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A1

Büyük
Audi A1 ve Audi A1 Sportback kompakt düşünülmüş

büyük bir fikrin sonucu olarak doğmuştur. 
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Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini Sayfa 84’den itibaren bulabilirsiniz.

Yoğun olarak kişiye özel olanakları, öne çıkan performansı, her zaman her konuda hayran bırakacak ve modern 
yaşam tarzını hissettirerek yaşatacak bir görünüme odaklanılmıştır. Bunların dışında verimli teknolojiler ve 
modern iletişim çözümleri ile donatılmış iki yüksek yetenekli şehirli Audi A1 ve Audi A1 Sportback, yaşamdan 
daha fazla zevk alınmasını sağlar. Çünkü büyüklüğünü birçok konuda ve görünümünde gösterir.
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A1

Büyük
görünüm.
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A1 design donanım seçeneği, örneğin aracın form olarak görünümünü öne çıkaracak şekilde 
tamamlayan ayrıcalıklı beş kollu V tasarımlı 17 inç alüminyum alaşımlı döküm jantlar veya her 
görünüme bir stil veren kontrast renkli yan aynalar ve tavan spoyleri veya LED arka farlar ile 
aracın güçlü görünümünü daha da belirginleştirir.

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 84’den itibaren bulabilirsiniz.
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A1

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini Sayfa 84’den itibaren buluabilirsiniz.

A1 sport donanım seçeneği ile yollarda her zaman dinamizmi yaşarsınız. Bu dina-
mizmi yaşamaya hayran bırakacak ayrıcalıklı görünümü ile 5 kollu dinamik tasa-
rımlı 16 inç alüminyum alaşımlı döküm jantlar, krom egzoz çıkışları ve sis farları 
ile; A1 sport donanım seçeneği spor süspansiyonu ve Audi drive select dinamik ve 
değişken süspansiyon uyarlaması ile tamamlar.
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Audi A1 ve Audi A1 Sportback her yerinden net bir şekilde özgüven yayılıyor. Aerodinamik yan aynalar aracın sportif karakterini 
ön plana çıkarmaktadır. Ön taraf Singleframe sayesinde daha göz alıcı. Ayrıca aracın güçlü görünümüne dikkat çeken tampondan 
başlayarak, dinamik görünümü tamamlayan difizörde son buluyor. Opsiyonel olarak dinamik ışık grafikleri ile LED’li sinyal lamba-
ları ile çarpıcı bir görünüm katıyor. 

gelişim.

üyük
Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini Sayfa 84’den itibaren bulabilirsiniz.
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Büyük
   olmak.

Kişisel olarak ayarlayabileceğiniz bilgi-eğlence sistemi ile sadece hedefinize çabuk varmaz-
sınız. Aracınızdaki hayran bırakan akıllı teknolojilerden de hemen yararlanırsınız. Dolayısıyla 
opsiyonel MMI Navigasyon plus’daki 3 boyutlu harita gösterimli 6,5 inç renkli ekran her 
 zaman görülmeye değer. Opsiyonel alınan Bose Surround ses sisteminin 14 hoparlörü 
 etkileyeci bir ses tonunu garanti eder ve opsiyonel Audi telefon kutusu¹ sürüş esnasında 
da rahat bir telefon görüşmesi sağlar. Audi connect² size daha fazla sürüş konforu sunar. 
Çok sayıda hizmetler ve fonksiyonlar ile Audi’nizden hareket halinde olan bir ev yaşamı 
 yaratır ve hemen hemen her zaman ve her yerde internete bağlanabilirsiniz. 

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 8’den itibaren bulabilirsiniz. 
¹  Uyumlu cep telefonları hakkındaki bilgileri Audi yetkili satıcınızdan veya www.audi.com.tr/bluetooth internet sayfasından 

öğrenebilirsiniz.
² Yasal bilgiler ve kullanım talimatlarını sayfa 88’de bulabilirsiniz. 
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Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 84’den itibaren bulabilirsiniz.

Dışarıdan kompakt, içeriden büyük. Audi A1 ve Audi A1 Sportback geniş iç mekanları ve akıllıca düşünülmüş, 
alan kazandıran tasarım konsepti ile ikna edici. Özgürce hareket edebileceğiniz bol alanın tadını çıkarın.

Büyük
   alanda yerinizi alın. 
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Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 84’den itibaren bulabilirsiniz.

Herkes kendi tarzını belirler. Örneğin çeşitli renklerde sunulan yüksek kaliteli spor koltuklar veya çekici kontrast renklerde 
seçebileceğiniz hava çıkış menfezleri veya örneğin A1 sport donanım serisi parlak siyah hava çıkış menfezleri ile tarzınızı 
ortaya çıkarın.
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A1

Büyük
    dışarı çıkın. 
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Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 84’den itibaren bulabilirsiniz.

Şimdiki nesil TDI ve TFSI motorlar güçlü performans ve ekonomik tüketimin kombinasyonudur. Audi A1 standart 
olarak start-stop sistemi ve enerji geri kazanımı ile çalışmaktadırlar. Neredeyse hissedilebilir bir çekiş gücü 
kesilmesi yaşatmayan daha kısa vites değiştirme süreleri sayesinde 7 ileri vitesli ve çift kavramalı S tronic 
 verimlilik ve sportifliği bir araya getirmektedir. Opsiyonel olarak sunulan Audi drive select seçim özelliği ile 
aracınızın sürüş dinamiklerini saniyeler içerisinde kullanmak istediğiniz sürüş moduna getirebilirsiniz. Sizin 
için en büyük öncelik performans ise, 141 kW motor gücüne sahip ve saatte 234 km hız yapabilen Audi A1 
1.8 TFSI almanızı öneririz.
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Büyük 
Yola daha yaklaşarak daha da sportif olabilir. Sürekli dört tekerden çekiş sistemi quattro ile her koşulda 
yola hakim olursunuz. Adeta yere yapıştıran çekim kuvveti aralıksız devam eder. Ataklıkta öncüdür. 
Performansı yeni standartlar oluşturur. İlaveten kalbinizi fethedecek S’ye özgü sportif ilerici bir tasarıma 
sahip olan Audi S1 ve Audi S1 Sportback ile bu farklılıkları ve heyecanı yaşarsınız. Artık şehir sizindir.

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 85’de bulabilirsiniz.
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 sportiflik/ 
Şehrinizi her gün fethedin.

A1_Fas77_2017_01.indd   21 23.05.17   12:11



S1

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 85’de bulabilirsiniz.

Alüminyum görünümlü dış yan aynaları, siyah veya opsiyonel olarak kırmızı fren kaliperleri ve ön kaliperlerde 
S1 amblemi ile baştan sona sportif olan S modeli güç ve performansını ilk bakışta hissettirir. Hava girişleri 
olan ön S tamponu ve tipik S yan marşpiyelerinin kazandırdığı görünüm saf dinamizmi yansıtır. Kısaca her 
bakışta S modelinin ihtişamını yaşarsınız.
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Büyük
İhtişam/

Tüm bakışları üzerinize çekin.
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S1

Far temizleme sistemi dahil kırmızı
yansıtıcıları ile Xenon plus farlar

S Tavan 
spoyleri

Alüminyum görünümlü 
dış yan aynalar

Siyah veya isteğe bağlı 
kırmızı fren kaliperleri 

A1_Fas77_2017_01.indd   24 23.05.17   12:11

24 25

S’ye özgü difüzör, her birinde iki oval egzoz çıkışı 
olan S’ye özgü çift çıkışlı egzoz sistemi

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 85’de bulabilirsiniz.

Büyük 
izlenim/

Her an önemlidir.
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S1

Dört tekerden çekiş sistemi quattro sayesinde dört tekerin tümü ile sürekli kavrayan kuvvet, 
hissedilebilir şekilde daha yüksek çekiş sağlar. Virajları alırken ve sürüş esnasındaki mükemmel
denge olağanüstü güzel duygular hissettirir. Harika dinamizm ve üstün hakimiyetin yaşatacağı
hayranlık standarttır.

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 85’de bulabilirsiniz.
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Büyük
Çekiş/

Her tekeri kullanın.
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S1

Büyük 
iddia/

Her ayrıntı dikkat çeken bir özelliktir.
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Audi S1’in diğerlerinden fersah fersah önde olduğu su götürmez olan bir özelliği bulunmaktadır: 
 üstün itibarı. Ve O da her ayrıntısıyla bunun hakkını sonuna kadar vermektedir. Motor sporları tutu-
kunlarının kalp atışlarını daha da hızlandıran sayısız özelliğe sahiptir: Örneğin, paslanmaz çelikten 
pedallar ve ayak dayama yeri, klasik alüminyum kapı marşpiyeleri ya da sertlik ayarı değiştirlebilen 
S spor süspansiyonlar.

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 85’de bulabilirsiniz.
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S1

Alüminyum görünümlü hava çıkış menfezleri kırmızı iç halkaları, 
Ön koltukların koltuk başlıklarında S1 baskısı ile birlikte sırtlık 
arkası kırmızı renkte olan opsiyonel ön S spor koltuklardan olu-
şan kişisel start yerinizde en önde yer alan pole pozisyonunda, 
ayaklar paslanmaz çelik pedal takımlarında ve eller opsiyonel 
çok fonksiyonlu spor deri direksiyonda nefesler tutulmuş du-
rumda geriye sayım başlıyor.

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini
sayfa 85’de bulabilirsiniz.
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S1

Büyük 
eğlence/

Her atağın keyfine varın.
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Anında hayran bırakan 170 kW güç, S’ye özgü motor sesi ile birlikte 5,8 saniyede 0 km/h’den 
100 km/h’ye çıkma, 370 Nm’lik azami bir tork ve 250 km/h’lik hız, etkileyici performans, egemen 
ve standart sürekli dört tekerlekten çekiş quattro hayran bırakan yol alma duygusu, Büyüleyici bir 
performans. Kumanda edilebilir amortisörler ile destekleyen S spor süspansiyon ve Audi drive select 
ile aracın kişiye özel uyarlanmasının zevkini yaşayın. Audi S1 ve Audi S1 Sportback ile şehri yeniden 
yaşıyormuş duygusunun keyfini çıkarın.

