan uit van hun eigen kracht, 

inclusief alle persoonlijke kenmerken die daarbij horen. Verder presteren 

ze goed en blijven ze op plezierige wijze verrassen. Andere voordelen van 

de Audi A1 en Audi A1 Sportback zijn de zuinige motoren en de moderne 

technologie op het gebied van  connectiviteit en navigatie. Kortom, deze 

compacte uitblinkers vragen om een nadere kennismaking. Grootsheid 

heeft immers meerdere kanten.

 De Audi A1 en 

 Audi A1 Sportback 

Het brandstofverbruik en de CO₂-emissie staan op pagina 94 en verder.
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Grootse
De Audi A1 en Audi A1 Sportback blijven op het netvlies hangen. Hun horizontale lijnen benadrukken de 

breedte, waardoor ze nog meer indruk maken in het verkeer. Bovendien verraden deze gespierde looks dat 

rijplezier in deze auto’s vanzelfsprekend is. Om ze nog meer te personaliseren, zijn er twee uitvoeringen: 

de A1 design en de A1 sport. 

De A1 design heeft nog meer uitstraling en benadrukt de fraaie lijnen van het Audi design. Dat doet 

hij met zijn exclusieve 16-inch gegoten lichtmetalen velgen in 5-arm-turbine-design en een stijlvolle 

 contrasterende kleur op de buitenspiegels en dakspoiler. Ook de LED-achterlichten met hun eigen 

 verlichtingspatroon mogen er zijn. Kortom, rijden in de A1 design gaat gepaard met stijl en allure.

 verschijning 

Het brandstofverbruik en de CO₂-emissie staan op pagina 94 en verder.

QR-code

Scan de QR-code met uw smartphone om de 

Audi A1 en Audi A1 Sportback in actie te zien. 

U kunt ook deze link gebruiken:

www.audi.com/a1film
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Met de A1 sport versterkt u het dynamische karakter van de Audi A1 of 

Audi A1 Sportback. Dat gebeurt met de bijzondere 16-inch gegoten licht-

metalen velgen in 5-arm-dynamiek-design en de verchroomde uitlaatsier-

stukken. Ook het sportonderstel en Audi drive select passen perfect bij het 

karakter van de A1 sport. Tot slot vermelden we hier nog de mistlampen 

in de voorbumper, die eveneens standaard zijn op deze uitvoering. 

Het brandstofverbruik en de CO₂-emissie staan op pagina 94 en verder.
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Grootse
Maak van elke ontmoeting iets bijzonders. Het draait allemaal om de juiste houding. Daarom 

komen de Audi A1 en Audi A1 Sportback zelfverzekerd over. De gestroomlijnde buitenspiegels 

passen goed bij hun sportieve karakter. De Singleframe grille en de bumpervorm geven de auto 

meer expressie. Aan de achterkant is een diffusor te vinden. Hier is duidelijk sprake van een 

knappe presentatie.

Het brandstofverbruik en de CO₂-emissie staan op pagina 94 en verder.

 presentatie 
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De aantrekkingskracht van de Audi A1 en Audi A1 Sportback is zo 

groot, dat ze voor inspiratie zorgen. Dat begint met het bepalen 

van de lakkleur en daarna met de keuze voor een dakdesign dat 

het beste bij de eigen smaak past. Van de Audi A1 zijn de dakbogen 

te personaliseren en van de Audi A1 Sportback de dakbogen en 

het dak. Zo krijgen deze auto’s een eigen uitstraling.

Het brandstofverbruik en de CO₂-emissie staan op pagina 94 

en verder.
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Groots

We varen allemaal een eigen koers en de Audi A1 en Audi A1 Sportback passen daar heel goed bij, 

omdat het interieur in hoge mate is te personaliseren. Zo zijn de sportstoelen in de A1 design er in 

drie fraaie kleurencombinaties.

De tinten van het A1 sport interieur mogen er ook zijn. Overweeg bijvoorbeeld laserblauw leder Milano. 

De omlijstingen van de ventilatieroosters zijn uitgevoerd in hoogglans zwart. Welke kleuren het 

interieur ook krijgt, de eigen smaak is bepalend. 

Het brandstofverbruik en de CO₂-emissie staan op pagina 94 en verder.

 gevoel 
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De Audi A1 en Audi A1 Sportback zitten boordevol doordachte 

technologieën die autorijden makkelijker en leuker maken. Zo

verschijnen de 3D-kaarten van de optionele ’MMI navigatie plus’ 

op een 6,5-inch groot kleurendisplay. Ook de oren komen niets 

te kort, want de veertien luidsprekers van het optionele BOSE 

 Surround Sound-systeem produceren een indrukwekkend geluid. 

Met de optionele Audi phone box is de telefoon tijdens het rijden 

veilig en handig te gebruiken. Ook interessant is Audi connect, 

waarmee vele webbased functies en toepassingen direct in de 

 auto zijn te gebruiken. Uw Audi is dan al rijdend met internet 

verbonden. Een handige toepassing zoals Audi music stream is 

dan eveneens inbegrepen. Alle vrienden en familie in en buiten 

de auto hebben voordeel van deze technologieën. 

Kijk voor meer informatie over Audi connect op pagina’s 40 en 

102 of surf naar www.audi.nl/connect.

Het brandstofverbruik en de CO₂-emissie staan op pagina 94 

en verder.
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Groots
 presteren 

De gedachte achter de Audi A1 en Audi A1 Sportback is 

dat er onderweg altijd iets te beleven is. Niet alleen de 

bestemming telt, maar ook de reis ernaartoe. Daarom 

zijn de motoren krachtig en zuinig. Met het optionele

Audi drive select past u de rijdynamiek aan uw eigen voor-

keuren aan, voor een sportievere, intensere rijbeleving. 

Ook de 7-traps S tronic versnellingsbak met twee koppe-

lingen is sportief en efficiënt. Door de snelle schakeltijden 

wordt de trekkracht vrijwel niet onderbroken. Ervaar 

zelf de goede prestaties en het gemak waarmee de A1 en 

A1 Sportback rijden.

Het brandstofverbruik en de CO₂-emissie staan op

pagina 94 en verder.

A1_S1_Sportback_Fas33_2016_03.indd   19 20.04.16   11:05



2
0

/

2
1

De actuele generatie TDI- en TFSI-motoren past helemaal in de tijd-

geest die voorschrijft dat autorijden zowel sportief als zuinig moet

zijn. Daarom leveren de motoren goede prestaties en verbruiken ze

weinig. Een start-stopsysteem en terugwinning van remenergie zijn

standaard. De 1.4 TDI-motor blinkt uit door zijn bescheiden uitstoot 

van gemiddeld slechts 94 g CO₂/km. Ondanks hun schone karakter 

rijden de Audi A1 en Audi A1 Sportback heel sportief en maken zij 

indruk met hun rijplezier. De efficiencytechnologieën passen bij

bewuste mobiliteit, waarin zuinig en vlot rijden heel goed samengaan.

Het brandstofverbruik en de CO₂-emissie staan op pagina 94 en verder.
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Vlot en efficiënt autorijden. Samen met familie en vrienden veilig en 

ontspannen reizen. Alle ruimte om voor een eigen invulling te zorgen. 

De Audi A1 en Audi A1 Sportback zijn grootse auto’s.

Het brandstofverbruik en de CO₂-emissie staan op pagina 94 en verder.
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Groots
in sport /
Pure controle
over de weg

Audi S1/

Audi S1 Sportback

Grip op de weg. Met quattro permanente vierwielaandrijving. Kleeft 

van nature. Toonaangevende lichtvoetigheid. De maatstaf in prestaties. 

Bovendien een design dat harten verovert. Sportief. S-specifiek. Modern. 

De Audi S1 en Audi S1 Sportback. De weg behoort ze toe.

Het brandstofverbruik en de CO₂-emissie staan op pagina 95.
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Grootse
kracht /
Elk wiel
benutten

Kracht die aangrijpt. Permanent. Met alle vier de wielen. Dankzij quattro 

vierwielaandrijving. Voor voelbaar betere tractie. Uitmuntende bochten- 

en rechtuitstabiliteit. Een goed gevoel. Bovengemiddelde dynamiek. 

Soevereine controle. Fascinerend. Standaard.

Het brandstofverbruik en de CO₂-emissie staan op pagina 95.

Scan de QR-code met uw smartphone om de 

Audi S1 en Audi S1 Sportback in actie te zien. 

U kunt ook deze link gebruiken: 

www.audi.com/s1film

QR-code
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Groots
plezier /
Geniet van
elke sprint

170 kW (231 pk), die snel tot enthousiasme leiden. In 5,8 seconden 

van 0 naar 100 km/h. Met een voor de S kenmerkende sound. Een 

maximaal koppel van 370 Nm. Plus een top van 250 km/h. Indruk-

wekkende prestaties. Een fascinerende rijervaring. Ondersteund 

door het S-sportonderstel met instelbare dempers. En een indivi-

duele auto-afstemming met Audi drive select. 

Dit zien de anderen: het S-diffusorgedeelte. Een aan de S voor-

behouden dubbel uitlaatsysteem met vier ovale eindstukken. 

Een S-dakspoiler. Sportieve details zover het oog reikt.

Het brandstofverbruik en de CO₂-emissie staan op pagina 95.
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Grootse
presentatie /
Zorg voor pure
bewondering

Kracht en prestaties optisch aanschouwelijk gemaakt. Dat is op slag te zien. Door 

en door een S-model. Spiegelbehuizingen in aluminiumoptiek. Zwarte remklau-

wen. Of rode. Voor met S1-logo. Pure dynamiek uitstralend. Geaccentueerd door 

de S-voorbumper met grote luchtinlaten. Kenmerkende S-side skirts. Een auto 

die de S van sportiviteit met een hoofdletter schrijft.

Het brandstofverbruik en de CO₂-emissie staan op pagina 95.
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Uw eigen startplek. Pole position op de optionele S-sportstoelen voorin. Met 

S1-logo’s gepreegd in de voorstoelrugleuningen. Rode stoelachterkanten. De 

voeten op roestvrijstalen pedaalcovers. De handen aan het multifunctionele 

lederen sportstuurwiel. Ingehouden adem. Het aftellen is begonnen.

Het brandstofverbruik en de CO₂-emissie staan op pagina 95.
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5 Enthousiasme vanaf de start. Dynamiek en een uit-

stekende tractie. quattro. Meer dan een innova-

tieve technologie. Dit is het leven. Een missie. De 

weg nieuw ervaren. En u bent de gelukkige. Met 

de Audi S1 en Audi S1 Sportback.

Het brandstofverbruik en de CO₂-emissie staan 

op pagina 95.
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>>> Audi connect

Moderne connectiviteit onderweg.

>>> Audi tron

Moderne mobiliteit met minder CO₂.

>>> quattro

Moderne vierwielaandrijving. 
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Innovaties

>>> Design

Moderne vormgeving.

>>> Audi ultra

Moderne efficiencytechnologieën.

De wereld verandert voortdurend. Technologische ontwikkelingen gaan steeds sneller. Daardoor is steeds meer

mogelijk, ook als het uw mobiliteit betreft. Dankzij onze voorsprong door techniek zijn wij medeverantwoordelijk

voor nieuwe ontwikkelingen. U gaat op weg met technologie die uw leven verrijkt, in de wetenschap dat we niet

alleen aan uw huidige en toekomstige mobiliteitswensen voldoen, maar deze zelfs proberen te overtreffen.

