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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 döküman basım tarihinden (Nisan 2016) sonra güncellenmiş olabilir. Doğuş 

Otomotiv ve/veya Audi AG tarafından ürünü tanımlamak için kullanılan işaret veya numaralarla ilgiliola-

rak bir hak iddia edilemez. Bu broşürde kullanılan şekil ve görseller, standart donanıma dahil olmayanak-

sesuar 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. T
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AUDI AG – 85045 Ingolstadt 

Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A. Ş 

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 

Mah. G – 45 Ahi Evran Cad. No: 4

34398 Ayazağa – Maslak – İstanbul 

www.audi.com

Nisan 2016’dan itibaren geçerlidir.

Almanya’da basılmıştır.

633/1150.97.77

Teknoloji ile bir adım önde

TT | TTS
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druckfreier Bereich für Verklebung: 
4mm (1mm Beschnitt)
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4mm (1mm Beschnitt)

Rückenstärke 7mm
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52 Audi Yenilikleri 58 Aydınlatma Teknolojileri 64 Performans

54 Audi connect 60 Asistan sistemleri 66 Audi ultra
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Donanımlar

70 Dikkat Çeken Özellikler 82 S line 92 Koltuklar
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Diğer Hususlar

98 Audi Orijinal Aksesuarlar 102 Teknik Veriler 106 Dizin

100 Audi’nin Büyüleyiciliği 105 Ebatlar

Diyalogta: Audi QR kodları

Audi’nizi daha yakından yaşayın: Akıllı 

telefonunuza (smartphone) bir QR uy-

gulaması yükleyin ve ardından QR ko-

dunu tarayın veya internet tarayıcınızda

belirtilen linkten yararlanın.

Büyüleyicilik bölümünde gösterilmiş olan araçların donanımlarını sayfa 104’te bulabilirsiniz. 

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 102’den itibaren bulabilirsiniz.
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Audi TT Coupé

Kurgu 

değil. 

Bilim.
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Google ve Google logosu, Google Inc.’in tescilli markalarıdır. 

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 102’den itibaren bulabilirsiniz.
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Audi TT Coupé

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 102’den itibaren bulabilirsiniz.

Yola indi, 

ve hazır.

Tüm görünüşü ile enerjik. Karakteristik yatay ve dikey elemanları ile opsiyonel olarak sunulan 3D 

tasarıma sahip Audi Matrix LED farlar sayesinde gözle görünür şekilde daha güçlü bir ifade. Ön 

kısmı hafif havaya kalkık ve tek parça olarak görünümünü motor kaputuna doğru devam ettiren 

geleceğe ait, ilerici çizgilere sahip. Karşıdan gelen trafiği algılayan ve her şart altında en iyi ortam

aydınlatması sunan bağımsız ışık diyotlarından oluşan ön farlar. Audi TT Coupe, çağımızın en 

 ilerici spor otomobillerinden biri.
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Audi TT Coupé

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 102’den itibaren bulabilirsiniz.
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Virajları

dize 

Getirin.
Daha sportif, daha kararlı. Yepyeni bir sürekli dört tekerden çekişli quattro 

ile birlikte opsiyonel olarak sunulmakta. Çok daha kontrollü dinamik sürüş. 

Kusursuz hassasiyet ve heyecan verici yol kavrama. Bütün bunlar, sürüş 

 gücünün akslar arasında değişken ölçüde dağıtılmasıyla elde edilmekte. 

 Yoğunluğu arka aksa veren asimetrik tork dağılımı. Sonuç, dikkat çekici 

 ölçüde tavan yapan sürüş keyfi. Daha sportif yanal dinamikler ve bir o kadar 

da gelişmiş araca özgü sürüş özellikleri sunan özel bir seçim sayesinde. 

 Yönünüzü belirleyen özellikler.

Audi TT Roadster’ı hareket halinde yaşamak 

 isterseniz, bu QR kodunu akıllı telefonunuz ile 

tarayın (bağlantı masrafı cep telefonu sözleşmesi

doğrultusundadır) veya internet sayfanızda 

www.audi.com/ttroadsterfilm linkini kullanın.