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 85’de bulabilirsiniz.
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Dikkat çeken özellikler

Büyüklük
göreceli bir kavramdır.
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Ve bunların her biri dikkat çekici özelliktir.
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Dikkat çeken özellikler

 Her yeri aydınlatan güçlü ışık 

Xenon plus farlar yoğun bir yol aydınlatmasının yanı sıra yakın ve uzak 
bölgede iyi düzeyde eşit aydınlatma ve aydınlatma mesafesi sağlar. 
Otomatik ve dinamik far seviyesi ayarı, karşıdan gelenlerin gözlerinin 
kamaşmasını azaltır. Homojen LED gündüz farı ışığı, LED farlara far 
temizleme sistemi dahildir. LED’li stop lambalardan yayılan hareketli 
görüntü bir arada görüntülendiğinde çarpıcı bir tasarım oluşturur.

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 84’den itibaren bulabilirsiniz.
Resimlerde görülen veya içerikte anlatılan donanım ve aksesuarların bazıları ilave ücret ödenerek satın alınan opsiyonel donanım ve aksesuarlardır. 
Standart ve opsiyonel donanım ve aksesuarlarla ilgili ayrıntılı bilgi için www.audi.com.tr adresini ziyaret edin veya Audi Yetkili satıcınıza danışın.
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Dikkat çeken özellikler

Panoramik cam tavan ile aracınızın iç mekanında son derece aydınlık bir ortamı yaşayın. Mükemmel 
yanal desteklere sahip S Spor koltuklar ile dinamik bir sürüşün keyfini çıkarın. Çarpıcı detaylara sahip. 
Audi exclusive siyah görünüm paketi¹. Ve seçilen iç donanım renkleri ile uyum halinde olan mono. 
pur kaplama genişletilmiş renk seçenekleri ile iç unsurlara en ince ayrıntısına kadar kişisel tarzınızı 
yansıtın, her gün dikkat çekici olun.

Dikkat çeken özellikler ile ilgili çok daha fazlası 
için www.audi.com.tr adresini ziyaret edin.

1
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3

4

1  Panoramik cam tavan, koyu renkli camın tek taraflı kalkması ve 
açılması için elektrikli kumandalıdır. Kademesiz olarak manuel 
ayarlanabilir güneşliklerin yanı sıra entegre edilmiş rüzgar yön-
lendiricisi ve siyah tavan spoyleri dahildir.

2  Genişletilmiş renk seçenekleri ile mono.pur kapı kol dayama 
ve mono.pur orta konsol alt kaplaması seçilen iç mekan dona-
nım renkleri ile uyum halindedir.

3  S spor ön koltuklar entegre koltuk başlıkları ve daha belirginleş-
tirilmiş koltuk yanal destekleri ile virajlarda iyi tutuş sağlar, 
koltuk sırtlıklarında araç serisine göre S1 veya S line baskılı 
yazısı ile birliktedir.

4  Audi exclusive siyah görünüm paketi¹ ile Audi Singleframe ön 
tampon bölgesini siyah detaylar ile ön plana çıkarır, 
koyu renkli camları, 

Audi exclusive Kişiye özel araç boyası renklerinden Yeşil¹ 

dikkat çekici bir görünüm oluşturur.

2

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 84’den itibaren bulabilirsiniz.

Resimlerde görülen veya içerikte anlatılan donanım ve aksesuar-
ların bazıları ilave ücret ödenerek satın alınan opsiyonel dona-
nım ve aksesuarlardır. Standart ve opsiyonel donanım ve aksesu-
arlarla ilgili ayrıntılı bilgi için www.audi.com.tr adresini ziyaret 
edin veya Audi Yetkili satıcınıza danışın.
¹ Bir Audi Sport GmbH sunumudur.
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Dikkat çeken özellikler

1  Bose Surround Ses sistemi 

Merkezi hoparlör ve subwoofer dahil 14 hoparlör ile çepeçevre 
ses çıkışı; ön hoparlörlerin etrafını saran hareketli efekt LED 
 aydınlatma ile birliktedir.

2  MMI Navigasyon plus 

6,5 inç renkli ekranlı yüksek çözünürlüklü çok yönlü navigasyon 
sistemi; döner/basmalı kumanda dahil sesli komut sistemi Blu-
etooth arayüzü, Radyo ve Audi müzik arayüzü isteğe bağlı Audi 
connect dahil Araç telefonu¹

3  MMI Radyo 

Entegre MMI işletim sistemi konsepti ile 6,5 inç renkli ekranı, 
CD çalar ve SDHC hafıza kartı okuyucusu, iki MP3 çalar WMA ve 
AAC uyumlu, önde ve arkada 8 pasif hoparlör

4  Audi telefon kutusu²

Konforlu kullanımı ile telefon ve araç antenine bağlantısı 
sayesinde iyileştirilmiş alımı; USB A bağlantısı üzerinden şarj 
seçeneği dahildir.

5  Park yardımı plus³

Sesli ve görsel ön ve arka park yardımı

1

MMI Radyo üzerinden favori müzik parçaları ile entegre MMI kullanım konsepti ve 6,5 inç’lik 
renkli ekranlı CAR menüsü, CD çalar ve çok daha fazlası. Yoğun ses çıkışı ile Bose Surround ses 
çıkışı ve 14 hoparlör. Her zaman nerede bulunduğunuzu ve nereye varmak istediğinizi bilen 
MMI Navigasyon plus ve en iyi telefon entegrasyonu ile Audi telefon kutusu³. Ulaşmak istediği-
niz yere vardığınızda aracınızı park etmeniz gerektiğinde pratik park yardımı plus³ size yardımcı 
olacaktır.

Dikkat çeken özellikler ile ilgili çok daha fazlası için www.audi.com.tr adresini ziyaret edin.

Resimlerde görülen veya içerikte anlatılan donanım ve aksesuarların bazıları ilave ücret ödenerek satın alınan opsiyonel donanım ve aksesuarlardır. 
Standart ve opsiyonel donanım ve aksesuarlarla ilgili ayrıntılı bilgi için www.audi.com.tr adresini ziyaret edin veya Audi Yetkili satıcınıza danışın.
¹ Yasal bilgiler ve kullanım talimatları ile ilgili bilgileri sayfa 88’de bulabilirsiniz. ² Uyumlı cep telefonları ile ilgili bilgi almak için Audi yetkili satıcınıza 
danışın veya www.audi.com/bluetooth adresini ziyaret edin. ³ Lütfen dikkat: Sistemler sadece sınırları dahilinde çalışırlar ve sürücüyü desteklerler. 
Trafikteki sorumluluk ve gerekli dikkat sürücüye aittir.
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3

5
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Seri ve Paketler

Daha fazla çeşitlilik.
Seçeneklerinizin küçük bir görünümü.
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Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 84’den itibaren bulabilirsiniz.
Resimlerde görülen veya içerikte anlatılan donanım ve aksesuarların bazıları ilave ücret ödenerek satın alınan opsiyonel donanım ve aksesuarlardır. 
Standart ve opsiyonel donanım ve aksesuarlarla ilgili ayrıntılı bilgi için www.audi.com.tr adresini ziyaret edin veya Audi Yetkili satıcınıza danışın.

Audi A1 sıradışı bir otomobil, hayran bırakan donanım kalitesi 
ve çeşitliliği ile de ikna edici. Ayrıca görselliği ile aracınızı öne 
plana çıkarabileceğiniz diğer alınabilir opsiyonel Paketler, 
Seriler ve Dikkat çeken özelliklerden ilham alın.
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A1

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 84’den itibaren bulabilirsiniz.
Resimlerde görülen veya içerikte anlatılan donanım ve aksesuarların bazıları ilave ücret ödenerek 
satın alınan opsiyonel donanım ve aksesuarlardır. Standart ve opsiyonel donanım ve aksesuarlarla 
ilgili ayrıntılı bilgi için www.audi.com.tr adresini ziyaret edin veya Audi Yetkili satıcınıza danışın.

Daha da dikkat çekici
                                                                                                                     A1 Çepeçevre donanımları ile.

Aracınızı kişisel tercihlerinize göre donatmaya başlayın. Çekici donanım paketleri ile aracınıza 
benzersiz bir karekter kazandırın.

1  Mat siyah hava çıkış menfezleri ile 
Zeitgeist kumaş koltuk döşemeleri;

2  3 kollu tasarımlı spor direksiyon;
standart süspansiyon

3  Tam jant kapakları ile 15 inç çelik jantlar
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1

2 3
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A1 tasarım

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 84’den itibaren bulabilirsiniz.
Resimlerde görülen veya içerikte anlatılan donanım ve aksesuarların bazıları ilave ücret ödenerek satın alınan opsiyonel donanım ve aksesuarlardır. 
Standart ve opsiyonel donanım ve aksesuarlarla ilgili ayrıntılı bilgi için www.audi.com.tr adresini ziyaret edin veya Audi Yetkili satıcınıza danışın.

1 5 kol pervane tasarımlı 16 inç alüminyum alaşımlı döküm jantlar | Kontrast renkte dış ayna gövdeleri ve Tavan spoyleri | Krom egzoz çıkışları | LED arka farlar 
2  Kontrast renkli hava çıkış menfezleri | Liga kumaş koltuk döşemeleri | Alüminyum görünümlü iç mekan kaplamaları | Spor ön koltuklar | 3 kollu tasarımlı spor deri direksiyon | 

Sürücü ve bilgilendirme sistemi

 Daha da olağanüstü.
                                                                                                                                     A1 tasarım ile. Bir A1 her şeye yeter. Kişisel fikirleriniz için bolca geniş alan. A1 tasarım serisi ile, örneğin 

kişiliğinizi aracınızın tasarımına yansıtmanıza imkan tanıyacak fark yaratan ayrıntıları aracı-
nıza kazandırabilirsiniz. Kontrast renklerde ya da aracınızla aynı renkte tavan spoyleri ve 
yan ayna kapakları; tercih sizin. Sıradışı bir aracı daha da sıradışı bir hale getirin.