… durch Technik
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>>> Gewichtsbesparing

Minder kilo’s leiden tot extra besparingen,

meer power en een grotere actieradius. Audi

heeft veel ervaring met lichte constructies.

Het begon met de carrosserie, maar inmiddels 

is het effect uitgebreid tot vrijwel alle andere 

delen van de auto. Innovatieve materialen 

zoals aluminium, carbon en magnesium zijn 

gecombineerd met  slimme bouwwijzes en 

fabricageprocessen met minder materiaal-

gebruik.

>>> Aerodynamica

Een lagere luchtweerstand, hogere efficiency.

Door de carrosserielijnen, onderkant van de

auto en spoilers zo aerodynamisch mogelijk

te maken, is winst geboekt op het verbruiks-

vlak. Ook de banden met een lagere rolweer-

stand dragen bij aan de efficiency. Tests met

snelheden tot 300 km/h in de Audi windtunnel 

hebben dat bewezen.

>>> Excelleren in transmissies

Een hogere efficiency dankzij verbeterde

overbrengingsverhoudingen. Door het 

hogere koppel dat over een breed toerenbereik 

beschikbaar is, kunnen met name de hogere 

versnellingen langer zijn. Dankzij dit forse 

koppel trekt de auto ook bij lagere toerentallen 

goed door, zodat het verbruik gunstig blijft 

en de sportieve rijprestaties behouden blijven.
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Audi ultra

Audi volgt voor elk model hetzelfde principe: alle componenten zijn nauwkeurig op elkaar afgestemd om gezamenlijk bij

te dragen aan een lagere uitstoot. De eerste aanzet hiertoe is eind jaren tachtig gegeven, toen Audi begon met lichtere

constructies en het revolutionaire Audi Space Frame (ASF). Tegenwoordig draait het om het doorbreken van de gewichts-

spiraal: elk lichter onderdeel heeft een dominosteeneffect op andere componenten, omdat die dan ook lichter, compacter

of kleiner zijn te maken. Met dit in het achterhoofd verbeteren wij voortdurend constructies en materialen, waarbij we op

de functionaliteit, het gewicht en het productieproces letten. Daardoor worden onze auto’s steeds zuiniger en zijn minder

grondstoffen nodig. Ook verwerken we steeds meer efficiencytechnologieën in een Audi. Denk bijvoorbeeld aan de recupe-

ratie- en start-stopsystemen. Ook vooruitstrevende en zuinige hightechmotoren dragen bij aan onze doelstelling. Die

krachtbronnen werken met een hogere compressie en een betere verbranding; goed voor minder CO₂ uit de uitlaat en extra

rijdynamiek. Dit valt allemaal onder de vlag van Audi ultra. Voor mobiliteit die minder CO₂ oplevert, nu en in de toekomst.

Audi ultra

Een optimale combi

>>> Remenergierecuperatie

Remmen voor nog efficiënter rijden. Met het

terugwinnen van remenergie (recuperatie). 

Een deel van de bewegingsenergie die vrijkomt

tijdens remmen en uitrollen, wordt opgeslagen

in de accu en vervolgens weer gebruikt tijdens

accelereren. Afhankelijk van de rijsituatie scheelt 

dat tot drie procent brandstof.

>>> Motorencompetentie

Een krachtige en efficiënte aandrijving. De

efficiencytechnologieën van Audi ultra zijn ook

in de motoren terug te vinden. Een voorbeeld 

is Audi cylinder on demand, dat voor een lager 

verbruik zorgt.

Toekomstgerichte efficiencytechnologieën

A1_S1_Sportback_Technik33_2016_03.indd   39 20.04.16   11:40



c  
Au

40

¹ Google en het Google-logo zijn geregistreerde handelsmerken van Google Inc. ² Deze functie is onderdeel van de optie Audi connect. ³ Voor bestemmingsinvoer via Google Maps is een Google account nodig.

De beschikbaarheid, schermweergave en kosten van de diensten variëren per land, auto, apparaat en tarief. Kijk voor meer details op pagina 102 en op www.audi.nl/connect. 

Het brandstofverbruik en de CO₂-emissie staan op pagina 94 en verder.

Wifi-hotspot

Verbindt uw mobiele apparaten met internet.

Communicatie

Een bestemming invoeren via myAudi of 

Google Maps™¹, ³

Met uw computer alvast navigatiebestem-

mingen kiezen en die via myAudi en 

Google Maps™¹ naar de auto verzenden. 

Aan het begin van de rit zijn deze een-

voudig als reisdoel te selecteren.

Point-of-Interest-search (POI) 

met spraakbediening

Met Google™¹.

Mobiliteit en navigatie

Online verkeersinformatie

Dynamische routebegeleiding met realtime 

informatie over de verkeersdoorstroming.

Parkeerinformatie

Hulp bij het zoeken naar parkeerplaatsen en

-garages inclusief (indien beschikbaar)

vermelding van tarieven en weergave van

het aantal vrije plekken.

Brandstofprijzen

De goedkoopste tankstations op de

bestemming of in uw buurt.

Landeninformatie²

Weergave van specifieke informatie per land,

zoals regels over veiligheidshesjes en vignet-

ten en nationale snelheidslimieten. Altijd met 

een druk op de knop oproepbaar in MMI.

Navigeren met Google Earth™¹ en

Google Street View™¹

Brengt u met hogeresolutie lucht- en satellietfoto’s, 

situatiefoto’s en adresvermeldingen nog eenvoudiger 

naar uw bestemming.

myAudi is uw eigen mobiele knooppunt

Na eenmalige registratie op www.audi.nl/myaudi en beveiligd 

met een wachtwoord de door Audi connect ondersteunde diensten 

comfortabel vanuit huis selecteren, configureren en beheren.
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Audi connect

De wereld heeft veel te bieden. Met Audi connect haalt u diverse van deze mogelijkheden digitaal 

en rechtstreeks naar uw Audi. Het werkt met een druk op de knop, intuïtief, eenvoudig en comfortabel.

De toepassingen zijn te personaliseren via de website van myAudi.

Moderne connectiviteit op reis
Audi connect

Infotainment

Weer

Voorspellingen en kaarten 

van elke plaats.

Audi music stream

Met een smartphone-app en wifi toegang 

tot radiostations wereldwijd en tot de muziek 

op de smartphone.

Online nieuws

Actueel nieuws in woord en beeld.

Reisinformatie

Informatie over bezienswaardigheden.

Inclusief overname als navigatiedoel.
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Met quattro

quattroVoelde weg
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quattro

De Audi S1 en Audi S1 Sportback. Standaard voorzien van quattro. Grip houden op de weg, omdat

de aandrijfkrachten permanent over alle vier de wielen richting asfalt gaan. Via de hydraulische

lamellenkoppeling variabel geregeld, afhankelijk van de situatie. Met quattro rijstabiliteit, dynamiek

en agiliteit op een nieuwe manier beleven en over- en onderstuur tegengaan. Voor meer tractie en 

betere voortstuwing. Elk traject de baas zijn. Het eigen doel steeds voor ogen hebben. In bochten.

Op rechte stukken. Op elke ondergrond. Voor een beleving die blijvend indruk maakt. Op de weg en 

in de herinnering.

Het brandstofverbruik en de CO₂-emissie staan op pagina 94 en verder.
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Elke bewegingsvorm kent een startpunt. Aan dat eerste moment ligt vaak een idee ten 

grondslag. Ook achter de Audi motoren schuilt een gedachte: meer vermogen en een 

lager verbruik. Deze ogenschijnlijke tegenstellingen verenigen wij in twee revolutionaire 

 aandrijftechnologieën: TDI en TFSI. Maak kennis met beide. En kies voor de aandrijving 

die u het meeste aanspreekt.

Maximale kracht,
maximaal benut

Performance

Het brandstofverbruik en de CO₂-emissie staan op pagina 94 en verder.
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Performance

Audi TFSI-motoren hebben een bijzonder hoge compressieverhouding. 

Het resultaat: uitmuntende efficiency en optimale prestaties. Door 

cilinderinhoud te vervangen door druklading zijn de motoren fors 

kleiner en lichter, terwijl de dynamiek als vanouds indrukwekkend is. 

De krachtopbouw zal u vanuit stilstand overtuigen.

TFSI

Audi TDI-motoren zorgen met de combinatie van directe inspuiting

en turbodruk voor buitengewone prestaties, dankzij het hoge

koppel en de gelijkmatige vermogensopbouw over het gehele

toerengebied. Met lagere emissies en een vertrouwd gunstig

verbruik. Tegelijkertijd fascinerend dynamisch, zodat u uit elke

weg het maximale kunt halen.

TDI

Audi cylinder
on demand

Ook cilinderkoppen kunnen slim zijn. 

Audi cylinder on demand bewijst het. 

In het deellastgebied schakelen cilin-

ders twee en drie van de viercilinder 

TFSI-motor automatisch uit. Dat helpt 

om het brandstofverbruik te verlagen 

en de emissie te verminderen. Het 

omschakelen is niet merkbaar en 

 beïnvloedt ook de rijdynamiek niet.
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>>> Sportonderstel inclusief 

instelbare demping

Verbetering van de rijdynamiek door 

twee standen voor de schokdempers.

>>> Vierarms multilink achterophanging¹

Met gescheiden veren en dempers.

>>> Elektromechanische stuurbekrachtiging

De stuurbekrachtiging geeft dankzij de

snelheidsafhankelijke werking ook op hoge

snelheid een precies stuurgevoel, ondersteunt

bij tegensturen en vergemakkelijkt inparkeren.

>>> quattro¹

De permanente vierwielaandrijving 

 verdeelt de aandrijfkracht afhankelijk 

van de rijsituatie over elk wiel, voor 

een betere tractie en meer dynamiek.

¹ Alleen voor de S1/S1 Sportback.

>>> S tronic

De sportief-efficiënte versnellingsbak met dubbele 

koppeling maakt bliksemsnelle  schakelacties 

 mogelijk zonder voelbare trekkrachtonderbreking.

>>> Audi drive select

Met Audi drive select past u de rijeigen-

schappen van uw Audi aan uw persoonlijke 

wensen aan. Met een druk op de knop. 

Sportiever, comfortabeler, evenwichtiger 

of zuiniger. U beslist.
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Dynamiek

Het brandstofverbruik en de CO₂-emissie staan op pagina 94 en verder. 

De modelspecifieke standaarduitrusting en meeruitvoeringen staan in de index vanaf pagina 98.

Instappen. Gordel om. Motor starten. Wat de bestemming ook is, laat u aansporen door de indrukwekkende dynamiek.

U weet immers dat u in een Audi alle kanten op kunt. Bepaal de richting, de rijstijl, de snelheid. En geniet van de vrijheid

die de reserves u geven. Voldoende om het beste uit elke route te halen.

die u niet meer loslaat

Dynamiek

Dynamiek
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>>> Wegrijassistent

Vergemakkelijkt wegrijden vanaf vrijwel elke helling.

>>> Automatische snelheidsregeling

Houdt elke ingestelde snelheid boven de 30 km/h 

in grote mate constant en ondersteunt zo veilig en 

 ontspannen autorijden.

>>> ESC met torque vectoring

Verbetert de tractie en dynamiek in bochten, 

zorgt voor preciezere rijeigenschappen en maakt 

de auto speelser tijdens sturen.