QR-Code

TT_TTS_Fas77_2016_03.indd   9TT_TTS_Fas77_2016_03.indd   9 29.04.16   14:0629.04.16   14:06



297x198_TT_TTS_Fas09_Bild_10   10 29.02.16   13:03

Audi TT Coupé

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 102’den itibaren bulabilirsiniz.
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Tasarım yönetimi; ilk çıkan Audi TT Coupe’nin çizgilerine atıfta bulunan ve sürekli

olarak yeniden yorumlanan. Salt tasarımdan şekil almış bir kendini ifade şekli.

Keskin uçlar kişiliğin gücüne vurgu yapıyor. Güçlü bir ifadeye sahip. Dinamik

ve atletik. Ayrıntılarıyla kendini tanımlayan bir bütün gibi. Düz, geniş, gergin.

Fazla sayılabilecek tek bir hattı bile yok. Yolundan sapmadan tek bir net hedefin

peşinde koşuyor: güçlü bir estetik ile ilham verecek.
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Audi TT Coupé
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Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 102’den itibaren bulabilirsiniz.

Yeni tek parça şasi tasarımı, yatay şekilde uzanan ön kısma şık bir şekilde entegre edilmiş.

Audi halkaları motor kaputunun üzerinde. Audi TT’nin spor otomobil genlerini vurgulayan

ve kalp atışlarını bir anda hızlandıran bir yerleşim düzeni. Dış görünümü tamamlayan 

sayısız ayrıntı. Görünür haldeki vidalarıyla alüminyum tasarımlı yakıt deposu kapağı. 

Sadeleştirilmiş. Sportif. Kendinden önceki modellere atfedilen bir minnettarlık göstergesi. 
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Audi TT Coupé
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Audi TT Coupe’nin iç tasarımı: sıradışı bir şekilde kişiliğini dışa vuran bir iç mekan. Nedeni: tasarım, 

sportiflik ve en üst seviyede konfor bir arada. Çok etkileyici ve yüksek kaliteye sahip. Tıpkı Audi 

TT Coupe’deki, opsiyonel olarak sunulan S spor koltuklar gibi. Opsiyonel olarak alınabilir. Örneğin, 

orta konsolda yer alan renkli iç mekan elemanları, koltuklar ve türbin tasarımlı hava menfezleri 

 gibi. Ön panelde yer alan yenilikçi ve sezgisel algılama ile çalışan klima kumanda üniteleri. Her biri, 

her daim en önemli amaç olan “sürüş” ’e odaklanmış olan

14

15

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 102’den itibaren bulabilirsiniz.

Ana

Kumanda.
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Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 102’den itibaren bulabilirsiniz.

Audi sanal cockpit. En üst seviyede yüksek teknoloji. Yüksek çözünürlüklü LCD ekranlar 

 halindeki gösterge paneli, klasik dairesel göstergeleri ya da istenirse geleceğin teknolojisi 

olan tam ekran görüntülerle, sürücü ne istiyorsa o konuda bilgilendirir. Sürücü odaklı 

 gösterge paneli. Yenilikçi. İlerici. Çok fonksiyonlu direksiyonda yer alan tuşlar sayesinde 

 kolay fonksiyon geçişleri seri içerik değişikliği yapılmasını sağlar. Audi TT Coupe’nin sahip 

 olduğu teknolojik standartların net bir ifadesi.
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Audi TT Coupé

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 102’den itibaren bulabilirsiniz.

Kalkışa 

Hazır.

Her bir ana daha fazla tork katın. Güçlü ve verimli motoru, Audi TT Coupe’yi durup

dinlenmeden en üst performanslara taşıyor. İster benzinli olsun isterse de dizel. İleri

şanzıman teknolojisi, seri vites geçişleri sağlıyor. Karmaşık ancak hafif olan karoseri

konsepti, daha düşük yakıt tüketimi ile daha yüksek bir verimlilik ve daha altta yer

alan ağırlık merkezi ile de daha iyi yol tutuşuna imkan tanıyor. Sınır tanımayan sürüş

keyfinin tadına varın.
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Audi TTS Coupé

Var mısın

Yok musun?
Motor kaputunda bulunan dört adet halka. Gerçek bir spor otomobilin genlerine ait bir işaret. Ve 

sıradışı sportiflik adına verilmiş bir söz. Israrla isteyiniz. İstediğiniz şey bir tuş uzağınızda. Safkan 

gücü uyandırın. Ve sadece kemerlerinizi bağlayın. 228 kW’lık motor gücüyle ve opsiyonel olarak 

sunulan S tronic şanzımanıyla Audi TTS Coupe, 0’dan 100 km’ye neredeyse hiçbir çaba göstermeden

sadece 4.6 saniyede çıkıyor. İlham veren bir ivme. Sürükleyici. Bir daha bırakmamacasına.
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Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 102’den itibaren bulabilirsiniz.
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Audi TTS Coupé

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 103’te bulabilirsiniz.
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Adrenalin kumandası. 