1
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A1 spor
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1 5 kol dinamik tasarımlı 16 alüminyum alaşımlı döküm jantlar | Krom egzoz çıkışları | Audi drive select¹ | Spor süspansiyon | Sis farları 
2 Parlak siyah hava çıkış menfezleri | Herzklopfen kumaşı koltuk döşemeleri | Alüminyum görünümlü iç mekan | Ön spor koltuklar | 3 kollu tasarımlı spor deri direksiyon | Sürücü bilgilendirme sistemi
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A1 design selection

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 84’den itibaren bulabilirsiniz.
Resimlerde görülen veya içerikte anlatılan donanım ve aksesuarların bazıları ilave ücret ödenerek satın alınan opsiyonel donanım ve aksesuarlardır. 
Standart ve opsiyonel donanım ve aksesuarlarla ilgili ayrıntılı bilgi için www.audi.com.tr adresini ziyaret edin veya Audi Yetkili satıcınıza danışın.

Audi design selection ütopya mavi size iç mekanda özel ayrıcalıklı 
malzemeler ve renkler ile estetik bir ön seçim sunar. Yüksek kalitede 
dekoratif aksesuarlardan deri donanım ile aksesuarlara kadar çekici 
kontrast dikişler ile birlikte aracınızın iç mekanında ayrıcalıklı bir 
ortam yaratın.

 Daha da eşsiz.
                                                           Audi design selection.
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5 çift kollu Yıldız tasarımlı 17 inç Alüminyum alaşımlı döküm jantlar | Ön Spor koltuklar | Koltuk 
orta döşemeleri Ütopya mavi Spirit kumaş | Koltuk yan destekleri ve koltuk başlıklarının orta 

kısımları Siyah deri ile Ütopya mavi kontrast dikişli | Siyah-mavi tek renk kumaş Koltuk tasarım 

elemanları | Kapı ve kapı panelleri kaplamalarıyanı sıra ön orta kol dayama (opsiyonel alınabilir) 
siyah mono.pur | Kapılardaki kol dayamalar ve orta konsolun alt kısmı siyah silk nappa deri ile 
ütopya mavi kontrast dikişli | Spor deri direksiyon, Vites kolu ve topuzu, El freni ve Paspaslar 

siyah, kontrast dikişleri ütopya mavi | Parlak ütopya mavi hava çıkış menfezleri | LED İç aydınlat-

ma paketi
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S line

1

S line Dış görünüm paketi
ve S line Spor paket ile.

Dikkat çeken detaylara sahip S line Spor paketi ile Audi’inizin sporororororroorortit f fffff kakaakaakaaararraaaaaaktktktktktktttereereerereeee ininininnnnininiiiiii sasasaaasasasaaaaaaaaasaadededededddedd ceceecececccccecc  öneeeeeee çççççççççççççççççççıkıkıkıkıkıkıkıkıkıkıkıkıkkıkkıkkkkkıkkaraaaaaararararraraaaaarrarraaarrraaraaarmamamamamamamammaaammmmammmmammaaaklklklklklkllkkklklklkklkklklklklklklklklkklaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
kalmayın, aynı zamanda daha da arttırın. S line dış görünüm pakeeeeetittttititt iiiiiillelelelllll aaaaraaaaacıcııcc nnınınn zzızzzzz nnnnnn didiidiidididdinanananannananaamimimimmimimimikkkk kkk k kk kkkkk kkk kkkkk çiçiçiçiçiçiçiççiiçiiçiçiçiçiçiçiiççççç zgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzggggggzzggzgzgz iisssiisissisisiisinnininnnnnninnneeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee dadadadadadadaaadadadadadadadadaadddddaddd hahhahaahahahahahhahhahh  
da coşturacak bir görünüm katın ve olağanüstü ayrıntılarla çokokkkk öööözeezeezeeeelllll l l ll l gögögögögggggg rürüürüününüünününüünün llmlmlmlmlmlmllmmlmlererererereererer kkkkkkkkkkkkazazazzazazazzazazazaananannananaananannnnnnnaanddıddıddddddıdıdıdıdıddıırırırırırırırrırrırırırrr n.n.nnn.nn.n..nn.n

2
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3

4

1  S line Dış görünüm paketti:i: ÇaÇ rpıcı ssportif tasarımı ile ön ve arka tamponlar, yan hava girişleri ve difüzör | Araç renginde yan marşpiyeler |

S line Tavan spoyleri | MaMat pt platlatiin gri difüzör | Parlak siyah radyatör panjuru | Sis farları | Krom egzoz çıkışları | Üzerinde S yazısı ile 
Alüminyum aksesuararlı eşieşik çıtaları | Ön çamurluklarda S line amblemi

2 S line Spor pakketeti: 1010 kollu tasarımlı 17 inç alüminyum alaşımlı döküm Audi spor jantlar¹ | Dinamik süspansiyon ayarı ile S line Spor

süspanansiys on | ÜÜzerinde S yazısı ile Alüminyum aksesuarlı eşik çıtaları | Ön çamurluklarda S line amblemi

3  S linene Spor paket: İç mekan, Gösterge paneli ve Tavaaaaaaan dn dn dn dn dn ddöşeöşeöşeöşeöşeöşeeöşöş memesmesmeseeeeee i, Koltuk döşemeleri, Spor deri direksiyon, Vites ve vites topuzu, El freni
ve PPaspaslar siyah, kontrast dikişli | Ön spor koltuklaara | S line kkkkoltuk döşemeleri Sprint kumaş/Siyah deri ile koltuk sırtlıklarında S line 
baskısı ile birlikte | 3 kollu tasarır mlı siyah ve S line ammmmblemi ile (((Direksiyon tutma yerleri perfore deri) S line Spor deri direksiyon | Parlak

siyah hava giriş menfezleri eeeetratratraatraatrafıffıfıfıfff || AlüA minyum görünnnüümlü iç mmmmekan | LED iç aydınlatma paketi | Paslanmaz çelik pedallar
4 S line Spor paketi: Siyahahahahahahahhahhhh pepepepepepepepeppep rforforfofoffrforforrfoorforerererererereereerrrrreee dederderededereederdeerdere i vites ve vites tooooooppuzu

YaYaYaYaYaYaYaYaYaYaYaaYaYaaaaYaYaYaaaYaYaaYYaYaaaaaaaaaaYaaaaaYaYaYaYaaaaaYaYaYaYaaYaaYaaaYaaaYaaaaaaYaaYYYaaaaaaaaYYYYaaaakkıkıkıkkıkıkıkkkkıkkkkkkkıkıkıkıkkkkkkkıkıkıkıkkıkıkıkkkkkkkkıkıkkıkıkıkıkkkkkkkkkkk tttttttt ttttttttttttttttttttttttttttttttt tüüt keeetimi vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee COCOCOOOOOCOCCCOCCCOCCCCOCCCCCCCCCCOOOOO₂ ₂₂₂ ₂₂ eeememeemememee issisisyoyoyoyoyoyonununnnunu dddddddddddeğeeeğeğeğeğğeğeğeğğeğğğereeeerrrerereerlelelleeriririninnnin  sayaa faaa 8884’44 ddedenn itibaren bulabilirsiniz.
RRRRRRReesResResResesResRRRRRRRRReseResRRRRResRRReRRRRRRRRRRRResRRRRRReRReRRResR imlimlimmimlimmmmmllllimmlmlmmlliimmmli lmllmmlmlmmm erderdeerderderderderderdererderderderderderderdrdderdderdeerdreeerer e ge ge ge ge ge ge ge ge ge gee ge gge ge gge ge gge ge gggge ggggggörörörrüörüööörüüöörörörüörüörüüöörüüörüörüüörüüüö üüüüüörüöörörüöörüörüööörööö üüör llllllenlenlenlenlleenlenlenlenenlenl nenllelenenennlenlenelennnlelenelenen veveveveeveeevevevveveveevevvveeeeeeeyayayayayayaayayyayyayyyayaayyay içiçiiçeiççeeeeeeiçiççeiçeiçiçeeeeeeiçeiçeiçiçiçeiçeeiçeiçiçeeeiçiçeiçeeçeiçiçççeeeerikrikrikririkikrikrrirrrrrrri ttteteeet aanlananlannnnaaan atıattıttıttataaa lalaanananannnalanllanl dododododododdoonannnannnannananannnnnanannna ımmımımmm ve vevee evve akaksaksaksaksesuesueesuarlarlarlarllarıarıarın bn bn bazzzıaaz ları ilave ücrec t ödenerek satın alınan opsiyonel donanım ve aksesuarlardır.
SSSSSSSSStatatatataaStaStaSStatataSStataStaStaStaSStataStaStaStattaSStatataaStaStatttttSSStttSSStttttaSSttStaSSttttaStaSStaS ndanndanndandandndandadandadandannndadaadanndadannnnnnnnnnnnnnnnnnnnn aartttrtrtrtttrrtrtrt vvevvevevveveveveeveevee opsopsopsopsopsopopsopssopsopsopsopsopsoooopopsopsoopsopspp iiyyoiyoyoyoiyoiyoyoiyiyoyoiyoiyoiiiiiyoiyoiyoiyiiyyiyoiyoiyyoiyyoyooooooooyoyy nenelnelnenennenelene dododoododooododooododoooodooooooodddddddooddodoooonannannanaannannannannannannnnannanananananaaannnnananna ımıımımmmımımımmmmmmmmmmmmmımmmmmımmmmmmmmmmm ve vveveeeveveveveve eeeee veee aksaksksssakssaksakssaksakssaakakskksakkakakksesueesuesueesusuusususuesususuess aaaarlarlarlrlarlarla larlarlaaaarlarrlllaaaararara a ia ia iiia a iiia iiilgilgilgiglgilglglglglgg lllilill ayrayrayayayrayry ıntntnnttntınntın ılıılılılıı ı bibibibib lgilgilgilgiglgg içiçiçiçin in wwwwwwwwwwwwwwwwwww .audi.comomom.tr adresini ziyaret edin veya Audi Yetkili satıcınıza danışın. 
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S line competition

 Daha da başdöndürücü.
                                                                                                                             S line competition Paketi ile.

Daha da çekici bir Audi için Spor donanımları ile: S line competition Paketi. 
Sportmenliği her an, her detayında eksiksiz yaşayın.