Het brandstofverbruik en de CO₂-emissie staan op pagina 94 en verder. De modelspecifieke standaarduitrusting en meeruitvoeringen staan in de index vanaf pagina 98.

>>> Remassistent vervolgongeval

Verhindert in bepaalde situaties na een ongeval

ongecontroleerd doorrollen van de auto. Dit moet

een vervolgongeval voorkomen.
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Assistentiesystemen

>>> Parkeerhulp achter

Biedt ondersteuning bij achteruit inparkeren.

Waarschuwt met geluidssignalen voor niet zichtbare

hindernissen.

>>> Parkeerhulp plus

Zorgt voor meer overzicht tijdens parkeren en

rangeren door de ruimte rondom de auto optisch

weer te geven. Meting door ultrasone sensoren 

die onopvallend in de bumpers zijn geïntegreerd.

Een geruststellend idee
tijdens elke reis

Elke rit is anders. Eén ding is echter telkens hetzelfde: het beschermende gevoel dat elke Audi geeft. Diverse

assistentiesystemen in uw Audi ondersteunen u onder het rijden en zorgen voor nog meer comfort onderweg.

Maak kennis met de belangrijkste assistentiesystemen.

Assistentiesystemen

De assistentiesystemen in uw Audi

Goed om te weten: de systemen werken alleen binnen de systeemgrenzen. Zij ondersteunen de bestuurder. Die blijft zelf verantwoordelijk, onder andere door goed op te letten in het verkeer.
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>>> Navigatie

Laat u nog comfortabeler naar uw bestem-

mingen navigeren met de 3D-kaarten van

MMI navigatie plus, inclusief 3D-weergave

van bezienswaardigheden en bekende

gebouwen.

>>> Audi connect

Maak via MMI navigatie plus snel en handig

gebruik van alle door Audi connect onder-

steunde optionele functies en toepassingen.

Door de intuïtieve bediening van MMI werken

de webbased functies indrukwekkend eenvoudig.

>>> Car

Voor het gemakkelijk en in korte stappen 

instellen van de assistentiesystemen, 

auto-instellingen, klimaatfuncties en 

servicefuncties.

Het brandstofverbruik en de CO₂-emissie staan op pagina 94 en verder.

De modelspecifieke standaarduitrusting en meeruitvoeringen staan in de index vanaf pagina 98.

>>> Telefoon

Veilig en prettig telefoneren via de

handsfree-installatie. Scroll in MMI

door de lijst met contactpersonen

of voer intuïtief een nummer in.
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Simplexity

>>> Media

Toont de covers van uw muziekverzameling 

via alle beschikbare mediabronnen, zoals 

de jukebox, ingestoken sd-kaarten, Audi 

music interface, cd’s en – in combinatie 

met MMI navigatie plus – dvd’s.

Eenvoudig. Gemakkelijk. Logisch. De Multi Media Interface (MMI) is een ijkpunt 

in de wereld van mobiel infotainment. Telefoneren, navigeren en internetten 

via Audi connect: het werkt allemaal vanzelfsprekend, handig en praktisch. 

Spraakbediening maakt het u helemaal gemakkelijk. Dankzij MMI werken  

veelgebruikte functies in uw Audi uiterst eenvoudig.

MMI is doordacht,

persoonlijk en intuïtief

Simplexity
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Uitrusting

Voor een uniek karakter
De uitrusting van uw Audi

Sportiviteit, comfort, design, functionaliteit: welke eisen u ook aan uw Audi stelt, hij biedt veel 

 mogelijkheden tot personalisering. De uitrusting van een Audi is hoogwaardig en door u aan 

uw wensen aan te passen.
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De kwaliteit van personaliseren
Een kleine greep uit de mogelijkheden

De Audi A1 is een klasse apart. Hij blinkt uit door de kwaliteit van zijn uitrusting en de vele keuzemoge-

lijkheden. Met diverse innovaties, comfortfeatures en assistentiesystemen is het een waar genoegen om 

in deze auto te rijden. Laat u inspireren door de highlights op deze pagina’s.

1  Glazen panoramadak en zwart dak

Het grote glaspaneel laat het interieur baden in het licht 

en de efficiënte ontluchting draagt bij aan een prettig 

interieurklimaat. Het elektrisch bedienbare dak heeft 

een kantelstand en is ook helemaal open te schuiven. 

Het glas is getint en binnenin zit een handmatig instel-

bare zonwering. Inclusief geïntegreerde windgeleider 

en een zwarte dakspoiler.

2  Xenon plus inclusief koplampreinigingsinstallatie

Intensieve verlichting van de rijbaan, een gelijkmatig 

lichtbeeld en goede reikwijdte van het dim- en groot-

licht. Automatische-dynamische hoogteregeling tegen 

verblinding van tegemoetkomend verkeer. Inclusief 

homogene LED-dagrijverlichting, koplampreinigings-

installatie en LED-achterlichten.

3  Driespaaks lederen sportstuur, multifunctioneel,

afgevlakt aan de onderzijde

Voor de bediening van de infotainmentsystemen. Naar 

keuze met schakelpaddels voor het handmatig schakelen 

met S tronic.

4  Audi exclusive zwarte sierlijsten¹

Zwarte exterieuraccenten op de Audi Singleframe en de 

voorbumper. De afgebeelde auto is gespoten in een groene 

kleur van Audi exclusive¹.

5  Audi phone box²

Met een betere ontvangstkwaliteit in de auto telefoneren 

door het toestel in de universele telefoonhouder in de 

middenarmsteun te leggen. Een lagere SAR-waarde in 

het interieur dankzij de koppeling aan de autoantenne. 

Telefoon opladen via usb.

1

De modelspecifieke standaarduitrusting en meeruitvoeringen staan in de index vanaf pagina 98. Het brandstofverbruik en de CO₂-emissie staan op pagina 94 en verder.
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Highlights

2 3

4 5

¹ Aangeboden door quattro GmbH. ² Kijk voor informatie over compatibele mobiele telefoons op www.audi.nl/bluetooth of raadpleeg de Audi dealer.
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De modelspecifieke standaarduitrusting en meeruitvoeringen staan in de index vanaf pagina 98. Het brandstofverbruik en de CO₂-emissie staan op pagina 94 en verder.
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Highlights

1  MMI radio

Geïntegreerd MMI-bedieningsconcept met separaat 

6,5-inch kleurendisplay en car-menu. Cd-speler en 

SDHC-kaartlezer (max. 32 GB), beide geschikt voor MP3, 

WMA en AAC. AUX-IN. Acht passieve luidsprekers vóór 

en achter met een totaal vermogen van 80 watt.

2  MMI navigatie plus

Een multimediasysteem dat gemakkelijk is te bedienen. 

De informatie verschijnt op een hogeresolutie 6,5-inch 

kleurenscherm. Het navigatiesysteem werkt met 3D-

weergave van veel bezienswaardigheden en steden. De 

draai-drukknop heeft een geïntegreerde joystick-functie 

om op de kaart te zoeken.

3  Bose Surround Sound

Produceert een fraai geluid met een natuurlijke klank-

kleur en een ruimtelijk effect. Surround soundweergave 

via veertien luidsprekers, inclusief een centerspeaker 

en een subwoofer. Dankzij indirecte LED-verlichting lijken 

de luidsprekers voorin te zweven.

4  Parkeerhulp plus¹

Akoestische en optische parkeerhulp vóór en achter die 

helpt bij inparkeren en rangeren. Overzichtelijke weer-

gave op het MMI-display.

5  Omlijstingen ventilatieroosters

Mat, hoogglans of aluminiumoptiek. De kleuren en 

details zijn karakterbepalend. Ze zorgen voor een per-

soonlijke uitstraling en vertellen iets over de smaak 

van de bestuurder.

5

¹ Goed om te weten: de systemen werken alleen binnen de systeemgrenzen. Zij ondersteunen de bestuurder. Die blijft zelf verantwoordelijk, onder andere door goed op te letten in het verkeer.
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Het brandstofverbruik en de CO₂-emissie staan op pagina 94 en verder. 

Karakter is er in vele vormen
Hier zijn er twee

Wat maakt van een Audi uw Audi? Een volledig op eigen wensen afgestemde

uitrusting. Er zijn veel mogelijkheden om uw auto precies zo samen te stellen

als u voor ogen hebt. Sportiever? Eleganter? Laat u inspireren.

Audi A1 design

in Mythoszwart metallic met de 

dakbogen, buitenspiegels en 

achterspoiler in Daytonagrijs pareleffect

Gegoten lichtmetalen velgen in 7-spaak-design

Sportstoelen met staalgrijze/zwarte stof Liga 

en contrasterende stiknaden

Omlijstingen ventilatieroosters in hoogglans staalgrijs

Aluminiumoptiek interieur
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Styleguides

Audi A1 Sportback sport

in Scubablauw metallic met het dak 

in Floretzilver metallic

Gegoten lichtmetalen velgen in 5-spaak-V-design

Sportstoelen met zwarte stof Heartbeat

en contrasterende stiknaden

Omlijstingen ventilatieroosters in hoogglans zwart

Driespaaks lederen sportstuur, multifunctioneel
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Maximale efficiency heeft bij Audi een label
De Audi A1 TFSI ultra

Audi ultra staat voor verbruiksverlagende en emissiebeperkende technologieën en maatregelen die het rijplezier intact laten. 

De langetermijndoelstelling is volledig emissievrije mobiliteit. Wij werken hier gestaag verder aan, bijvoorbeeld door steeds 

efficiëntere aandrijvingen te presenteren. De zuinige benzine- en dieselmotoren zijn daar een goed voorbeeld van. De duurzaam-

ste versies krijgen als eerbetoon een ultra-badge achterop. Dit label verraadt dat sprake is van maximale efficiency. Zo heeft de 

Audi A1 1.0 TFSI ultra een gemiddelde CO₂-emissie vanaf 97 g/km. De typische Audi dynamiek blijft behouden. Ervaar zelf de 

Audi A1 ultra. Die geeft een nieuwe betekenis aan zuiniger en schoner rijden.
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Audi ultra

De modelspecifieke standaarduitrusting en meeruitvoeringen staan in de index vanaf pagina 98. 

Afgebeeld is de Audi A1 Sportback 1.0 TFSI ultra. Het brandstofverbruik en de CO₂-emissie staan op pagina 94 en verder. 

De 1.0 TFSI ultra-motor met 70 kW heeft een 

gemiddelde CO₂-emissie van:

A1/A1 Sportback: vanaf 97 g/km

De uitrusting en opties in combinatie met de 

1.0 TFSI ultra-motor zijn hetzelfde als met de 

andere motoren.
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Voor elke persoonlijkheid de juiste kracht

Welke Audi motor u ook kiest, alle krachtbronnen werken met een hoge compressie, een zeer efficiënte verbranding

en een hoge efficiency. Samengevat: meer power, een lager verbruik en een geringere emissie.
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TDITFSI

Motoren

De Audi TDI-motoren: veel trekkracht bij elk toerental. Er is altijd soepel 

vermogen voorhanden. Met een lagere uitstoot en zoals bekend een 

gunstig verbruik. Zoals de 1.4 TDI: 66 kW (90 pk), een topsnelheid 

van 182 km/h en in de Audi A1 een acceleratie van 0 naar 100 km/h 

in 11,4 seconden en in de A1 Sportback in 11,6 seconden.