Sürekli dört 

tekerlekten çekiş.
Hizaya gir, hazır, başla! Ve sonrasında saatte 250 km hıza kadar çıkma ve uzaklaşma. 

2.0 litrelik TFSI motor standartları belirliyor: taviz vermeyen sportiflik. Büyüleyici güç. 

380 Nm’lik maksimum motor torkuyla.
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Audi TTS Coupé

Keskin virajlarda bile yüksek performans. Sürekli dört tekerden çekiş sistemi quattro’da motor 

gücü dağılımını ayarlayan ve güc dağılımını yoğun olarak arka aksa veren Haldex kavrama ile 

birlikte TT’ye özel yazılım tarafından yönlendirilen tahrik gücü. Daha da üstün bir sürüş dengesi

sunuyor. Ve de virajlarda daha dinamik sürüş imkanı sunuyor, ki bu da ancak gerçek bir spor 

otomobilin sahip olması gereken bir hak.
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Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 103’te bulabilirsiniz.

Audi TT Roadster’ı hareket halinde yaşamak 

isterseniz, bu QR kodunu akıllı telefonunuz ile 

tarayın (bağlantı masrafı cep telefonu sözleşmesi 

doğrultusundadır) veya internet sayfanızda 

www.audi.com/ttroadsterfilm linkini kullanın.

QR-Code

TT_TTS_Fas77_2016_03.indd   25TT_TTS_Fas77_2016_03.indd   25 29.04.16   14:0629.04.16   14:06



297x198_TT_TTS_Fas09_Bild_026   26 01.04.16   12:07

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 103’te bulabilirsiniz.

Pole pozisyonu.
Sizi koltuğa yapıştıran dinamikler. Tek kelimeyle etkileyici. Ve konforlu. Hepsi, entegre kafalıkları ve S amblemi

ile standart olarak sunulan S spor koltuklar sayesinde. Opsiyonel olarak sunulan elektrikli ve pnömatik ayarlı 

ideal oturma pozisyonu. Koltuk yan destekleri ve sırt dayama destekleri kusursuz bir yanal destek sağlıyor. En 

zorlayıcı yolculuklarda bile. Siz sadece esas olan şeye odaklanın diye. Bir sonraki viraja. Bir sonraki sollamaya. 

İnce kenarlı, S’ye özgü kontrast dikişli spor deri direksiyon elinizin altında. Ve tüm araç bilgileri gözünüzün 

önünde. Elbette ki dümdüz öne doğru bakar şekilde. Tam göbekte hız göstergesi bulunan TTS’ye özel tasarlanmış

yenilikçi sanal pilot kabini.
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29

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 103’te bulabilirsiniz.
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Audi TTS Coupé

Geceyi 

gündüze 

çevirir.
Basit bir kuraldır. Gör ve görül. İşlevsellikte ve tasarımda üst sınırları zorla. Opsiyonel olarak sunulan 

Audi Matrix LED’li farlar akıllı aydınlatma teknolojisi ile fikrinizi çeliyor. Ve özellikle uzun ve geniş 

 aydınlatma mesafesi ile. Sansasyonel bir arka tasarım. Standart olarak sunulan entegre stop lambaları 

ve LED teknolojisi. Audi TTS Coupe – insanın aklını başından alan bir spor otomobil.
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Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 103’te bulabilirsiniz.
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Rüzgara 

kafa tutar.

Audi TT Roadster

Tek kapılı üstü açık bir otomobilin şıklığı. Audi TT Roadster görsel açıdan şimdiden üstü açık sürüş heyecanını 

 taahhüt ediyor. Dikkat çekiçi özelliklerini ayrıntılarında gizleyen bir şekilde. Yenilikci 3D aydınlatma tasarımı gibi. 