1

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 84’den itibaren bulabilirsiniz.
Resimlerde görülen veya içerikte anlatılan donanım ve aksesuarların bazıları ilave ücret ödenerek satın alınan opsiyonel donanım ve aksesuarlardır. Standart ve opsiyonel donanım ve aksesuarlarla ilgili 
ayrıntılı bilgi için www.audi.com.tr adresini ziyaret edin veya Audi Yetkili satıcınıza danışın.
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¹ Bir Audi Sport GmbH sunumudur.
² Lütfen sayfa 86’daki jantlar ile ilgili özellikleri dikkate alın.

1 + 2  10 kollu tasarımlı 17 inç Alüminyum alaşımlı döküm Audi Spor jantlar, mat siyah 
parlatılmış¹, ², opsiyonel olarak 5 kol kanat tasarımlı 18 inç Alüminyum alaşımlı 
döküm Audi spor jantlar, mat siyah parlatılmış¹, ² | Parlak siyah egzoz çıkışları | 
S line Dış görünüm paketi | S line Spor paket | Audi exclusive¹ siyah görünüm 

paketi (Radyatör panjuru, yan hava girişleri ve difüzör parlak siyah) | Parlak siyah 

ön spoyler dudağı üzerinde ilave spoyler | LED Arka farlar | Araç boyası renkleri 
Çok parlak siyah, Metalik Glacier beyazı, Metalik flöre gümüş, Metalik mitos siyahı, 
Sedefli daytona gri veya Sedefli misano kırmızısı

2
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S line competition
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Parlak siyah orta konsol ve hava çıkış menfezleri | Alcantara/Deri koltuk döşemeleri | 
Alüminyum görünümlü iç mekan | LED İç aydınlatma paketi | Paslanmaz çelik pedallar 

ve ayak dayama yeri | Ön spor koltuklar | Alt kısmı düz 3 kollu tasarımlı çok fonksiyonlu 

spor deri direksiyon

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 84’den itibaren bulabilirsiniz.
Resimlerde görülen veya içerikte anlatılan donanım ve aksesuarların bazıları ilave ücret ödenerek 
satın alınan opsiyonel donanım ve aksesuarlardır. Standart ve opsiyonel donanım ve aksesuarlarla 
ilgili ayrıntılı bilgi için www.audi.com.tr adresini ziyaret edin veya Audi Yetkili satıcınıza danışın.
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A1 1.8 TFSI

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 85 ’de bulabilirsiniz.
Resimlerde görülen veya içerikte anlatılan donanım ve aksesuarların bazıları ilave ücret ödenerek satın alınan opsiyonel donanım ve aksesuarlardır. 
Standart ve opsiyonel donanım ve aksesuarlarla ilgili ayrıntılı bilgi için www.audi.com.tr adresini ziyaret edin veya Audi Yetkili satıcınıza danışın.

 Daha da etkileyici.
                                                                                                                                                        A1 1.8 TFSI ile.

Güç kendisinden bekleneni sadece sizin için değil aynı zamanda 
Audi A1 1.8 TFSI aracınız için de vermelidir. Bundan dolayı en güçlü 
A1 için güçlü görünüme daha fazla dinamizm veren ve görünümü 
araca özel yapan dikkat çekici dinamik ve kişiselleştirilebilir özellik-
lerden oluşan ayrıcalıklı bir paket sunmaktayız.
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¹ Araç boyası renkleri için sadece Metalik Glacier beyazı, Metalik flöre gümüş, Metalik Nano gri, Sedefli Daytona gri veya Sedefli misano kırmızı
² Parlak siyah ön spoylerde şeridi Sedefli misano kırmızısı renktedir.

Parlak siyah difüzörlü S line arka tampon | S line yan marşpiyeler ve S line tavan spoyler | Parlak siyah egzoz çıkışları | LED arka farlar | Spor süspansiyon | 16 inç alüminyum alaşımlı döküm 
jantlar ve 17 inç jantlar (opsiyonel olarak) | Parlak siyah radyatör panjuru S1 ön tarafı | Çamurlukta S line amblemi ve eşik çıtası üzerinde S line yazısı | Tavan sütunu/Tavan parlak siyah 
(opsiyonel olarak)¹ | Araç renginde dış ayna gövdeleri | Misano kırmızı ön spoylerdeki şerit² (opsiyonel olarak sipariş edilebilir) | Parlak siyah yan hava girişleri olan Audi S1 görünümünde
ön tampon | Far temizleme sistemi dahil Xenon plus farlar | Araç boyası renkleri Cortina beyazı, Parlak siyah, Metalik Glacier beyazı, Metalik Flöre gümüş, Metalik nano gri, Metalik mitos siyah, 
Sedefli Daytona gri veya Sedefli Misano kırmızı
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Silver Edition

 Daha fazla tarz sahibi.
                                                         A1 Silver Edition ile.
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Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 84’den itibaren bulabilirsiniz.
Resimlerde görülen veya içerikte anlatılan donanım ve aksesuarların bazıları ilave ücret ödenerek satın alınan opsiyonel donanım ve aksesuarlardır. 
Standart ve opsiyonel donanım ve aksesuarlarla ilgili ayrıntılı bilgi için www.audi.com.tr adresini ziyaret edin veya Audi Yetkili satıcınıza danışın.
¹ Bir Audi Sport GmbH sunumudur. ² Lütfen sayfa 86 ’daki jantlar ile ilgili özellikleri dikkate alın.

S line Dış görünüm paketi | Audi exclusive siyah görünüm paketi¹ | 10 Y kollu tasarımlı 17 inç alüminyum alaşımlı döküm Audi spor jantlar¹, opsiyonel olarak parlak siyah, 
parlatılmış² veya 18 inç jantlar | Araç boyası renkleri Sedefli Sepang mavi, Sedefli ok grisi, Sedefli misano kırmızı, Metalik Glacier beyazı, Metalik mitos siyahı veya Metalik nano gri | 
Flöre gümüş ön spoylerdeki şerit² | Çamurluklarda S line amblemi | Kontrast renkli Flöre gümüş dış ayna gövdeleri | Tavan sütunu (A1)/Tavan (A1 Sportback) Metalik flöre gümüş, 
Parlak siyah Sedefli Daytona gri | Flöre gümüş Audi halkaları olan dekoratif film | Araç renginde yan marşpiyeler | Parlak siyah egzoz çıkışları | Parlak siyah arka difüzördeki şerit | 
Parlak siyah arka dekoratif film (sipariş edildiğinde) | LED arka farlar
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quattro Dış görünüm paketi

 Kesinlikle.
                                                                                                                        quattro iç mekan ve dış görünüm paketleri.

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 85’de bulabilirsiniz.
Resimlerde görülen veya içerikte anlatılan donanım ve aksesuarların bazıları ilave ücret ödenerek satın alınan opsiyonel donanım ve aksesuarlardır. 
Standart ve opsiyonel donanım ve aksesuarlarla ilgili ayrıntılı bilgi için www.audi.com.tr adresini ziyaret edin veya Audi Yetkili satıcınıza danışın.
¹ Kırmızı kaplamalar ve fren kaliperleri, kırmızı renk opsiyonel olarak alınır. ² Lütfen sayfa 86’daki jantlar ile ilgili özellikleri dikkate alın.

1
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31  Kırmızı yansıtıcıları ile Xenon plus ön farlar¹ | S1 
amblemi ile kırmızı fren kaliperleri¹ | 5 kollu çok yönlü 
tasarımlı (S tasarım) 18 inç alminyum alaşımlı döküm 
jantlar, mat siyah, kısmen cilalanmış² | Alüminyum 
görünümlü ön spoyler dudaklı tampon

2 sayfanın sağında gördüğünüz quattro yazısı

3  Audi’ye özgü tavan spoyleri (resim ortası aralıklı
S1 Sportback özel tavan spoylerini göstermektedir)

Resimde Audi S1 Sportback quattro dış görünüm paketi 
gösterilmektedir.

Audi S1 ve Audi S1 Sportback için sayısız 
ayırt edici quattro görünüm paketi size her 
an daha fazla dinamizmi yaşatacak. Silk 
nappa deri S spor ön koltuklardan Audi’ye 
özgü tavan spoylerine, kırmızı fren kaliper-
lerinden 18 inç alüminyum alaşımlı döküm 
jantlara kadar her detayı ile çarpıcı görünüm. 
Gözle görünür taviz verilmemiş sportiflik.

2
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quattro İç mekan görünüm paketi

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 85’de bulabilirsiniz.
Resimlerde görülen veya içerikte anlatılan donanım ve aksesuarların bazıları ilave ücret ödenerek satın alınan opsiyonel donanım ve aksesuarlardır. 
Standart ve opsiyonel donanım ve aksesuarlarla ilgili ayrıntılı bilgi için www.audi.com.tr adresini ziyaret edin veya Audi Yetkili satıcınıza danışın.

1
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2 3

1  Parlak siyah, parlak kırmızı veya parlak sarı orta konsol | Kontrast dikişli 
koltuk renginde silk nappa deri kapı kol dayamaları | S’ye özgü dikişli alt 
kısmı düz 3 kollu çok fonksiyonlu spor deri direksiyon | Kırmızı iç halkalı 
parlak siyah hava çıkış menfezleri, opsiyonel olarak kırmızı iç halkalı 
alüminyumdur

2 Çift kenar şeritli siyah paspaslar

3  quattro yazısı ile birlikte parlak siyah, parlak kırmızı veya parlak sarı sırtlık 
muhafazası olan silk nappa deri S spor koltuklar

Resimde Audi S1 Sportback quattro iç mekan görünüm paketi gösterilmektedir.
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Audi Orijinal Aksesuarlar

2

3

1

İç mekan ve araç dış donanım seçeneklerinin geniş yelpazesi ile örneğin active 
kit paketi ile yaratıcılığınızı tamamen size özel yaşayabileceğiniz çok sayıda Audi 
orijinal aksesuarları ürünleri ile her konuda büyük olmayı daha da yükseğe taşıyabi-
lirsiniz. Bu ve diğer iki sayfada sunulan tüm kapsamlar fabrika çıkışlı opsiyonel 
donanım veya daha ileri bir zamanda ilave donanım olarak yetkili Audi satıcınızdan 
alabilirsiniz.

 İçinizdeki tasarımcıyı uyandırın.

                             Seçilebilir aksesuar paketleri. 