▪  A1/A1 Sportback 1.4 TDI 66 kW (90 pk) 

De Audi TFSI-motoren: indrukwekkende efficiency, goede prestaties 

en vertrouwde dynamiek. Een goed voorbeeld is de 1.4 TFSI 110 kW 

(150 pk) met Audi cylinder on demand-technologie. Deze helpt de 

Audi A1 aan een acceleratie van 0 naar 100 km/h in 7,8 seconden en 

de Audi A1 Sportback in 7,9 seconden. De topsnelheid in beide auto’s 

bedraagt 215 km/h.

▪  A1/A1 Sportback 1.0 TFSI ultra 70 kW (95 pk)

▪  A1/A1 Sportback 1.4 TFSI 92 kW (125 pk)

▪  A1/A1 Sportback 1.4 TFSI CoD 110 kW (150 pk)

▪  S1/S1 Sportback 2.0 TFSI quattro 170 kW (231 pk) 

1.4 TFSI 1.4 TDI

Het brandstofverbruik en de CO₂-emissie staan op pagina 94 en verder. 
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Sportiviteit zien en voelen
Ook in stilstand

S staat voor sportiviteit. De Audi S1 en Audi S1 Sportback bewijzen dat op indrukwekkende wijze 

met een uitgebreide S-specifieke uitrusting, voor een dynamische uitstraling, sportief comfort 

en soevereine prestaties. Bovendien kunt u de S-factor nog vergroten met optionele uitrusting, 

die eveneens enthousiast maakt.

Afgebeeld zijn de Audi S1 en Audi S1 Sportback. Het brandstofverbruik en de CO₂-emissie staan op pagina 95.
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S-modellen

¹ Op het EU-bandenlabel staan de rolweerstand, geluidsproductie en grip op een natte weg. 

Highlights van de S1-standaarduitrusting

Gegoten lichtmetalen velgen in 5-parallelspaak-design 

(S-design)

Maat 7,5 J x 17, banden 215/40 R 17¹.

Zwart gespoten remklauwen

Vóór met S1-logo’s.

Audi Singleframe

Platinagrijze grille met horizontale chroomspijlen en 

S1-logo.

Voorbumper

In een sportief design, met honingraat luchtinlaten en 

air-in boxen in aluminiumoptiek.

Buitenspiegelbehuizingen

In aluminiumoptiek.

Side skirts

In carrosseriekleur.

Diffusorgedeelte achter

Platinagrijs, met zwarte honingraatvlakken.

Uitlaatsierstukken

Dubbel, met links en rechts twee verchroomde ovale 

eindstukken.

S-dakspoiler

In carrosseriekleur.

Instaplijsten met aluminium segmenten

Met S1-logo’s.

Instrumentenpaneel

Met grijze wijzerplaten, witte naalden, S1-logo in de 

toerenteller en automatisch uitslaande naalden bij het 

starten van de motor.

Driespaaks lederen sportstuur, multifunctioneel

Met S1-logo en S-specifieke contrasterende stiknaden.

S-versnellingspookknop

Bekleed met leder en voorzien van een rode ring.

Type-/motoraanduiding

S1-logo in de Audi Singleframe en op de achterklep. 

Naar wens geen type- en/of motoraanduiding achterop.

Stoelbekleding van zwarte stof Sector/leder

Met S1-preeg in de voorstoelrugleuningen. 

Designelementen van de stoelen in zwart mono.pur.

Omlijstingen ventilatieroosters in hoogglans zwart

Aluminiumoptiek interieur

S-sportonderstel inclusief instelbare dempers

Dynamische afstemming van vering en demping. Verbe-

tering van het rijcomfort en de rijdynamiek door twee 

demperkarakteristieken (Auto en Dynamic).
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Van sportief tot luxe 
Aan u de keuze 

U kunt uw Audi A1 volledig naar wens samenstellen op basis van diverse uitvoeringen. 

Benadruk de sportieve kant of versterk het design. De keuze is aan u. Wat uw wensen ook zijn, 

elke uitvoering maakt van een rit in een Audi een bijzondere beleving.

A1 

Het vertrekpunt voor het personaliseren van uw 

auto. De Audi A1 heeft een aantrekkelijke uitrus-

ting, die als basis dient om uw auto een eigen 

karakter te geven. Dat geldt zowel voor de buiten-

kant als het interieur. Welke keuzes u ook maakt, 

u kunt voor alle opties en accessoires vertrouwen 

op de spreekwoordelijke Audi kwaliteit.

Modelspecifieke standaarduitrusting

Exterieur

Gegoten lichtmetalen velgen in 5-arm-design, 

maat 6 J x 15 met 205/55 R 15¹ banden

Interieur

Omlijstingen ventilatieroosters in mat zwart

Stoelbekleding stof Spirit 

Functioneel

Driespaaks sportstuur

Standaard onderstel

De modelspecifieke standaarduitrusting en meeruit-

voeringen staan in de index vanaf pagina 98.
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A1 A1 sport A1 design Audi design selection S line

Uitvoeringen en pakketten

Het brandstofverbruik en de CO₂-emissie staan op pagina 94 en verder. ¹ Op het EU-bandenlabel staan de rolweerstand, geluidsproductie en grip op een natte weg. 
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De modelspecifieke standaarduitrusting en meeruitvoeringen staan in de index vanaf pagina 98. 

Versterk het dynamische karakter 
De sportieve uitvoering van de Audi A1 

A1 sport 

Benadruk de sportieve kant van de Audi A1 door

de A1 sport te kiezen. Een specifieke aankleding

van het interieur en fraaie details aan de buiten-

kant wijzen op het temperament van deze auto.

Modelspecifieke standaarduitrusting

Exterieur

Gegoten lichtmetalen velgen in 5-arm-dynamiek-design, 

maat 7 J x 16 met 215/45 R 16¹ banden 

Hoogglans uitlaatsierstukken

Interieur

Omlijstingen ventilatieroosters in hoogglans zwart 

Stoelbekleding stof Heartbeat 

Aluminiumoptiek interieur

Functioneel

Sportstoelen vóór

Driespaaks lederen sportstuur

Bestuurdersinformatiesysteem

Audi drive select²

Sportonderstel 

Mistlampen
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A1 A1 sport A1 design Audi design selection S line

Uitvoeringen en pakketten

Het brandstofverbruik en de CO₂-emissie staan op pagina 94 en verder. ¹ Op het EU-bandenlabel staan de rolweerstand, geluidsproductie en grip op een natte weg. ² Alleen voor motoren vanaf 85 kW (116 pk).

A1_S1_Sportback_Det33_2016_03.indd   69 20.04.16   11:10



70

De modelspecifieke standaarduitrusting en meeruitvoeringen staan in de index vanaf pagina 98. 

Rijden met stijl en allure 
De elegante Audi A1 design

A1 design 

Elke Audi staat bekend om de uitmuntende 

 afwerking en het strakke design. De uitrusting 

van de A1 design benadrukt de schoonheid van 

dit model met details die letterlijk en figuurlijk 

nog meer glans geven aan zijn uitstraling. 

Modelspecifieke standaarduitrusting

Exterieur

Gegoten lichtmetalen velgen in 5-arm-turbine-design, 

maat 7 J x 16 met 215/45 R 16¹ banden

Buitenspiegels en achterspoiler in contrastkleur 

Hoogglans uitlaatsierstukken

LED-achterlichten

Interieur

Omlijstingen ventilatieroosters in een hoogglans 

contrastkleur

Stoelbekleding stof Liga 

Aluminiumoptiek interieur

Functioneel

Sportstoelen vóór 

Driespaaks lederen sportstuur 

Bestuurdersinformatiesysteem
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A1 A1 sport A1 design Audi design selection S line

Uitvoeringen en pakketten

Het brandstofverbruik en de CO₂-emissie staan op pagina 94 en verder. ¹ Op het EU-bandenlabel staan de rolweerstand, geluidsproductie en grip op een natte weg.
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Het brandstofverbruik en de CO₂-emissie staan op pagina 94 en verder.

Passend bij persoonlijke wensen
De Audi design selection

De Audi design selection bestaat uit een selectie van bijzondere interieurmaterialen en -kleuren. De omlijstingen van de 

ventilatieroosters zijn utopiablauw. De stoelbekleding is een combinatie van utopiablauwe en zwarte stof met leder,  

afgewerkt met utopiablauwe contrasterende stiknaden. De sportieve en exclusieve uitstraling krijgt versterking van de 

gegoten lichtmetalen velgen in 5-dubbel-spaak-ster-design die de buitenkant sieren.
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A1 A1 sport A1 design Audi design selection S line

Uitvoeringen en pakketten

¹ Op het EU-bandenlabel staan de rolweerstand, geluidsproductie en grip op een natte weg.

Audi design selection utopiablauw

De Audi design selection utopiablauw bestaat uit:

Sportstoelen vóór

Stoelmiddenbanen van utopiablauwe stof Spirit

Zwart leder op de stoelzijwangen en hoofdsteun-

middenbanen, afgewerkt met utopiablauwe contras-

terende stiknaden

Designelementen van de stoelen bekleed met 

zwart-blauwe uni stof

Gedeeltes van de portier- en zijpanelen en de midden-

armsteun vóór (indien meebesteld) in zwart mono.pur

De portierarmsteunen en het onderste deel van de 

middenconsole bekleed met zwart leder fijnnappa en 

utopiablauwe contrasterende stiknaden

Het stuur, de pookmanchet en voetmatten in het zwart 

met utopiablauwe contrasterende stiknaden

Utopiablauwe omlijstingen van de ventilatieroosters

LED-lichtpakket

Gegoten lichtmetalen velgen in 5-dubbelspaak-ster- 

design, maat 7,5 J x 17 met bandenmaat 215/40 R 17¹
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Het brandstofverbruik en de CO₂-emissie staan op pagina 94 en verder.

S line exterieur

Voor- en achterbumper, luchtinlaten in de voorbumper 

en diffusorgedeelte

In een sportief-markant design.

Dorpellijsten

In carrosseriekleur.

S line-dakspoiler

Diffusorgedeelte

Platinagrijs gespoten.

Grille

Glanzend zwart.

Mistlampen

Uitlaatsierstukken 

Verchroomd.

Instaplijsten met aluminium segmenten 

Met S line-logo’s.

S line-logo’s 

Op de voorspatborden.

Met de S line-pakketten versterkt u de sportieve 

eigenschappen van de Audi A1. Benadruk bijvoor-

beeld het dynamische design, geef het interieur 

nog meer karakter of maak het onderstel nog 

sportiever voor nog meer rijdynamiek. Zo wordt 

uw Audi een echte topsporter.

Trouw de sportieve lijn volgen 
De S line-pakketten 
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A1 A1 sport A1 design Audi design selection S line

Uitvoeringen en pakketten

S line

S line bestaat uit de volgende uitrusting:

Audi Sport gegoten lichtmetalen velgen 

in 10-spaak-design 

Maat 7,5 J x 17, banden 215/40 R 17¹, ².

S line-sportonderstel

Dynamischere afstemming.

Instaplijsten met aluminium segmenten

Met S line-logo’s.

S line-logo’s

Op de voorspatborden.

Interieur, dashboard en hemelbekleding

In het zwart. Met contrasterende stiknaden op de 

bekleding, het lederen sportstuur, de versnellingspook-/

transmissiehendelmanchet en voetmatten.