Ya da tek parça halinde çift çıkışlı egzoz boruları gibi. Sportiflik sürekli ileri gitmekle tanımlanır.

Kendisini yeniden keşfeden bir tasarım ikonundan.

Audi TT Roadster’ı hareket halinde yaşamak 

isterseniz, bu QR kodunu akıllı telefonunuz ile 

tarayın (bağlantı masrafı cep telefonu sözleşmesi 

doğrultusundadır) veya internet  sayfanızda 

www.audi.com/ttroadsterfilm linkini kullanın.

QR-Code
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Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 102’den itibaren bulabilirsiniz.
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Audi TT Roadster

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 102’den itibaren bulabilirsiniz.

Daha fazlası için

daha azı.
Çekiş gücü insana heyecan verir. Yüksek performanslı ve yüksek yakıt ekonomili TFSI motorları, 

Yoğun trafikte ve kırmızı ışıkta otomatik olarak motoru kapatan Start-Stop sistemi ile oluşan geri 

kazanım sayesinde etkin verimlilik elde edilir. Spor gövde alaşımlı akıllı hafif gövde teknolojisi 

 sağolsun. Daha düşük araç ağırlığı ve yere daha yakın ağırlık merkezi. Tek bir hedefe odaklandık:

Müşterilerimizin mutluluğu.
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Audi TT Roadster

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 102’den itibaren bulabilirsiniz.
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39

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 102’den itibaren bulabilirsiniz.

Hükmetmek ve 

özgürlük.
Her noktasından sportiflik fışkıran bir tasarım. Üstelik bunu hissedebilirsiniz de. Entegre 

kafalıklarıyla spor koltuklarda otururken bile. Etrafı kusursuzca şekillendirilmiş, minimalist 

tarz iç mekan tasarımı ile. Önünüzde yenilikçi Audi sanal pilot kabini. Ve dolayısıyla ihtiyaç 

duyduğunuz tüm araç bilgileri. Çığır açan bir konsept. Ve basmakalıp düşünce tarzından 

sıyrılıp, özgür kalmak.
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Audi TT Roadster

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 102’den itibaren bulabilirsiniz.
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41

Tek kelimeyle; 

nefes kesen.
Her gün özel bir gündür. Her yolculuk sıradışı bir olaydır. Şayet, tüm 

duyularınızla yeni dinamikleri deneyimliyorsanız. Çok daha derinden 

hissedebilirsiniz. Ve daha da derinden. Daha önce hiç olmadığı kadar 

dikkatleri üzerinize çekersiniz.  Audi TT Raodster ile. Dünyayı daha 

derinden deneyimlemek için yaratıldı. Bu duyguyu keşfedin.
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Audi TTS Roadster
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Hız heyecan

verir. 

42

43

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 103’te bulabilirsiniz.

Audi TTS Roadster sadece bakarken bile kalp atışlarını hızlandırır.

Üstü kapalı ya da açık; saf sürüş keyfi için yaratıldı. Doğanın bir gücü.

Kendiniz deneyimleyin.
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Audi TTS Roadster

Özgürlüğün 

gücü.
Dışavurumcu gücün en yüksek sesle ifadesi. Etrafa güç yaymaktan ibaret tasarımın 

en ufak ayrıntısı bile ısrarla keskinleştirildi. Ön ızgarasından arka spoylerine kadar, 

Yollara çıkmayı bekliyor. Sürücüsünü, her milimetresine bağlamak için.
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Audi TTS Roadster
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47

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 103’te bulabilirsiniz.

Yollar gücünüzü hissetsin. Koşulsuz şartsız. Yeni TT’ye özel üretilmiş sürekli dört tekerden çekiş 

sistemi quattro ile sadece yol almazsınız, hükmedersiniz. Spor sürüş tarzını daha da yukarılara 

 çıkaran dinamik Audi drive select modu seçeneği sayesinde. Hükmedin. Yepyeni varış noktalarına 

doğru hızlıca ilham almanın dinginliğiyle.
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Audi TTS Roadster
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Pilot kabinine hoşgeldiniz. İyice keskinleştirilmiş cizgileriyle S spor koltuk. Kişiden kişiye değişen oturma konforunu

sağlamlamak üzere opsiyonel olarak sunulan ayarlanabilir koltuk yan destekleri. S’ye özgü kontrast dikişli, ince 

kenarlı spor deri direksiyon. S tronic’li hızlı vites değişimi için vites değiştirme kolları ile birlikte. TTS’ye özel tasarımıyla 

yenilikçi Audi sanal pilot kabini de çabası. Yüksek teknoloji ile safkan spor otomobil havasının buluşması. Kalpler daha 

hızlı atıyor. Durun bir nefes alın. Fırtına öncesi sessizlik. Audi TTS Roadster hazır. Peki ya siz?