Audi A1 Sportback 
Sedefli Misano Kırmızı¹

 1  Active stil paketi² | Tavan sütunu platin gri active 
dekoratif filmleri³ | 5 kol Cavo tasarımlı Alüminyum 

alaşımlı döküm jantlar, parlatılmış³, ⁴. 7,5 J × 17 
ebadında 215/40 R 17⁵ boyutundaki lastikler vveya 
7,5 J × 18 ebadında 225/35 R 18⁵ boyutunda lastikler 
ile alınabilir.

2 Platin gri yan ayna dekoratif kaplamaları³
3 Arkada platin gri active dokratif film³

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 84’den itibaren bulabilirsiniz.

¹  Kombinasyon olanakları ile ilgili diğer ayrıntılar hakkında www.audi.com.tr internet sayfasındaki konfigürasyon bölümünden 
veya Audi yetkili satıcınızdan bilgi alabilirsiniz.

²  Alüminyum görünümlü uygulama dahil platin gri ön tampon etekleri, platin gri ön ve arka tekerleklerin üzerindeki çamurluk 
koruyucular, alüminyum görünümlü uygulama dahil platin gri yan marşpiyeller ve platin gri arka tampon eteklerini içermektedir. 

³ Fabrika çıkışlı olarak sadece active style Paketi ile birlikte alınabilir. 
⁴ Lütfen sayfa 86 ’daki jantlar ile ilgili özellikleri dikkate alın.
⁵ Lastiklerin teknik özellikleri ile ilgili bilgileri sayfa 86 ’da bulabilirsiniz.
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4

Audi A1 Sportback 
Metalik mistik siyah¹

4  stil Paketi⁶, ⁷ | Tavan spoyleri⁷, ⁸ | Damalı bayrak tasarımında flöre gümüş tavan sütunu ve arka taraf dekoratif filmleri⁹ | 
5 V kollu tasarımlı alüminyum alaşımlı döküm jantlar¹⁰. 7,5 J × 17 ebadında 215/40 R 17⁵ boyutundaki lastikler için. 

5 Mat flöre gümüş dış yan ayna gövdeleri dekoratif kaplamaları¹¹

6 Damalı bayrak tasarımında İç dikiz aynası dekoratif kaplaması¹¹

7 Damalı bayrak tasarımında İç orta konsol dekoratif kaplaması¹¹

⁶  Ön spoyler dudakları, yan marşpiyeller, mat siyah arka difüzör ve krom spor egzoz çıkışlarını içermektedir. Araç boyası rengi veya kontrast 
renkler Parlak siyah, Metalik flöre gümüş, Metalik Glacier beyazı, Sedafli daytona gri veya Macao sarısı olarak sipariş edilebilir.

⁷ Tavan spoyleri ve stil paketi hem ayrı ayrı hem birlikte sipariş edilebilir.
⁸ Aynı zamanda Audi S1 ve Audi S1 Sportback için alınabilir.
⁹  Hatta tek renkli olarak Mat parlak siyah, Sedefli daytona gri, Mat daytona gri, Metalik Glacier beyazı, Metalik flöre gümüş ve tavan sütunu 

için Macao sarısı sipariş edilebilir. 
 ¹⁰  Sadece daha ileri bir zamanda Audi yetkili satıcınızdan alınabilir.
 ¹¹  Bu sayfada gösterilen tüm damalı bayrak tasarımlı iç mekan aksesuarları, beraberinde uyumlu renkte kapı kolları ile birlikte aksesuar 

paketi halinde fabrika çıkışlı olarak ya da sonradan Audi Yetkili Servisi’nde taktırılmak üzere satın alınabilir.

6

5

7
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2

3

Audi A1 Sportback 
Metalik mitos siyah¹

1  V tasarımında macao sarı dekoratif film², ³ | 5 poligon 

tasarımlı alüminyum alaşımlı döküm jantlar, mat 
siyah, parlatılmış⁴, ⁵. 7,5 J × 17 ebadında 225/35 R 18⁶ 
boyutundaki jantlar için.

2  Macao sarı dış yan ayna gövdeleri dekoratif kaplamalar⁷

3  Macao sarı/Parlak siyah iç orta konsol dekoratif 

kaplama⁸

Audi Orijinal Aksesuarlar

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 84’den itibaren bulabilirsiniz.

¹  Kombinasyon olanakları ile ilgili diğer ayrıntılar hakkında www.audi.com internet sayfasındaki konfigürasyon bölümünden veya Audi 
yetkili satıcınızdan bilgi alabilirsiniz

² Sadece Audi S1 ve Audi S1 Sportback için sunulmaktadır.
³ Ayrıca Mat parlak siyah, Mat daytona gri, Sedefli daytona gri, Metalik flöre gümüş ve Metalik Glacier beyazı olarak sipariş edilebilir. 
⁴ Lütfen sayfa 86 ’daki jantlar ile ilgili özellikleri dikkate alın.
⁵ Sadece daha ileri bir zamanda Audi yetkili satıcınızdan alınabilir.
⁶ Lastiklerin teknik özellikleri ile ilgili bilgileri sayfa 86 ’da bulabilirsiniz
⁷ Hatta Sedefli daytona gri, Metalik flöre gümüş ve Metalik Glacier beyazı ve de Karbon olarak sipariş edilebilir.
⁸  İlaveten, uyumlu renkte Macao sarısı hava çıkış menfezleri ile parlak siyah renkte kapı kolları ve dikiz aynası, istenilen aksesuar tipi ve 

modeli belirtilerek, aksesuar paketi halinde fabrika çıkışlı olarak ya da sonradan Audi Yetkili Servisi’nde taktırılmak üzere siperiş edilebilir. 

1
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4 + 5 Sedefli misano kırmızı iç mekan dekoratif kaplamaları¹

6 Karbon kaplı dış yan ayna gövdeleri

7 A1 yazısı dahil aydınlatmalı eşik çıtaları

6 4

5

7
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Kontrast araç boyası renkleri

Tavan sütunu/Tavan Sedefli daytona gri

Kaporta renkleri Sedefli sepang mavi

Metalik flöre gümüş

Metalik siyam beji

Parlak siyah

Metalik nano gri

 Daha çok çeşitli, çok daha farklı 
                                                           Tavan sütunu/Tavan için kontrast renkler.

Konu bireysel görünüme geldiğine, Audi A1 ve Audi S1’e kişilik kazandıran en büyük özellik, geniş donanım ve aksesuar 
yelpazesidir. Buna gösterilebilecek en iyi örneklerden biri, aracınızı diğer tüm araçlardan farklı kılabileceğiniz mat bir 
tavan sunma imkanıdır. Etkileyici renk seçenekleri ve yaratıcılığınız bir araya geldiğinde, ilham almamanıza imkan yok.

Kombinasyonlar ve çok daha fazlası için www.audi.com.tr adresini ziyaret edin.
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Sedefli daytona gri

Sedefli ok gri

Metalik Glacier beyazı

Metalik ütopya mavi

Metalik flöre gümüş

Metalik mitos siyah

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 84’den itibaren bulabilirsiniz.
Resimlerde görülen veya içerikte anlatılan donanım ve aksesuarların bazıları ilave ücret ödenerek satın alınan opsiyonel 
donanım ve aksesuarlardır. Standart ve opsiyonel donanım ve aksesuarlarla ilgili ayrıntılı bilgi için www.audi.com.tr 
adresini ziyaret edin veya Audi Yetkili satıcınıza danışın.
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Araç boyası renkleri

 Güçlü görünüm. 
Kişiliğinizi en iyi yansıtan boya rengini seçin. Hangi renge karar verirseniz verin boyama sürecinde 
mükemmel kaliteyi uygulayacağımızdan emin olabilirsiniz. Aracınızda sadece sizin mükemmel 
görünmeniz için değil, aynı zamanda Audi’nizin çevre etkilerine ve aşınmaya karşı en mükemmel 
şekilde korunması içindir ve bu otomobilin tüm ömrü boyunca sağlanmaktadır.

1 Metalik Glacier beyazı 

2 Vegas sarısı 

3 Parlak siyah 

4 Sedefli misano kırmızı 

5  Metalik ütopya mavi

6 Sedefli ok gri

7  Audi exclusive kişiye özel araç boyası renklerinden sedefli kadife mor veya isteğiniz üzere diğer bir çok renklerden si-
pariş edilebilirsiniz. Bir Audi Sport GmbH sunumudur.

Resimlerde görülen veya içerikte anlatılan donanım ve aksesuarların bazıları ilave ücret ödenerek satın alınan opsiyonel donanım ve aksesuarlardır. 
Standart ve opsiyonel donanım ve aksesuarlarla ilgili ayrıntılı bilgi için www.audi.com.tr adresini ziyaret edin veya Audi Yetkili satıcınıza danışın.

2
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1

3 4 5 6 7

Araç boyası renkleri ve çok daha fazlası için www.audi.com.tr adresini ziyaret edin.
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Jantlar

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 84’den itibaren bulabilirsiniz.
Resimlerde görülen veya içerikte anlatılan donanım ve aksesuarların bazıları ilave ücret ödenerek satın alınan opsiyonel donanım ve aksesuarlardır. 
Standart ve opsiyonel donanım ve aksesuarlarla ilgili ayrıntılı bilgi için www.audi.com.tr adresini ziyaret edin veya Audi Yetkili satıcınıza danışın. 
Lastiklerin teknik özellikleri ile ilgili bilgileri sayfa 86’da bulabilirsiniz.

 Çarpıcı görünüm. 
Audi jantları ile kişisel tarzınızı ve Audi A1 veya Audi S1 ’inizin karakterini öne çıkarın. Yollarda baktıkça güzel 
duygular yaşamak için sevdiğiniz tasarım ile otomobilinize çok güçlü bir görünüm kazandırın. Audi jantları 
özel test yöntemlerinden geçerler, çok iyi kontrol edilirler ve en yüksek düzeyde kaliteye sahiptirler. 

Jantlar ile ilgili çok daha fazlası için www.audi.com.tr adresini ziyaret edin.

1 17 inç

4 17 inç

3 15 inç

2 18 inç
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¹ Bir Audi Sport GmbH sunumudur.
² Lütfen sayfa 86’daki jantlar ile ilgili özellikleri dikkate alın.