Sportstoelen vóór

S line-stoelbekleding stof Sprint/leder zwart

Met S line-logo’s gepreegd in de voorstoelrugleuningen.

S line-driespaaks lederen sportstuur

Zwart leder, gedeeltelijk geperforeerd, met S line-logo.

Versnellingspook-/transmissiehendelknop

Van geperforeerd zwart leder.

Omlijstingen ventilatieroosters

In hoogglans zwart.

Aluminiumoptiek interieur

LED-lichtpakket

Roestvrijstalen pedaalcovers

Optioneel leverbaar:

Andere velgen in 17 inch of groter

Sportonderstel met instelbare dempers³

S-sportstoelen vóór

S line-stoelbekleding van geperforeerd alcantara/leder 

zwart of leder fijnnappa zwart of rotorgrijs 

Met S line-logo’s gepreegd in de voorstoelrugleuningen.

S line driespaaks lederen sportstuur, multifunctioneel, 

naar keuze afgevlakt aan de onderzijde

Alle stuurwielen zijn voorzien van zwart leder, gedeelte-

lijk geperforeerd, en S line-logo. In combinatie met 

automatische transmissie zijn schakelpaddels mogelijk.

Omlijstingen ventilatieroosters 

In aluminiumoptiek¹.

Keuze uit alle standaard en optionele lakkleuren en de 

speciale kleur Daytonagrijs pareleffect

¹ Aangeboden door quattro GmbH. ² Op het EU-bandenlabel staan de rolweerstand, geluidsproductie en grip op een natte weg. ³ Niet op de 1.4 TDI 66 kW (90 pk).
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Het brandstofverbruik en de CO₂-emissie staan op pagina 95.

De weg in zijn greep en alle aandacht op zich gericht
Het S1 quattro exterieur- en interieurpakket 
voor de Audi S1 en Audi S1 Sportback 

Zo oogt onvoorwaardelijke sportiviteit. Van veraf vallen de markante dakspoiler en rode koplampinserts op. De 

spoiler op de S1 bestaat uit één stuk en die op de S1 Sportback heeft een inkeping in het midden. Van dichtbij 

vestigen de 18-inch gegoten lichtmetalen velgen in 5-arm-facetten-design en de rode remklauwen de aandacht 

op zich. Ook binnenin zijn er diverse markante details. Het exterieur- en interieurpakket voor uw Audi S1 en 

Audi S1 Sportback: altijd dynamisch.

S1 quattro exterieurpakket

Keuze uit acht lakkleuren

Xenon plus-koplampen met rode wing¹

Rood gespoten remklauwen met S1-logo’s¹

Gegoten lichtmetalen velgen in 5-arm-facetten-design 

(S-design), mat zwart, gedeeltelijk gepolijst², ³

Markante dakvleugel (afgebeeld is de spoiler van de 

S1 Sportback met inkeping in het midden)

quattro-logo’s op de flanken

Voorbumper met aluminiumkleurige spoilerlip
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S1 quattro pakketten

¹ De rode elementen en rood gespoten remklauwen zijn naar wens te deselecteren. ² Op het EU-bandenlabel staan de rolweerstand, geluidsproductie en grip op een natte weg. ³ Kijk voor gebruikerstips over de velgen op pagina 96.

S1 quattro interieurpakket

Middenconsole in hoogglans zwart, rood of geel

S-sportstoelen met leder fijnnappa en de leuning-

achterkant in hoogglans zwart, rood of geel, 

inclusief quattro-logo’s

Portierarmsteunen bekleed met leder fijnnappa in de 

stoelkleur en voorzien van contrasterende stiknaden

Driespaaks lederen sportstuur, multifunctioneel,

afgevlakt aan de onderzijde, met S-specifieke stiksels

Omlijstingen van de ventilatieroosters in hoogglans 

zwart met rode binnenring. Als optie in aluminium-

optiek met rode binnenring

Zwarte voetmatten met dubbele biezen

Afgebeeld is een Audi S1 Sportback met 

S1 quattro exterieur- en interieurpakket in het rood.
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Stoer op weg met het active style pakket

Het grootse karakter van de Audi A1 en A1 Sportback blijkt onder meer 

uit de vele mogelijkheden om deze auto’s te personaliseren. Daarvoor is 

ook het active style pakket bedoeld. Dit bestaat uit stoere exterieurver-

fraaiingen, naar wens aangevuld met diverse carrosseriedelen in robuust 

ogend platinagrijs. Daarbij passen de gegoten lichtmetalen velgen in 

5-arm-cavo-design perfect. Deze zijn afkomstig uit de accessoirelijn voor 

de Audi A1.

Het brandstofverbruik en de CO₂-emissie staan op pagina 94 en verder.

Audi A1 Sportback in 

Misanorood pareleffect¹

Zorg voor stoere looks met het active style pakket. Dit 

bestaat uit platinagrijze bumperonderzijdes, vóór met 

dwarsverbinding in alu miniumoptiek, platinagrijze spat-

bordverbreders en een platinagrijze dorpelaankleding 

met een strip in aluminiumoptiek.

De dakbogen, achterklep en buitenspiegelkappen in 

platinagrijs zorgen nog meer voor een onderscheidende 

uitstraling. Deze extra’s zijn een aanvulling op het active 

style pakket en ze zijn alleen in combinatie met dit pakket 

leverbaar.

Gegoten lichtmetalen velgen in 5-arm-cavo-design², 

leverbaar als accessoire. Deze sportieve velgen vormen 

een perfecte combinatie met het active style pakket. Ze 

zijn er in 7,5 J x 17 inch voor bandenmaat 215/40 R 17³ 

en in 7,5 J x 18 inch voor bandenmaat 225/35 R 18³.
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active style pakket

¹ Gebruik voor alle combinatiemogelijkheden de configurator op www.audi.nl of vraag de Audi dealer om meer informatie. ² Kijk voor gebruikerstips over de velgen op pagina 96. 

³ Op het EU-bandenlabel staan de rolweerstand, geluidsproductie en grip op een natte weg.
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Geef een eigen kleur aan het dak

De Audi A1 en Audi S1 zijn ervoor gemaakt om te personaliseren. Een mooi voorbeeld 

is de kleur van het dak, want die bepaalt u gewoon zelf. Kies voor een bovenkant in dezelfde 

tint als de rest van de auto of zorg juist voor een contrasteffect.

De modelspecifieke standaarduitrusting en meeruitvoeringen staan in de index vanaf pagina 98. Het brandstofverbruik en de CO₂-emissie staan op pagina 94 en verder.

Daytonagrijs pareleffect Floretzilver metallic Briljantzwart

Sepangblauw pareleffect Misanorood pareleffect Nanogrijs metallic

Dakbogen/dak

Carrosserie
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Lakkleuren/contrastkleuren Velgen

Exterieur

Kijk voor meer combinaties op www.audi.nl

Daytonagrijs pareleffect Gletsjerwit metallic Floretzilver metallic

Gletsjerwit metallic Utopiablauw metallic Mythoszwart metallic
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Een Audi spuiten is niet eenvoudig
Het gebeurt viervoudig

Kies de lakkleur die uw persoonlijkheid het beste reflecteert. Welke tint het ook wordt, u kunt 

erop vertrouwen dat in het spuitprocedé absolute topkwaliteit vooropstaat. De lak op een 

Audi is niet dikker dan een mensenhaar, maar bestaat toch uit vier lagen. Daarin weerspiegelt 

niet alleen een eigen karakter, maar uw Audi is er ook zo goed mogelijk mee beschermd tegen 

milieu-invloeden en slijtage. Een autoleven lang.

De modelspecifieke standaarduitrusting en meeruitvoeringen staan in de index vanaf pagina 98. Het brandstofverbruik en de CO₂-emissie staan op pagina 94 en verder.

1

2 3 4
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Exterieur

Lakkleuren/contrastkleuren Velgen

1  Gletsjerwit metallic

2  Vegasgeel

3  Siambeige metallic

4  Misanorood pareleffect

5  Utopiablauw metallic

6  Nanogrijs metallic

7  Audi exclusive groen

Er is een rijk palet aan kleuren naar klantenwens.

Aangeboden door quattro GmbH.

Kijk voor meer lakkleuren op www.audi.nl

5 6 7
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Topkwaliteit in glansvorm
Audi lichtmetalen velgen

Lichtmetalen velgen kleden een auto af. Originele Audi velgen moeten tijdens strenge tests hun kwaliteit bewijzen. Zo zijn er 

bijvoorbeeld hardheidstests om de materiaalstabiliteit te garanderen. De Copper Accelerated Salt Spray test, kortweg CASS, draagt 

bij aan een zo goed mogelijke bescherming tegen corrosie. Dit is slechts één manier waarop wij aan de kwaliteit van Audi velgen 

werken. We willen dat die van topniveau is, ook na vele kilometers. U kunt dus lang genieten van het velgdesign van uw voorkeur.

De modelspecifieke standaarduitrusting en meeruitvoeringen staan in de index vanaf pagina 98. Op het EU-bandenlabel staan de rolweerstand, geluidsproductie en grip op een natte weg.

1

2

3

4

5
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Lakkleuren/contrastkleuren Velgen

Exterieur

¹ Aangeboden door quattro GmbH. ² Leverbaar in de loop van het modeljaar. ³ Kijk voor gebruikerstips over de velgen op pagina 96.

6

7

8

Kijk voor meer velgen op www.audi.nl

1  17˝ Audi Sport gegoten lichtmetalen velgen

in 10-Y-spaak-design¹, ²

2  18˝ Audi Sport gegoten lichtmetalen velgen 

in 5-V-spaak-design in titaanoptiek mat, 

glanzend gedraaid¹, ³

3  15˝ gegoten lichtmetalen velgen in 5-arm-design

4  17˝ Audi Sport gegoten lichtmetalen velgen

in 10-spaak-design¹

5  16˝ gegoten lichtmetalen velgen

in 5-arm-turbine-design

6  18˝ Audi Sport gegoten lichtmetalen velgen

in 5-arm-wing-design in mat zwart, 

glanzend gedraaid¹, ³

7  17˝ gegoten lichtmetalen velgen in 5-spaak-

V-design, contrastgrijs, gedeeltelijk gepolijst³

8  17˝ gegoten lichtmetalen velgen in 7-spaak-design
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Gestoeld op premium kwaliteit

In uw Audi neemt u een bijzondere plaats in. Op de voorstoelen en achterin is het exclusieve comfort voelbaar 

aan de topklasse materialen en zeer goede afwerking. Kies uw favoriete bekleding en het stoeltype. De sportstoelen 

en S-sportstoelen geven veel houvast tijdens een dynamische rit. Eén ding weet u zeker: u zit altijd goed.

De modelspecifieke standaarduitrusting en meeruitvoeringen staan in de index vanaf pagina 98.

Stof Spirit zwart Stof Heartbeat laserblauw 

met contrasterende stiknaden

Stof Liga staalgrijs/zwart 

met contrasterende stiknaden

Stof Liga satsumaoranje/zwart 

met contrasterende stiknaden

Sportstoelen
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Interieur

Stoelen Omlijstingen ventilatieroosters

Leder fijnnappa zwart 

met contrasterende stiknaden

Stof Spirit/leder utopiablauw/zwart 

met contrasterende stiknaden

Geperforeerd alcantara/leder zwart 

met contrasterende stiknaden

Stof Sector/leder zwart 

met contrasterende stiknaden

Kijk voor meer stoelbekledingen op www.audi.nl

S-sportstoelen
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Interieuraccenten
Voor extra cachet

Details zijn karakterbepalend. Ze geven passie weer. Ze zorgen voor een persoonlijke uitstraling. 