48

49

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 103’te bulabilirsiniz.

Adrenalin kumanda 

merkezi
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4.9 saniyede 100’de, 

10 saniyede hazır.

Audi TTS Roadster

Herşeye açık. Sadece 10 saniyede. Gücünü dikbaşlılığından alıyor. 228 kW motor gücüne sahip 2.0 TFSI 

motor, 0’dan 100 km hıza sadece 4.9 saniyede çıkar. Ve tabii bir de opsiyonel olarak sunulan çift kavramalı

S tronic şanzıman sayesinde. Egzoz sisteminde bulunan açılır-kapanır kapakçıklar motor sesinin daha 

da görkemli bir şekilde duyulmasını sağlar. Olması gerektiği gibi, üstü açık sürüşe göre.
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Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 103’te bulabilirsiniz.
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Audi Yenilikleri

Kolaylık sağlamada bir adım önde.

Hızlanmada bir adım önde.

Üstünlükte bir adım önde.

Bağlanmakta bir adım önde.

Yolu göstermede bir adım önde.

Kalıcılıkta bir adım önde.

 Kolaylık 

 Performans 

 quattro 

 Audi connect 

 Aydınlatma teknolojileri 

 Audi ultra 
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Güvenlikte bir adım önde.

 Assistan sistemler 

durch Technik. 

Vorsprung

Audi sizi ileriye götürür.

Dünya devamlı değişmektedir. 

Teknolojik gelişme hergün biraz 

daha hızlı ilerlemekte ve dolayı-

sıyla size özellikle araç kullan-

manızda gittikçe daha fazla ola-

nak sunulmaktadır. Size araçlar 

sunmak, yaşamınıza bir zengin-

lik  vermek ve araç kullanırken 

bir adım önde olmanızı sağla-

mak için bu gelişmeyi devamlı 

olarak tamamen yeni olan bu-

luşlarla  belirleyici şekilde birlikte

 tasarlamaktayız.
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Audi connect
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Audi connect | Bağlanmakta bir adım önde.

Sayısız olanakların sunulduğu bir 

dönemi yaşıyoruz. Opsiyonel ola-

rak alınabilen Audi connect ile bu 

çok sayıda olanağı düğmeye basa-

rak şimdiye kadarki UMTS stan-

dardından on kata kadar daha hız-

lı bir şekilde dijital olarak ve 

doğrudan Audi aracınıza alabilirsi-

niz. Bu olanaklar myAudi ve Audi 

connect tarafından desteklenen 

hizmetler sayesinde gerçekleş-

mektedir. Dünyanın birçok yerin-

de Wi-fi Hot spot üzerinden diz 

üstü bilgisayar, tablet veya diğer 

taşınabilir son kulla-nım cihazları 

aracılığıyla MMI’de size özel he-

deflerden herhangi birini rahatça 

aramanın veya güncel haberleri, 

hava durumu tahminlerini ya da 

elektronik postalarınızı konforlu 

bir şekilde sezgiye dayanarak 

 kolayca ekrana getirmenin keyfini 

yaşayın.

 Yolda 

 Dünya ile 

 Bağlantıda kalın. 

Modele özgü Audi Connect hizmetlerini, yasal bilgileri ve kullanım bilgilerini sayfa 108’den itibaren bulabilirsiniz ya da www.audi.com/connect web sayfasından. ¹Google ve Google logosu Google Inc’nin tescilli markalarıdır.

Örneğin Facebook ve Twitter sosyal ağlarındaki yenilikler hakkında

olmak üzere kolay ve rahat bir şekilde bilgiler edinin ve kısa me-

sajlarınızı yazdırın veya size gelen kısa mesajların sesli okunmasını

sağlayın.