1  10 Y kollu tasarımlı 17 inç alüminyum alaşımlı döküm Audi Spor jantlar 
parlak siyah, parlatılmış¹, ²

2  5 V kollu tasarımlı 18 alüminyum alaşımlı döküm Audi Spor jantlar 
mat titanyum görünümlü, parlatılmış¹, ²

3 5 kol tasarımlı 15 inç alüminyum alaşımlı döküm jantlar
4 10 kollu tasarımlı 17 alüminyum alaşımlı döküm Audi Spor jantlar¹

5 5 kol pervane tasarımlı 16 inç alüminyum alaşımlı döküm jantlar 
6  5 kol kanat tasarımlı 18 inç alüminyum alaşımlı döküm Audi Spor jantlar mat 

siyah, parlatılmış¹, ²
7  5 kollu V tasarımlı 17 inç alüminyum alaşımlı döküm jantlar, kontrast gri, kısmen 

cilalanmış²
8 7 kollu tasarımlı 17 inç alüminyum alaşımlı döküm jantlar

6 18 inç

5 16 inç

7 17 inç

8 17 inç
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Koltuklar

Resimlerde görülen veya içerikte anlatılan donanım ve aksesuarların bazıları ilave ücret ödenerek satın alınan opsiyonel donanım ve aksesuarlardır. 
Standart ve opsiyonel donanım ve aksesuarlarla ilgili ayrıntılı bilgi için www.audi.com.tr adresini ziyaret edin veya Audi Yetkili satıcınıza danışın.

Siyah Zeitgeist kumaşı Lazer mavi Herzklopfen kumaşı 
ile kontrast dikişli

Çelik gri/siyah Liga kumaşı 
ile kontrast dikişli

Satsuma turuncusu/siyah Liga kumaşı 
ile kontrast dikişli

Yüksek kalitede.
                                                   Kumaş ve deri donanımları ile.

Audi’nizde size özel yerinizi alın. Ön ve arka koltuklarda farklı 
kalitede malzemeler ve 1. sınıf işçilik ile ayrıcalıklı konforu 
hissedin. Hangi koltuk döşemesine karar verirseniz verin doğru 
tarzda oturacağınızdan emin olabilirsiniz.

Koltuk döşemeleri ile ilgili çok daha fazlası için www.audi.com.tr adresini ziyaret edin.
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Sektor kumaş/Siyah deri
ile kontrast dikişli

Spirit kumaş/ütopya mavi/siyah deri 
ile kontrast dikişli

Alcantara perfore/siyah deri 
ile kontrast dikişli

Siyah silk nappa deri ile 
kontrast dikişli

S spor ön koltuklar silk nappa deri 
döşemeleri ile koltuk arkası muhafaza-
ları parlak kırmızı, üzerinde quattro 
yazısı ile birlikte.

Ön spor koltuklar, koltuk orta döşemeleri 
ütopya mavi Spirit kumaş; koltuk yan 
destekleri ve koltuk başlıklarının orta 
kısımları siyah deri ile kontrast dikişleri 
ütopya mavi
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Hava çıkış menfezleri

Parlak lazer mavisi

Parlak Glacier beyazı

Parlak satsuma turuncusu

Parlak çelik grisi

Parlak ütopya mavisi

Audi exclusive alüminyum görünümü¹

                                                                                          İddialı olun. 
Hava çıkış menfezleri.

Ayrıntılar kişiliğinizi yansıtır. Büyüleyen bir hayranlık yaşarsınız. Bir aracın karakterini siz belirlersiniz. Ve onlar 
ile iddianızın altını çizersiniz. Audi’nizin hava çıkış menfezleri rengine kendiniz karar verin ve aracınıza çok daha 
karizmatik bir görünüm katın.

Hava çıkış menfezleri ile ilgili çok daha fazlası için www.audi.com.tr adresini ziyaret edin.
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Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 84’den itibaren bulabilirsiniz.
Resimlerde görülen veya içerikte anlatılan donanım ve aksesuarların bazıları ilave ücret ödenerek satın alınan opsiyonel donanım ve aksesuarlardır. 
Standart ve opsiyonel donanım ve aksesuarlarla ilgili ayrıntılı bilgi için www.audi.com.tr adresini ziyaret edin veya Audi Yetkili satıcınıza danışın.
¹ Bir Audi Sport GmbH sunumudur. ² Sadece quattro iç mekan görünüm paketi ile birlikte alınabilir. ³ Sadece Audi S1/S1 Sportback ile alınabilir.

Alüminyum görünümü ile kırmızı iç halkaları²,  ³
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Audi Orijinal Aksesuarları

1

Audi orjinal aksesuarları size kalite sözümüzü her gün yeniden kanıtlayan ürünler ile Audi A1’inize bazı ilave görünümler kazandırmak için 
çok sayıda olanak sunmaktadır. Büyüleyici tasarımı ve yüksek fonksiyonelliği ile kendini belli eden tam uygun çözümlerimizden yararlanın. 
Burada geniş kapsamlı çeşitlerimizden birkaç dikkat çekici özelliği bulabilirsiniz, daha fazlası için Audi yetkili satıcınızdan bilgi edinebilirsiniz.

Yaşamınız kadar
                                                                                                                                                   Size özel. 

Daha detaylı bilgileri Audi Orijinal Aksesu-
arlar kataloğundan, www. audi.com.tr 
sitesinden ve Audi Yetkili Satıcısı’ndan 
edinebilirsiniz.

Audi Orijinal Aksesuarları
2 017  //  2 01 8  K a t a l o g

Rezer vasyon şar tı  aranmıyor:  Audi  Or i j inal Ak sesuarlar ı  i le kamp yapm anın tadına var ın.

Hepsi b ir  arada: B is ik let taşıy ıc ı lardan jantlara kadar tüm ak sesuar f ik i r ler i .

Otur oğlum!:  Köp ekler imiz ne den Audi ’mizi  k ul lanm ak ister k i?
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2 4

3
1  Ayrıcalıklı Audi tasarımındaki kayak ve eşya kutusu, Her iki tarafta 

açılır-kapanır kilitleri bulunmaktadır.300 lt.¹, 360 lt. (resimde 
 gösterilmektedir) ve 405 lt. olan üç ayrı boyutta alınabilir.¹

2  Audi youngster plus çocuk koltuğu yüksek konfor ve güvenliği 
bir araya getirir. 15 kg’den 36 kg’ye kadar küçük yolcular için 
(Yaklaşık 4–12 yaş).

3  Arka koltuk koruma örtüsü, su geçirmez ve yıkanabilir, kullanımı 
kolay.

4  Katlanabilir bagaj kutusu, 32 litreye kadar eşya saklama mümkün-
dür. Velcro ile sayesinde kolayca sabitlenir. 

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 84’den 
itibaren bulabilirsiniz.

¹ Kayak ve eşya kutusu kullanıldığında araç bagaj kapağı kısıtlı olarak 
açılabilir, bundan dolayı 360 litrelik kısa seçenek önerilir.
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Audi’nin Büyüleyiciliği

Audi A1 ’in Büyüleyiciliği.
Ve daha fazlası internet 
adresimizde.

Audi A1 Dünyasını keşfedin. 
Daha fazla bilgi, daha fazla donanım, 
daha fazla seçkin özellikler.
Şimdi www.audi.com.tr adresinde.
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Akıllı telefon veya tabletinizden 
QR-Code’unu tarayın ve Audi A1 
Dünyasını Keşfedin. Cep telefonu 
sözleşmesi doğrultusunda bağlantı 
masrafı alınabilir.

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 84’den itibaren bulabilirsiniz.
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Teknik Veriler

Model A1 1.0 TFSI ultra

(60 kW)

A1 1.0 TFSI ultra

(70 kW)

A1 1.4 TFSI 

(92 kW)

A1 1.4 TFSI

(110 kW)

Motor yapı tarzı Benzin direk püskürtme sistemi, egzoz

turboşarj ve dolaylı turboşarj hava

soğutması olan 3 silindir benzinli motor

Benzin direk püskürtme sistemi, egzoz

turboşarj ve dolaylı turboşarj hava

soğutması olan 3 silindir benzinli motor

Benzin direk püskürtme sistemi, egzoz

turboşarj ve dolaylı turboşarj hava

soğutması olan 4 silindir benzinli motor

Benzin direk püskürtme sistemi, egzoz

turboşarj ve dolaylı turboşarj hava soğutması 

ve Audi cylinder on demand teknolojisi olan 

4 silindir benzinli motor

Motor hacmi cm³(silindir başına valf) 999 (4) 999 (4) 1.395 (4) 1.395 (4)

Azami güç¹ kW, d/d’de¯¹ 60/3.500–5.500 70/5.000–5.500 92/5.000 110/5.000

Azami tork Nm, d/d’de¯¹ 160/1.500–3.500 160/1.500–3.500 200/1.400–4.000 250/1.500–3.500

Kuvvet iletimi

Çekiş türü Önden çekişli Önden çekişli Önden çekişli Önden çekişli

Şanzıman türü 5 İleri vitesli manuel şanzıman 5 İleri vitesli manuel şanzıman

[7 ileri vitesli S tronic]

6 ileri vitesli manuel şanzıman

[7 ileri vitesli S tronic]

6 ileri vitesli manuel şanzıman

[7 ileri vitesli S tronic]

Ağırlık/Hacim A1 A1 Sportback A1 A1 Sportback A1 A1 Sportback A1 A1 Sportback

Boş ağırlık² kg 1.110 1.135 1.110 [1.140] 1.135 [1.165] 1.155 [1.190] 1.180  [1.215] 1.195  [1.205] 1.220  [1.230]

İzin verilen yüklü ağırlık kg 1.485 1.580 1.485 [1.515] 1.580 [1.610] 1.530 [1.565] 1.625  [1.660] 1.570  [1.580] 1.645  [1.655]

İzin ver. tavan yükü/röm. bağ. yükü 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] 75/50  [75/50]

İzin verilen römork yükü³ kg

frenlemesiz

%12 eğimde

%8 eğimde

550 

1.000 

1.200 

560

1.000

1.200

550 [570]

1.000 [1.000]

1.200 [1.200]