Ze vertellen iets over de smaak van de bestuurder. Bepaal zelf de kleur van de omlijstingen van de 

ventilatieroosters in uw Audi en geef uw auto nog meer cachet.

De modelspecifieke standaarduitrusting en meeruitvoeringen staan in de index vanaf pagina 98. 
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Stoelen Omlijstingen ventilatieroosters

Interieur

Hoogglans laserblauw Hoogglans satsumaoranje Hoogglans utopiablauw

Hoogglans gletsjerwit Hoogglans zwart Audi exclusive aluminiumoptiek¹

¹ Aangeboden door quattro GmbH. Kijk voor meer omlijstingen op www.audi.nl
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Het brandstofverbruik en de CO₂-emissie staan op pagina 94 en verder.

Dakdragers en ski- en snowboardhouder

Met de ski- en snowboardhouder zijn maximaal zes paar 

ski’s of vier snowboards gemakkelijk te vervoeren. Alleen 

te gebruiken in combinatie met de Audi dakdragers van 

geanodiseerd aluminium. Gemakkelijk te monteren en 

af te sluiten. De dakdragers, opbouw en bagage mogen 

samen maximaal 75 kg wegen.

Kijk voor meer informatie in de Audi A1-accessoire-

brochure, op www.audi.nl en bij de Audi dealer.

Audi Originele Accessoires
Passend bij uw leefstijl

Met plezier van A naar B en dan enthousiast verder om de spreekwoordelijke andere letters 

van het alfabet aan te doen. In de Audi A1 en S1 is dat vanzelfsprekend, niet op de laatste 

plaats omdat ze van A tot Z aan uw persoonlijke wensen zijn aan te passen. De producten 

van Audi Originele Accessoires maken elke dag hun kwaliteit waar. Geniet van oplossingen 

op maat, die uitblinken door hun design en functionaliteit. Voor Audi Originele Accessoires 

geldt hetzelfde als voor elke Audi: creativiteit tijdens de ontwikkeling, hoge productie-

standaards en uitvoerige tests. Ontdek welk maatwerk van Audi Originele  Accessoires bij 

u past. Hier vindt u alvast enkele hoogtepunten uit het assortiment. De Audi dealer geeft 

graag meer informatie over de volledige collectie.

Audi Originele AccessoiresA1
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Audi Originele Accessoires

Ski- en bagagekoffers 

Een nieuw Audi design met verbeterde stroomlijn en een lage, sportieve uitstraling. Platinagrijs met briljantzwarte 

sideblades of glanzend briljantzwart, beide voorzien van verchroomde Audi ringen en met een hoogwaardige, naad-

loze look. Afsluitbaar en aan beide zijden te openen voor gemakkelijk in- en uitpakken. Met greep binnenin om de box 

dicht te trekken. Eenvoudig snelmontagesysteem inclusief aandraaibegrenzing. De naar voren gerichte plaatsing 

zorgt ervoor dat de bagageruimte beter toegankelijk is. Leverbaar in drie maten: 300 liter¹, 360 liter (afgebeeld) 

en 405 liter¹. Alleen te gebruiken in combinatie met Audi dakdragers.

Audi stoelverhoger met rug- en hoofdsteun 

Biedt veel comfort dankzij de uitgekiende gordelgeleiding. De rugleuning is verstelbaar in hoogte en breedte. 

 Aanpassingen aan de instellingen zijn eenvoudig te zien in het maatvenster bovenin de rugleuning. Geschikt 

voor  kinderen van 15 tot 36 kg (ca. 4 tot 12 jaar). Ook leverbaar: Audi kinderzitje voor kinderen van 9 tot 18 kg 

(ca. 1 tot 4 jaar) en Audi babyzitje voor kinderen tot 13 kg (ca. 12 maanden). Alle kinderstoeltjes zijn er in de 

combinatie Misanorood/zwart en Titaangrijs/zwart.

¹ Met deze dakkoffers is de achterklep niet helemaal te openen. Daarom is het aan te raden om de 360-liter box te kiezen, omdat die het kortste is. 

² Zonder data-abonnement; dit regelt u zelf bij een provider naar keuze. ³ Op het EU-bandenlabel staan de rolweerstand, geluidsproductie en grip op een natte weg.

Gegoten lichtmetalen velgen in 5-arm-pin-design

Het spaakdesign doet denken aan bowling pins. 

Maat 6 J x 15 met 185/60 R15³ Continental-winterbanden. 

Maat 6 J x 16 met 195/50 R16³ Continental-winterbanden. 

Maat 6 J x 16 met 215/45 R16³ Continental-zomerbanden. 

Voor meer grip in de wintersportsneeuw: sneeuwkettingen 

van Audi Originele Accessoires. 

Audi 4G wireless internet access² (niet afgebeeld)

Om in de auto een 4G wifi-internetverbinding tot stand 

te brengen van 100 Mbit/s. Dient als hotspot voor 

maximaal acht apparaten zoals tablets, laptops en 

smartphones. Het bereik is maximaal 100 meter, dus 

het wifi-signaal reikt tot buiten de auto.

Kofferbakmat (niet afgebeeld)

De op maat gemaakte bagageruimtebescherming is 

stevig en afwasbaar. De opstaande randen beschermen 

de bagagevloer tegen gemorste vloeistoffen. Er is ook 

een gemakkelijk uitneembare en compact op te bergen 

kofferbakinleg.

A1_S1_Sportback_Det33_2016_03.indd   91 20.04.16   11:10



92

Het brandstofverbruik en de CO₂-emissie staan op pagina 94 en verder.

De beleving van de Audi A1
Ook online

Op www.audi.nl staat nog veel meer over de Audi A1. 

Bekijken, kiezen, samenstellen. Veel plezier op onze website.

Scan de QR-code met een 

tablet of smartphone en 

ontdek de Audi A1.
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Model A1 1.0 TFSI ultra

70 kW (95 pk)

A1 1.4 TFSI 

92 kW (125 pk)

A1 1.4 TFSI CoD

110 kW (150 pk)

Motorbouwwijze 3-cilinder-in-lijn benzinemotor 

met directe inspuiting,

turbo en indirecte koeling inlaatlucht

4-cilinder-in-lijn benzinemotor 

met directe inspuiting,

turbo en indirecte koeling inlaatlucht

4-cilinder-in-lijn benzinemotor 

met directe inspuiting, turbo, 

indirecte koeling inlaatlucht en

Audi cylinder on demand

Inhoud in cm³ (kleppen per cilinder) 999 (4) 1.395 (4) 1.395 (4)

Max. vermogen¹ in kW (pk) bij min¯¹ 70 (95)/5.000–5.500 92 (125)/5.000 110 (150)/5.000

Max. koppel in Nm bij min¯¹ 160/1.500–3.500 200/1.400–4.000 250/1.500–3.500

Krachtoverbrenging

Aandrijving Voorwielen Voorwielen Voorwielen

Transmissie 5 versnellingen, handgeschakeld

[7-traps S tronic]

6 versnellingen, handgeschakeld

[7-traps S tronic]

6 versnellingen, handgeschakeld

[7-traps S tronic]

Gewichten/inhouden A1 A1 Sportback A1 A1 Sportback A1 A1 Sportback

Leeggewicht² in kg 1.110 [1.140] 1.135 [1.165] 1.155 [1.190] 1.180  [1.215] 1.195  [1.205] 1.220  [1.230]

Max. totaalgewicht in kg 1.485 [1.515] 1.580 [1.610] 1.530 [1.565] 1.625  [1.660] 1.570  [1.580] 1.645  [1.655]

Max. daklast/kogeldruk in kg 75/50 [75/50] 75/50 [75/50] 75/50 [75/50] 75/50  [75/50] 75/50  [75/50] 75/50  [75/50]

Max. aanhangerlast³ in kg

ongeremd

geremd

550 [570]

1.000 [1.000]

560 [580]

1.000 [1.000]

570 [590]

1.200 [1.200]

590 [600]

1.200 [1.200]

590 [600]

1.200 [1.200]

610 [610]

1.200 [1.200]

Tankinhoud ca. in l 45 [45] 45 [45] 45 [45] 45  [45] 45  [45] 45  [45]

Prestaties/verbruik⁴

Topsnelheid in km/h 186 [186] 186 [186] 204 [204] 204 [204] 215  [215] 215  [215]

 Acceleratie 0–100 km/h in s 10,9 [10,9] 11,1 [11,1] 8,8  [8,8] 8,9 [8,9] 7,8  [7,8] 7,9  [7,9]

Brandstof Euro 95⁵ Euro 95⁵ Euro 95⁵

Brandstofverbruik⁶, ⁷ in l/100 km 

bebouwde kom 

buitenweg 

gemiddeld

5,2–5,0 [5,6–5,4]

3,9–3,7 [4,0–3,8]

4,4–4,2 [4,6–4,4]

5,2–5,0 [5,6–5,4]

3,9–3,7 [4,0–3,8]

4,4–4,2 [4,6–4,4]

6,6–6,4 [6,3–6,2]

4,3–4,1 [4,4–4,2]

5,1–4,9 [5,1–4,9]

6,7–6,6 [6,3–6,2]

4,4–4,2 [4,4–4,2]

5,2–5,1 [5,1–4,9]

6,1–5,9 [6,1–5,8]

4,3–4,0 [4,4–4,1]

5,0–4,7 [5,0–4,7]

6,1–5,9 [6,1–5,8]

4,3–4,0 [4,4–4,1]

5,0–4,7 [5,0–4,7]

 CO₂-emissie⁶, ⁷ in g/km  

gemiddeld 102–97 [107–102] 102–97 [107–102] 120–115 [117–112] 123–118 [117–112] 117–109 [116–109] 117–109 [116–109]

Emissienorm EU6 [EU6] EU6 [EU6] EU6 [EU6] EU6 [EU6] EU6 [EU6] EU6 [EU6]

[ ] Waarden met S tronic. Toelichting ¹ tot en met ⁸ op pagina 96.
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Model A1 1.4 TDI

66 kW (90 pk)

S1 2.0 TFSI quattro

170 kW (231 pk)

Motorbouwwijze 3-cilinder-in-lijn dieselmotor

met common-railinspuiting,

turbo en indirecte koeling inlaatlucht

4-cilinder-in-lijn benzinemotor 

met directe inspuiting, 

turbo en koeling inlaatlucht

Inhoud in cm³ (kleppen per cilinder) 1.422 (4) 1.984 (4)

Max. vermogen¹ in kW (pk) bij min¯¹ 66 (90)/3.250 170 (231)/6.000

Max. koppel in Nm bij min¯¹ 230/1.750–2.500 370/1.600–3.000

Krachtoverbrenging

Aandrijving Voorwielen quattro

Transmissie 5 versnellingen, handgeschakeld

[7-traps S tronic]

6 versnellingen, handgeschakeld

Gewichten/inhouden A1 A1 Sportback S1 S1 Sportback

Leeggewicht² in kg 1.165  [1.195] 1.205  [1.220] 1.390 1.415

Max. totaalgewicht in kg 1.540  [1.570] 1.640  [1.665] 1.765 1.790

Max. daklast/kogeldruk in kg 75/50  [75/50] 75/50  [75/50] 75/– 75/–

Max. aanhangerlast³ in kg

ongeremd

geremd

580 [590]

1.200 [1.200]

600 [610]

1.200 [1.200]

–

–

–

–

Tankinhoud ca. in l 45  [45] 45  [45] 45 45

Prestaties/verbruik⁴

Topsnelheid in km/h 182  [182] 182  [182] 250 250

 Acceleratie 0–100 km/h in s 11,4  [11,4] 11,6  [11,6] 5,8 5,9

Brandstof Diesel⁸ Euro 95⁵

Brandstofverbruik⁶, ⁷ in l/100 km 

bebouwde kom 

buitenweg 

gemiddeld

4,2–4,1 [4,4–4,3]

3,5–3,3 [3,7–3,5]

3,8–3,6 [4,0–3,8]

4,3–4,2 [4,4–4,3]

3,6–3,4 [3,7–3,5]

3,9–3,7 [4,0–3,8]

9,2–9,1

5,9–5,8

7,1–7,0

9,3–9,2

6,0–5,9

7,2–7,1

 CO₂-emissie⁶, ⁷ in g/km  

gemiddeld 99–94 [104–99] 102–97 [104–99] 166–162 168–166

Emissienorm EU6 [EU6] EU6 [EU6] EU6 EU6
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Toelichting

¹  Deze waarde is bepaald met de voorgeschreven meetmethode volgens de actuele versie 

van richtlijn UN-R 85.