560 [580]

1.000 [1.000]

1.200 [1.200]

570 [590]

1.200 [1.200]

1.200 [1.200]

590 [600]

1.200 [1.200]

1.200 [1.200]

590 [600]

1.200 [1.200]

1.200 [1.200]

610 [610]

1.200 [1.200]

1.200 [1.200]

Depo hacmi yaklaşık l 45 45 45 [45] 45 [45] 45 [45] 45  [45] 45  [45] 45  [45]

Sürüş per./yakıt tüketimi⁴

En yüksek hız km/h 177 177 186 [186] 186 [186] 204 [204] 204 [204] 215 [215] 215  [215]

 0–100 km/h arası hızlanma s 12,4 12,6 10,9 [10,9] 11,1 [11,1] 8,8  [8,8] 8,9 [8,9] 7,8  [7,8] 7,9  [7,9]

Yakıt cinsi Süper kükürtsüz benzin 95 oktan⁵ Süper kükürtsüz benzin 95 oktan⁵ Süper kükürtsüz benzin 95 oktan⁵ Süper kükürtsüz benzin 95 oktan⁵ 

Yakıt tüketimi⁶, ⁷ l/100 km

Şehir içi 

Şehir dışı 

Ortalama

5,2–5,0

3,9–3,7

4,4–4,2

5,2–5,0

3,9–3,7

4,4–4,2

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 emisyonu⁶, ⁷ g/km  

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

Egzoz normu EU6 EU6 EU6 [EU6] EU6 [EU6] EU6 [EU6] EU6 [EU6] EU6 [EU6] EU6 [EU6] 

[ ] bilgileri S tronic içindir. ¹ ila ⁸ arası açıklamalar sayfa 86 ’dadır.
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Model A1 1.8 TFSI

(141 kW)

A1 1.4 TDI

(66 kW)

A1 1.6 TDI

(85 kW)

S1 2.0 TFSI quattro

(170 kW)

Motor yapı tarzı Benzin direk püskürtme sistemi, egzoz 

turboşarj ve dolaylı turboşarj hava 

soğutması olan 4 silindir benzinli motor

Common Rail direkt püskürtme sistemi, egzoz

turboşarj ve dolaylı turbaşarj hava soğutması 

olan 3 silindir dizel motor

Direkt püskürtme sistemi, egzoz 

turboşarj ve dolaylı turboşarj hava 

soğutması olan 4 silindir dizel motor

Direkt püskürtme sistemi, egzoz turboşarj 

ve dolaylı turbaşarj hava soğutması olan

4 silindir dizel motor

Motor hacmi cm³ (silindir başına valf) 1.798 (4) 1.422 (4) 1.598 (4) 1.984 (4)

Azami güç¹ kW, d/d’de¯¹ 141/5.400 66/3.250 85/3.500–4.000 170/6.000

Azami tork Nm, d/d’de 250/1.250–5.300 230/1.750–2.500 250/1.500–3.000 370/1.600–3.000

Kuvvet iletimi

Çekiş türü Önden çekişli Önden çekişli Önden çekişli Sürekli dört tekerden çekişli quattro

Şanzıman türü [7 ileri vitesli S tronic] 5 ileri vitesli manuel şanzıman

[7 ileri vitesli S tronic]

5 ileri vitesli manuel şanzıman

[7 ileri vitesli S tronic]

6 ileri vitesli manuel şanzıman

Ağırlık/hacim A1 A1 Sportback A1 A1 Sportback A1 A1 Sportback S1 S1 Sportback

Boş ağırlık² kg [1.255] [1.280] 1.165  [1.195] 1.205  [1.220] 1.225  [1.250] 1.250  [1.275] 1.390 1.415

İzin verilen yüklü ağırlık kg [1.630] [1.705] 1.540  [1.570] 1.640  [1.665] 1.600  [1.625] 1.695  [1.720] 1.765 1.790

İzin ver. tavan yükü/röm. bağ. yükü kg [75/50] [75/50] 75/50  [75/50] 75/50  [75/50] 75/50 [75/50] 75/50  [75/50] 75/– 75/–

İzin verilen römork yükü³ kg

frenlemesiz

%12 eğimde

%8 eğimde

[620]

[1.200]

[1.200]

[640]

[1.200]

[1.200]

580 [590]

1.200 [1.200]

1.200  [1.200]

600 [610]

1.200 [1.200]

1.200 [1.200]

610 [620]

1.200 [1.200]

1.200 [1.200]

620 [630]

1.200 [1.200]

1.200 [1.200]

–

–

–

–

–

–

Depo hacmi yaklaşık l [45] [45] 45  [45] 45  [45] 45  [45] 45  [45] 45 45

Sürüş per./yakıt tüketimi⁴

En yüksek hız km/h [234] [234] 182  [182] 182  [182] 200 [200] 200 [200] 250 250

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

Yakıt cinsi Süper kükürtsüz benzin 95 oktan⁵ Kükürtsüz dizel⁸ Kükürtsüz dizel⁸ Kükürtsüz dizel 95 oktan⁵

Yakıt tüketimi⁶, ⁷ l/100 km 

Şehir içi 

Şehir dışı 

Ortalama

[7,4–7,1]

[4,9–4,7]

[5,8–5,6]

[7,4–7,1]

[4,9–4,7]

[5,8–5,6]

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]

4,8–4,6 [4,6–4,4]

3,5–3,3 [3,6–3,4]

4,0–3,8 [4,0–3,8]

4,8–4,6 [4,6–4,4]

3,5–3,3 [3,6–3,4]

4,0–3,8 [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 emisyonu⁶, ⁷ g/km  

Ortalama [134–129] [134–129] 99–94 [104–99] 102–97 [104–99] 104–99 [106–99] 104–99 [106–99] 166–162 168–166

Egzoz normu [EU6] [EU6] EU6 [EU6] EU6 [EU6] EU6 [EU6] EU6 [EU6] EU6 EU6
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Teknik Veriler ve Ebatlar

Açıklamalar

¹  Belirtilen değer öngörülen ölçüm yöntemine göre (günümüzde geçerli şekliyle UN – R 85) belirlenmiştir.

²  Sürücü (75 kg) ve %90’a kadar dolu yakıt deposu ile birlikte araç boş ağırlığıdır, günümüzde geçerli şekliyle 
VO (EU) 1230/2012’ye göre belirlenmiştir. Opsiyonel donanımlar ile 
boş ağırlık ve aracın hava direnci kat sayısı artabilir, dolayısıyla olabilecek azami taşıma  kapasitesi veya azami 
hız buna göre azaltılır.

³  Artan deniz seviyesinden yükseklik (rakım) ile birlikte motor gücü zorunlu olarak azalır. 
Deniz seviyesi yüksekliğinin 1.000 m üzerinden itibaren ve sonraki her 1.000 m’de römorklu ağırlıktan (izin verilen 
römork yükü+çekici aracın izin verilen yüklü ağırlığı) %10 çıkarılmalıdır. Geçerli değer, fabrika çıkışlı takılan 
römork bağlantı tertibatı olduğundaki römork 
yüküdür. Römork bağlantı tertibatı olan araç ticari olarak kullanıldığında size belirli koşullar altında bir AB takograf 
cihazı gerekir.

⁴  Yakıt tüketimleri ve karbondioksit emisyonları ile ilgili bilgiler kullanılan lastik/jant setine bağlı olan aralıklarda 
geçerlidir.

⁵  DIN EN 228’e göre 95 oktan kurşunsuz kükürtsüz süper benzin, bu benzin mevcut olmadığında az miktarda güç 
azalması olan DIN EN 228’e göre 91 oktan kurşunsuz kükürtsüz normal benzin kullanılması önerilir. Azami %10’luk 
bir etil alkol (E10) oranı olan 95 oktan kurşunsuz yakıt kalitesi her zaman kullanılabilir. Yakıt tüketimi ile ilgili bilgi-
ler 692/2008/EG’ye göre 95 oktan yakıt ile çalıştırma içindir.

⁶   Belirtilen değerler öngörülen ölçüm yöntemine göre belirlenmiştir. Bilgiler tek bir araç ile ilgili değildir ve sunum 
ile ilgili bir öğe değildir, aksine sadece çeşitli araç tipleri arasında karşılaştırma amaçlıdır.

⁷  Bir aracın yakıt tüketimi ve karbondioksit (CO₂) emisyonları ile belirtilen değerlerden  sapmalar sadece araç 
tarafından yakıtın verimli kullanılmasına ve diğer faktörlere bağlı değildir, aynı zamanda sürüş tutumu ve diğer 
teknik olmayan faktörlerden de etkilenir. CO₂ küresel sera gazının esas sorumlusudur.

⁸  DIN EN 590’a göre kükürtsüz dizel kullanılması, bu dizel olmadığında DIN EN 590’a göre olan dizel kullanılması 
önerilir.

Önemli hatırlatma 

Jantların özellikleri: Parlak tornalanmış, parlatılmış, pırıltılı veya kısmen parlatılmış alüminyum alaşımlı  jantlar 
kış mevsimindeki yol koşullarında kullanılmamalıdır. Jant yüzeyinin üretim nedeniyle korozyona karşı yeterli bir 
koruması yoktur.

Lastik parametreleri sınıflandırmaları

Tabloda Audi A1, Audi A1 Sportback, Audi S1 ve Audi S1 Sportback’in farklı lastik ebatları ile ilgili yakıt verimliliği 
sınıfı, ıslaklıkta yer tutuş sınıfı ve dışardan gelen lastik sesi sınıfı aralıklarını bulursunuz.

Lastik ebadı Yakıt

verimliliği sınıfı

Islaklıkta yer 

tutuş sınıfı

Dışarıdan gelen 

lastik sesi sınıfı

Yaz lastikleri 185/60 R 15 C A 68

215/45 R 16 C E–A 72–66 –

215/40 R 17 E–C B–A 72–68 –

225/35 R 18 E A 72–70

Kış lastikleri 185/60 R 15 E C 70–67 –

195/50 R 16 F C 67

215/40 R 17 F E 67

Dört mevsim lastikler 215/45 R 16 C E–B 69–67

Belli bir lastik siparişi mümkün değildir.
Ülkeye özgü lastik sunumu ile ilgili olarak lütfen Audi Yetkili Satıcınıza sorun.
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Audi A1 Bilgiler milimetre olarak verilmiştir.