²  Leeggewicht met een bestuurder (75 kg) en de tank voor 90 % gevuld, gemeten volgens 

de actuele versie van verordening (EU) 1230/2012. Door meeruitvoeringen kan zowel het 

leeggewicht als de luchtweerstandscoëfficiënt worden verhoogd, waardoor het laadvermogen 

en de topsnelheid dienovereenkomstig afnemen.

³  Bij toenemende hoogte neemt het motorvermogen af. Vanaf 1.000 m boven de zeespiegel 

en iedere 1.000 m hoger dient men steeds 10 % van de totale gewichtscombinatie 

(max. aanhangerlast + max. totaalgewicht) af te trekken. Max. aanhangerlast geldt met 

een originele Audi trekhaak.

⁴  Het brandstofverbruik en de CO₂-emissie zijn mede afhankelijk van de velg- en bandenmaat.

⁵  Wij raden het gebruik van lood- en zwavelvrije Euro 95 aan die voldoet aan DIN EN 228. 

Als deze niet verkrijgbaar is, mag u lood- en zwavelvrije Normaal 91 tanken die voldoet 

aan DIN EN 228. Dan neemt het vermogen iets af. De motor is ook geschikt voor E10. Dat is 

Euro 95 die voor 10 % uit ethanol bestaat. De verbruikscijfers zijn berekend met Euro 95 in 

de tank, volgens verordening 692/2008/EG.

⁶  De waarden zijn bepaald met de voorgeschreven meetmethode. De waarden hebben geen 

betrekking op één bepaalde auto en zijn ook niet gekoppeld aan ons aanbod, maar dienen 

alleen om een vergelijking te kunnen maken tussen de verschillende uitvoeringen.

⁷  Het brandstofverbruik en de CO₂-emissie zijn mede afhankelijk van de efficiency waarmee 

de auto de brandstof benut, van de rijstijl van de bestuurder en andere niet-technische 

factoren. CO₂ is het drijfgas dat hoofdzakelijk verantwoordelijk is voor de opwarming van de 

aarde.

⁸  Wij raden het gebruik van zwavelvrije diesel aan die voldoet aan DIN EN 590. Indien niet 

beschikbaar, is ook het gebruik van zwavelhoudende diesel mogelijk die voldoet aan 

DIN EN 590.

Gebruikerstip over de velgen

Glanzend gedraaide, gepolijste en gedeeltelijk gepolijste velgen zijn niet winterbestendig. 

Door de behandeling van het velgoppervlak zijn de velgen niet goed beschermd tegen corrosie, 

waardoor bijvoorbeeld strooizout voor blijvende beschadigingen kan zorgen. Kies in de winter 

voor speciale wintervelgen.
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Technische gegevens Afmetingen Standaard/meeruitvoering

Audi A1 Afmetingen in mm

Afmetingen gemeten van onbeladen auto. Inhoud bagageruimte¹ 270/920 liter. 

Tweede waarde: met neergeklapte achterbankleuning en belading tot aan het dak. Draaicirkel ca. 10,6 m.

* Met dakantenne is de hoogte 1.431 mm. ** Maximale hoofdruimte. *** Breedte op ellebooghoogte. 

**** Breedte op schouderhoogte.

Audi A1 Sportback Afmetingen in mm

Afmetingen gemeten van onbeladen auto. Inhoud bagageruimte¹ 270/920 liter. 

Tweede waarde: met neergeklapte achterbankleuning en belading tot aan het dak. Draaicirkel ca. 10,6 m.

* Met dakantenne is de hoogte 1.438 mm. ** Maximale hoofdruimte. *** Breedte op ellebooghoogte. 

**** Breedte op schouderhoogte.

Audi S1 Sportback Afmetingen in mm

Afmetingen gemeten van onbeladen auto. Inhoud bagageruimte¹ 210/860 liter. 

Tweede waarde: met neergeklapte achterbankleuning en belading tot aan het dak. Draaicirkel ca. 10,6 m.

* Met dakantenne is de hoogte 1.438 mm. ** Maximale hoofdruimte. *** Breedte op ellebooghoogte. 

**** Breedte op schouderhoogte.

Audi S1 Afmetingen in mm

Afmetingen gemeten van onbeladen auto. Inhoud bagageruimte¹ 210/860 liter. 

Tweede waarde: met neergeklapte achterbankleuning en belading tot aan het dak. Draaicirkel ca. 10,6 m.

* Met dakantenne is de hoogte 1.431 mm. ** Maximale hoofdruimte. *** Breedte op ellebooghoogte. 

**** Breedte op schouderhoogte.
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¹ De technische specificaties gelden voor een auto met standaarduitrusting.
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Uitvoeringen en pakketten

Audi design selection utopiablauw

S line exterieur

S line

S1 quattro exterieurpakket¹

S1 quattro interieurpakket

Uni lakkleuren

Cortinawit

Vegasgeel¹⁰

Briljantzwart

Metallic lakkleuren

Gletsjerwit metallic

Floretzilver metallic

Nanogrijs metallic

Siambeige metallic

Sohobruin metallic

Utopiablauw metallic

Scubablauw metallic

Mythoszwart metallic

Pareleffect lakkleuren

Daytonagrijs pareleffect ²

Sepangblauw pareleffect

Misanorood pareleffect

Kleur naar klantenwens

Audi exclusive individuele lakkleuren³
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Contrastkleuren

Dakbogen in contrastkleur⁴

Dak en dakbogen in contrastkleur⁵

Spiegelbehuizingen in contrastkleur

Achterspoiler in contrastkleur

Velgen

15˝ gegoten lichtmetalen velgen 

in 5-arm-design

⁶

16˝ gegoten lichtmetalen velgen

in 5-arm-dynamiek-design

16˝ gegoten lichtmetalen velgen

in 5-arm-turbine-design

16˝ gegoten lichtmetalen velgen

in 5-arm-aero-design,

contrastgrijs, gedeeltelijk gepolijst⁷

16˝ gegoten lichtmetalen velgen

in 10-spaak-design

⁸

17˝ gegoten lichtmetalen velgen

in 5-dubbelspaak-ster-design⁹

17˝ gegoten lichtmetalen velgen 

in 5-arm-design 

met gekleurde elementen

17˝ gegoten lichtmetalen velgen

in 5-parallelspaak-design (S-design)

17˝ gegoten lichtmetalen velgen

in 5-spaak-V-design

17˝ gegoten lichtmetalen velgen

in 5-spaak-V-design,

contrastgrijs, gedeeltelijk gepolijst⁷
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17˝ gegoten lichtmetalen velgen

in 7-spaak-design

17˝ Audi Sport gegoten lichtmetalen velgen

in 10-spaak-design³

 ¹¹

17˝ Audi Sport gegoten lichtmetalen velgen

in 10-Y-spaak-design³, ¹³

18˝ gegoten lichtmetalen velgen

in 5-arm-facetten-design (S-design), 

contrastgrijs, gedeeltelijk gepolijst⁷

18˝ gegoten lichtmetalen velgen

in 5-arm-facetten-design (S-design), 

mat zwart, gedeeltelijk gepolijst⁷

18˝ Audi Sport gegoten lichtmetalen velgen

in 5-V-spaak-design in titaanoptiek mat, 

glanzend gedraaid³, ⁷

18˝ Audi Sport gegoten lichtmetalen velgen

in 5-arm-wing-design in titaanoptiek glanzend, 

glanzend gedraaid³, ⁷

18˝ Audi Sport gegoten lichtmetalen velgen

in 5-arm-wing-design, mat zwart, 

glanzend gedraaid³, ⁷

98

Toelichting ¹ tot en met ³⁵ op pagina 102.
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Bandenreparatieset

Bandenspanningscontrolesysteem¹²

Wielbouten, diefstalbeveiligd

Boordgereedschap¹⁴

Krik¹⁴

Stoelen

Standaardstoelen vóór

Sportstoelen vóór

S-sportstoelen vóór  ¹¹

Bekledingen standaardstoelen

Stof Spirit zwart

Bekledingen sportstoelen

Stof Heartbeat zwart 

met contrasterende stiknaden

Stof Heartbeat staalgrijs/zwart

met contrasterende stiknaden

Stof Heartbeat laserblauw/zwart 

met contrasterende stiknaden

Stof Liga zwart met contrasterende stiknaden

Stof Liga staalgrijs/zwart 

met contrasterende stiknaden

Stof Liga satsumaoranje/zwart 

met contrasterende stiknaden

Stof Sector/leder zwart 

met contrasterende stiknaden

Stof Sprint/leder zwart 

met contrasterende stiknaden²
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Geperforeerd alcantara/leder zwart 

met contrasterende stiknaden²

Alcantara/leder zwart 

met contrasterende stiknaden

Leder Milano zwart 

met contrasterende stiknaden

Leder Milano granaatrood/zwart 

met contrasterende stiknaden

Leder Milano laserblauw/zwart 

met contrasterende stiknaden

Leder fijnnappa zwart 

met contrasterende stiknaden

Leder fijnnappa staalgrijs 

met contrasterende stiknaden

Stof Spirit utopiablauw/leder zwart 

met contrasterende stiknaden¹⁷

Bekledingen S-sportstoelen

Leder fijnnappa zwart 

met contrasterende stiknaden

²

Leder fijnnappa zwart 

met contrasterende stiknaden

Leder fijnnappa rotorgrijs 

met contrasterende stiknaden²

Leder fijnnappa staalgrijs 

met contrasterende stiknaden

Zitcomfort

In hoogte verstelbare voorstoelen inclusief 

comfortinstap¹⁸

2-voudig instelbare lendensteunen 

in de voorstoelen

 ¹⁹

Stoelverwarming vóór

Middenarmsteun vóór
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Zitplaatsen achterin

Neerklapbare achterbankleuning

Driezits achterbank²⁰

Hemelbekledingen

Titaangrijze stof

Zwarte stof  ²¹  ²²  ²²

Omlijstingen ventilatieroosters

Mat zwart

Hoogglans zwart  ²³

Hoogglans zwart met rode binnenring²⁴

Hoogglans gletsjerwit

Hoogglans staalgrijs  ²³

Hoogglans laserblauw

Hoogglans donkerrood  ²³

Hoogglans satsumaoranje  ²³

Hoogglans utopiablauw¹⁷

Aluminiumoptiek met rode binnenring²⁴

Audi exclusive aluminiumoptiek¹⁶

Autoverlichting

Halogeen koplampen

Xenon plus 

inclusief koplampreinigingsinstallatie

Grootlichtassistent

Licht-/regensensor

Achterlichten

LED-achterlichten

Index

Technische gegevens Afmetingen Standaard/meeruitvoering
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Roestvrijstalen pedalen en voetsteun

Aluminiumoptiek interieur

Uitgebreide gekleurde interieurelementen 

mono.pur

Stuurwielen/bediening

Driespaaks sportstuur

Driespaaks lederen sportstuur

Driespaaks lederen sportstuur, 

multifunctioneel

Driespaaks lederen sportstuur, 

multifunctioneel, met schakelpaddels

Driespaaks lederen sportstuur, 

multifunctioneel, afgevlakt aan de onderzijde

²

Driespaaks lederen sportstuur, 

multifunctioneel, afgevlakt aan de onderzijde, 

met schakelpaddels

²

S-versnellingspookknop

Audi exclusive aluminium pookknop³

Spiegels

Buitenspiegels met LED-richtingaanwijzers, 

elektrisch verstelbaar

Buitenspiegels verwarmbaar

Buitenspiegels elektrisch inklapbaar

Binnenspiegel handmatig dimbaar

Binnenspiegel automatisch dimmend

Dak

Glazen panoramadak ²⁶ 

Glazen panoramadak en een zwart dak⁴, ²⁷
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Ramen

Voorruit met grijze band aan de bovenzijde

Warmtewerend glas

Extra donker getinte ramen (privacy glass)

Ruitenwissers

Achterruitverwarming

Zonnekleppen

Klimaatregeling

Handbediende airconditioning

Automatische airconditioning

Openen en sluiten

Radiografische afstandsbediening

Elektronische startblokkering

Comfortsleutel

Diefstalalarm

Voorbereiding voor track & trace

Opbergen/vervoer

Opbergvakken

Opbergpakket

Bagageruimtepakket

Opberg- en bagageruimtepakket

Bagageogen

Aansteker en asbak

12V-aansluiting

Trekhaakvoorbereiding
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Autoverlichting (vervolg)

Adaptieve remlichten

Mistlampen

Interieurverlichting

Interieurverlichting

LED-lichtpakket  ¹¹

Exterieurdesign

Type-/motoraanduiding

Audi Singleframe

Spiegelbehuizingen in het zwart

Spiegelbehuizingen in aluminiumoptiek

Spiegelbehuizingen in carrosseriekleur

Spiegelbehuizingen en achterspoiler 

in contrastkleur

Audi exclusive spiegelbehuizingen 

in dakboogkleur³, ⁴

Audi exclusive spiegelbehuizingen 

in dakkleur³, ⁵

S-bumpers

S-dakspoiler

Uitlaatsierstukken chroom

Audi exclusive zwarte sierlijsten²⁵

Interieurdesign

Verchroomde raambedieningsknoppen

Instaplijsten

Vloerbekleding afgestemd op de interieurkleur

100

Toelichting ¹ tot en met ³⁵ op pagina 102.
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MMI/navigatie

Instrumentenpaneel

Bestuurdersinformatiesysteem

Navigatiepakket

MMI navigatie plus²⁸

Entertainment

Audi radio

MMI radio²⁸

Digitale radio-ontvangst

Audi music interface

Audi sound system

Bose Surround Sound

Communicatie

Audi connect

Bluetooth

Audi phone box²⁹

Connectivity-pakket

Assistentiesystemen

Remassistent vervolgongeval³⁰

Wegrijassistent³⁰, ³¹

Parkeerhulp achter³⁰

Parkeerhulp plus³⁰

Automatische snelheidsregeling³⁰
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Rijdynamiek/remmen

Audi drive select

Standaard onderstel

Sportonderstel

S line-sportonderstel  ¹¹

S-sportonderstel met demperregeling

Sportonderstel met demperregeling³²

Voorwielaandrijving

quattro

Handgeschakelde versnellingsbak³³

S tronic

Multilink vierarms achteras

Stuurbekrachtiging

Zwart gespoten remklauwen

Rood gespoten remklauwen

Techniek/veiligheid

Aandrijfslipregeling (ASR)

Elektronisch sperdifferentieel (EDS)

Elektronische stabiliteitscontrole (ESC)

Recuperatie

Start-stopsysteem

Audi cylinder on demand³⁴

Fullsize-airbags

Zijairbags vóór en hoofdairbagsysteem

Flankbescherming
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Integraal hoofdsteunsysteem

Veiligheidsstuurkolom

Hoofdsteunen vóór

Hoofdsteunen achter

Veiligheidsgordels

Gordelhoogteverstelling

Gordelverklikkers

ISOFIX-kinderzitjebevestigingen en top tethers

op de buitenste achterzitplaatsen

Uitschakelbare passagiersairbag

EHBO-set en gevarendriehoek

Waarschuwings- en controlelampjes

Verlengde garantie

Audi Plus 2 Assurance

Index

Technische gegevens Afmetingen Standaard/meeruitvoering
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102

Standaarduitrusting

Meeruitvoering

Standaarduitrusting/meeruitvoering modelafhankelijk

Niet leverbaar

Kijk voor een actueel overzicht van de standaarduitrusting en meeruitvoe-

ringen in de actuele prijslijst of vraag uw Audi dealer om meer informatie.

¹  Keuze uit acht lakkleuren.

²  Alleen leverbaar in combinatie met S line.

³  Aangeboden door quattro GmbH.

⁴  Alleen op de Audi A1 en Audi S1.

⁵  Alleen op de Audi A1 Sportback en Audi S1 Sportback.

⁶  Niet op de A1 1.4 TFSI CoD 110 kW (150 pk); die heeft 16-inch velgen.

⁷  Kijk voor gebruikerstips over de velgen op pagina 96.

⁸  Standaard op de A1 1.4 TFSI CoD 110 kW (150 pk).

⁹  Standaard in combinatie met Audi design selection.

¹⁰ Afwijkende meerprijs. Zie de prijslijst.

¹¹ Standaard in combinatie met S line.

¹²  Ook met dit systeem is het verstandig om regelmatig 

de bandenspanning te controleren.

¹³  Leverbaar in de loop van het modeljaar.

¹⁴ In de bagageruimte.

¹⁵ Alleen leverbaar in combinatie met S line. 

¹⁶ Aangeboden door quattro GmbH.

¹⁷ Alleen leverbaar in combinatie met Audi design selection.

¹⁸ Comfortinstap alleen in de Audi A1 en Audi S1.

¹⁹ Alleen met sportstoelen.

²⁰ Alleen in de Audi A1 Sportback.

²¹ Alleen in combinatie met LED-lichtpakket.

²² Standaard met S line resp. Audi design selection.

²³ Standaard, afhankelijk van de kleur van de stoelbekleding. 

²⁴  Alleen met S1 quattro interieurpakket.

Disclaimer bij Audi connect

De door Audi connect ondersteunde toepassingen werken alleen in combina-

tie met de opties MMI navigatie plus en Audi connect. Ook is een simkaart 

nodig met databundel; in combinatie met telefoonvoorbereiding een simkaart 

met spraak- en databundel of een Bluetooth-smartphone²⁹ met remote 

SIM Access Profile (rSAP). De functies en toepassingen werken alleen met 

een mobiele dataverbinding en alleen binnen de dekking van het telefoon-

netwerk. Een dataverbinding kan voor hoge telefoonkosten zorgen, met name 

bij gebruik in het buitenland. Daarom is een telefoonabonnement met een 

zo groot mogelijke databundel of onbeperkt internet aan te raden.

De beschikbaarheid van de door Audi connect ondersteunde toepassingen 

verschilt per land. De Audi connect-diensten zijn minstens één jaar vanaf de 

levering van de auto beschikbaar. Na afloop van 24 maanden is het gebruik 

van de Audi connect-functies eenmalig gratis met twaalf maanden te verlen-

gen. Indien u deze kostenloze verlenging niet wenst, kunt u dit schriftelijk 

laten weten aan:

AUDI Klantenservice

Postbus 72

3800 HD Amersfoort

E-mail: info@audi.nl

Tel.: 0800-28344857

De toepassing ‘online verkeersinformatie’³⁵ moet eerst in de auto worden 

geactiveerd. Vanaf dat moment is het gebruiksrecht 36 maanden (als binnen 

6 maanden na de tenaamstelling van de auto is geactiveerd, anders is de 

gebruiksduur evenredig korter). Uw Audi dealer geeft u graag informatie over 

aansluitende mogelijkheden voor verlenging van de Audi connect-toepassingen. 

Kijk voor meer informatie over Audi connect op www.audi.nl/connect of 

vraag uw Audi dealer om een toelichting. Voor informatie over de gebruiks-

kosten kunt u terecht bij uw mobiele provider.

²⁵  Aangeboden door quattro GmbH.

²⁶ Alleen leverbaar op de Audi S1.

²⁷ Alleen leverbaar in combinatie met dakbogen in carrosseriekleur.

²⁸ Op de Audi A1 en Audi S1 vervalt de dakantenne.

²⁹  Kijk voor informatie over compatibele mobiele telefoons op 

www.audi.nl/bluetooth of raadpleeg de Audi dealer.

³⁰  Goed om te weten: de systemen werken alleen binnen de systeem-

grenzen. Zij ondersteunen de bestuurder. Die blijft zelf verantwoordelijk, 

onder andere door goed op te letten in het verkeer.

³¹  Standaard in combinatie met S tronic; optie met handgeschakelde 

versnellingsbak.

³² Alleen voor motoren vanaf 85 kW (116 pk).

³³  Alle combinatiemogelijkheden staan in de prijslijst.

³⁴ Alleen in de 1.4 TFSI CoD 110 kW (150 pk).

³⁵  De Audi connect-toepassing ’online verkeersinformatie’ werkt in veel 

landen. De Audi dealer geeft u graag meer informatie.
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Audi

 De in deze brochure afgebeelde en beschreven modellen zijn voor een deel uitgerust met tegen meerprijs 

leverbare meeruitvoeringen. De gegevens over leveringsprogramma, uiterlijk, prestaties, afmetingen 

en gewichten, brandstofverbruik en bedrijfskosten komen overeen met de beschikbare gegevens op het 

moment van ter perse gaan van deze brochure. Afwijkingen in kleuren en vormen van de afbeeldingen, 

vergissingen en drukfouten voorbehouden. De informatie over uitrusting en technische gegevens heeft 

betrekking op auto’s voor de Nederlandse markt. Wijzigingen voorbehouden. Zonder voorafgaande 

schriftelijke toestemming van AUDI AG is nadruk van deze brochure of delen ervan verboden. 

Het papier van deze brochure is vervaardigd van chloorvrij gebleekte cellulose.

Pon’s Automobielhandel B. V. 

Leusden

www.audi.nl

Geldig vanaf april 2016

Printed in Germany
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