Ebatlar araç boş ağırlığındaki bilgilerdir. Bagaj hacmi litre:¹ 270/920 l
(arka koltuk sırtlığı katlandığında ve tavan yüksekliğinde yük olduğunda geçerlidir). Dönme dairesi yaklaşık 10,6 m.
* Tavan anteni ile birlikte araç yüksekliği 1.431 mm’dir. ** Azami baş mesafesi. *** Dirsek mesafesi genişliği. 
**** Omuz boşluğu genişliği.

Audi A1 Sportback Bilgiler milimetre olarak verilmiştir.

Ebatlar araç boş ağırlığındaki bilgilerdir. Bagaj hacmi litre:¹ 270/920 l 
(arka koltuk sırtlığı katlandığında ve tavan yüksekliğinde yük olduğunda geçerlidir). Dönme dairesi yaklaşık. 10,6 m.
* Tavan anteni ile birlikte araç yüksekliği 1.438 mm’dir. ** Azami baş mesafesi. *** Dirsek mesafesi genişliği. 
**** Omuz boşluğu genişliği.

Audi S1 Sportback Bilgiler milimetre olarak verilmiştir.

Ebatlar araç boş ağırlığındaki bilgilerdir. Bagaj hacmi litre:¹ 210/860 l 
(Arka koltuk sırtlığı katlandığında ve tavan yüksekliğinde yük olduğunda geçerlidir). Dönme dairesi yaklaşık 10,6 m.
* Tavan anteni ile birlikte araç yüksekliği 1.438 mm’dir. ** Azami baş mesafesi. *** Dirsek mesafesi genişliği. 
**** Omuz boşluğu genişliği.

Audi S1 Bilgiler milimetre olarak verilmiştir.

Ebatlar araç boş ağırlığındaki bilgilerdir. Bagaj hacmi litre:¹ 210/860 l 
(Arka koltuk sırtlığı katlandığında ve tavan yüksekliğinde yük olduğunda geçerlidir). Dönme dairesi yaklaşık 10,6 m.
* Tavan anteni ile birlikte araç yüksekliği 1.431 mm’dir. ** Azami baş mesafesi. *** Dirsek mesafesi genişliği. 
**** Omuz boşluğu genişliği.
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¹ Ülkeye özgü farklar olması olasıdır. Ülkenizde hangi donanımların standart veya opsiyonel olarak alındığını bulunduğunuz yerdeki Audi yetkili satıcınızdan öğrenebilirsiniz.
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Teknik Veriler

Araç telefonu dahil Audi connect ile ilgili yasal bilgilendirme

Audi connect tarafından desteklenen hizmetlerin kullanımı, sadece MMI navigasyon sistemi ve Audi connect 
(Araç modeline bağlı olarak araç telefonu) opsiyonel donanımları ile mümkündür. Size ilaveten veri opsiyonlu 
araç modeline bağlı olarak LTE Option veri opsiyonlu ve LTE² veri kullanımlı bir SIM kart gereklidir, araç telefonu 
olduğunda telefon ve veri opsiyonu olan bir SIM kartı veya remote SIM Access Profili (rSAP)² olan  Bluetooth 
özellikli bir akıllı cep telefonu gereklidir. Hizmetler sadece mevcut veya ayrıca yapılacak bir cep telefon sözleşmesi 
ve sadece cep telefonu ağı kapsamı dahilinde kullanıma sunulur. Veri paketlerinin internetten alınması ile cep 
telefonu tarifenize ve özellikle yurt dışında kullanılmasına bağlı olarak ilave masraflar oluşabilir. Yüksek veri hacmi 
dolayısıyla mutlaka veri sabit  fiyatı kullanılması önerilir.

Audi connect tarafından desteklenen hizmetlerin kullanıma sunulması ülkeye bağlıdır. Audi connect hizmetleri araç 
teslimatından itibaren en az 1 yıl süreyle kullanıma sunulur. Araç tesliminden 24 ay geçmesinden sonra Audi conne-
ct hizmetleri süresi bir kez olmak üzere ücretsiz olarak 12 ay kadar uzar. Böyle ücretsiz bir uzatmayı istemezseniz, 
lütfen bunu yazılı olarak aşağıda belirtilen adrese bildirin:

AUDI AG
Almanya Müşteri Hizmetleri
85045 Ingolstadt
E-Mail: kundenbetreuung@audi.de
Tel.: +49 800 28347378423

Bunun ardından gelecek Audi connect hizmetlerini uzatma olanakları hakkında Audi yetkili satıcınızdan bilgi alabi-
lirsiniz. Audi connect üzerinden Google ve Twitter hizmetlerine erişim sağlayabilirsiniz. Ancak Google ve Twitter 
hizmetlerinin sürekliliği garanti edilemez. Audi connect ve ilgili ayrıntılı bilgileri www.audi.com/connect adresin-
den ve Audi Yetkili Satıcınızdan, tarife şartları ile ilgili bilgileri cep telefonu operatörünüzden alabilirsiniz.

¹ LTE kullanımı için sözleşmeli bir telefon hattı gereklidir. LTE veri kullanımı ve kullanılabilirliği hakkında bilgiler için Audi Yetkili satıcınızla irtibata geçin.
² Uyumlu cep telefonları hakkındaki bilgileri Audi yetkili satıcınızdan veya www.audi.com/bluetooth internet sayfasından öğrenebilirsiniz.
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(Sayfa 4–19 arası) Resimde gösterilen Audi A1 donanımı:
Araç boyası rengi: Metalik Nano gri ile Araç renginde tavan sütunu
Jantlar/Lastikler: 5 V kollu tasarımlı 17 inç Alüminyum alaşımlı döküm jantlar
Koltuk/Koltuk döşemeleri: Ön Spor koltuklar lal kırmızı/siyah Milano deri ile granat kırmızı kontrast dikişli
Hava çıkış menfezleri: Parlak koyu kırmızı

(Sayfa 4–19 arası) Resimde gösterilen Audi A1 Sportback donanımı:
Araç boyası rengi: Metalik Glacier beyazı ile Sedefli Daytona gri tavan rengi
Jantlar/Lastikler: 5 kol dinamik tasarımlı 16 inç Alüminyum alaşımlı döküm jantlar
Koltuk/Koltuk döşemeleri: Ön Spor koltuklar lazer mavi/siyah Milano deri ile lazer mavi Kontrast dikişli
Hava çıkış menfezleri: Parlak siyah

(Sayfa 20–33 arası) Resimde gösterilen Audi S1 donanımı:
Araç boyası rengi: Vegas sarısı ile Çok parlak siyah tavan sütunu
Jantlar/Lastikler: 5 kollu çok yönlü tasarımlı (S tasarım) 18 inç Alüminyum alaşımlı döküm jantlar, 
kontrast gri, kısmen parlatılmış¹
Koltuk/Koltuk döşemeleri: Spor koltuklar Siyah silk nappa deri ile gümüş rengi kontrast dikişli ve
S1 Kabartmalı yazısı ile
Hava çıkış menfezler: Audi exclusive Alüminyum görünümlü

(Sayfa 20–33 arası): Resimde gösterilen Audi S1 Sportback donanımı:
Araç boyası rengi: Sedefli Misano kırmızı ile çok parlak siyah tavan rengi
Jantlar/Lastikler: 5 kollu çok yönlü tasarımlı (S tasarım) 18 inç Alüminyum alaşımlı döküm jantlar, 
mat siyah, kısmen parlatılmış¹
Koltuk/Koltuk döşemeleri: S Spor koltuklar çelik gri silk nappa deri ile kırmızı kontrast dikişli ve 
Koltuk sırtlığının arkası çok parlak kırmızı ve S1-Kabartmalı yazısı ile
Hava çıkış menfezler: Kırmızı iç halkaları ile parlak siyah

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini Sayfa 84’den itibaren bulabilirsiniz. 
¹ Lütfen sayfa 86’daki jantlar ile ilgili özellikleri dikkate alın.
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Audi

AUDI AG

Auto-Union-Straße 1
85045 Ingolstadt
Dogus Otomotiv Servis 
ve Ticaret A. S
Yönetim ve İletişim 
Şekerpınar Mah. Anadolu Cad. 
No: 22
Tel: +90 (0262) 676 90 90
Faks: +90 (0262) 676 91 11
41420 Çayırova 
Kocaeli/Türkiye
Kanuni Merkez 
Maslak Mahallesi, 
Ahi Evran Caddesi, No: 4 
İç Kapı No: 13 
(Doğuş Center Maslak) 34398 
Sarıyer/İSTANBUL 
www.audi.com.tr
Güncellem tarihi: Nisan 2017

Almanya’da basılmıştır.
733/1150.12.77

Teknoloji ile bir adım önde

Audi AG aktif bir ürün geliştirme politikası izlemektedir. Bu nedenle Doğuş Otomotiv ve Audi AG model, 
tasarım, renk, donanım, aksesuar ve teknik özellikler ile diğer tüm bilgileri önceden bildirmeden değiştir-
me hakkını saklı tutar. Bu doküman basım tarihinden (Nisan 2017) sonra güncellenmiş olabilir. Doguş 
Otomotiv ve/veya Audi AG tarafından ürünü tanımlamak için kullanılan işaret veya numaralarla ilgili ola-
rak bir hak iddia edilemez. Bu broşürde kullanılan şekil ve görseller, standart donanıma dahil olmayan 
 aksesuar ve özel donanımlar içerebilir. Baskı işlemlerindeki sınırlandırmalar nedeniyle kağıt üzerindeki 
renkler ürünlerin gerçek renklerine göre farklılık gösterebilmektedir. Bazı ürün ve hizmetler ulusal ve AB 
yasaları veya iklim koşulları gereğince tüm pazarlarda sunulamamaktadır. Audi ürünlerini satın alırken 
ulusal kanuni gereklilikler de göz önünde bulundurulmalıdır. Bu bağlamda bilgi almak için lütfen Audi 
yetkili satıcıları ile iletişime geçiniz. 

Bu katalogdaki kağıt klorsuz beyazlatılmış selülozdan üretilmiştir.