Hava durumu, yakıt fiyatları veya haberler gibi 

 konular ile ilgili güncel bilgileri online olarak 

 doğrudan aracınıza alın.

Audi aracınızda tüm dünyadaki radyo istas-yonlarına, 

müzik dolaşım hizmetlerine veya akıllı telefonunu-

zun kayıtlı müziklerine Audi connect üzerinden 

 rahatça ulaşarak yollardayken de nitelikli ses ve 

müzik çeşitliliğinin keyfini yaşayın.

Gideceğiniz yeri, güzergahınız ile ilgili online trafik bilgileri 

ve başka birçok faydalı bilginin sunulduğu Google Earth™¹ 

veya  Google Street View™¹ aracılığıyla bulun. Online harita 

 güncellemesi ile haritalar, LTE bağlantısı üzerinden doğrudan 

araçta da güncellenebilir.

 myNetwork 

 myInfo 

 myRoadmusic  myRoute 

Akıllı telefonunuzun sesli kontrolünü örneğin 

Siri gibi (iPhone 4s) Audi’nizin mikrofonları ve 

 hoparlörleri üzerinden rahatlıkla kullanabilirsiniz.

 mySmartphone 
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Her an 

Herşeyi 

Bir bakışta görün. 

Kolaylık

Kolaylık | Kolaylık sağlamada bir adım önde.

Telefon görüşmesi, navigasyon veya Audi connect 

ile internet kullanımı olmak üzere taşınabilir bilgi 

ve multimedya dünyasını olağanüstü yüksek 

 düzeyde sezgiye, işlevselliğe ve konfora dayanan 

azaltılmış, anlaşılabilir ve mantıklı Audi multi-

medya arayüzü (MMI) ve yoldan gözünüzü ayır-

madan cockpit üzerinden istediğinizi yapmanızı 

bir hamlede sağlayacak birçok başka kullanım 

elemanı ve ayrıca sözlü komut sistemi, ön cam 

sanal göstergesi, Audi sanal cockpit veya kablosuz

şarj etme olanağı sağlayan Audi telefon kutusu 

ile kullanın. Kullanımın ne kadar kolayca ve sezgiye

dayanarak yapılabileceğini yaşayın.
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Birçok önemli cihaz fonksiyonu ile birlikte araç 

 telefonu, radyo, CD çalar, DVD değiştiricisi, TV 

 tuneri ve navigasyon sisteminin sesli komut ile 

kullanılmasını sağlar.

Vites değiştirme kumandaları dahildir. Elleri direksiyondan 

ayırmadan sürücü bilgilendirme sistemi dahil birçok fonksiyonun 

kullanılmasını sağlar.

Serbest metin girerek MMI’de geniş kapsamlı

arama dahil bilgi ve multimedya sistemi ve araç 

fonksiyonları ile ilgili sezgiye dayanan kullanım 

ve gösterge sistemi ile konforu  arttırır.

Birçok fonksiyonu ve MMI hizmetlerini sürücü görüş 

alanı yüksekliğinde kullanmanızı sağlar. Bunun için 

 klasik ve birçok sürücü ile ilgili bilgileri mükemmel 

 görüntü çözünürlüğünde sunan ilerici model olmak 

 üzere 2 gösterge seçeneği arasında seçme olanağınız 

bulunmaktadır.

Telefon ön orta konsolda yer alan telefon kutusuna yerleştirildiğinde 

çok yüksek çekiş kalitesi ve yüksek hızla şarj etme olanağı sağlanır.

 Sözlü komut sistemi 
 Çok fonksiyonlu deri direksiyon 

 Audi MMI 

 Audi sanal cockpit 

 Audi telefon kutusu ile kablosuz şarj 
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Karanlık görecelidir. Opsiyonel Audi 

 matrix LED farlar ile geceniz neredeyse 

gündüze dönüşecektir. Yolları mükemmel 

şekilde ve akıllıca aydınlatan modern ve 

ilerici aydınlatma teknolojisidir. Çok iyi 

görülebilmeyi sağlar ve tüm bakışları 

üzerine çeker. Audi matrix LED farlar 

 sadece geceleri hayran bırakmaz, aynı 

 zamanda gün içerisinde de çarpıcı bir 

dış görünüm sunar.

Aydınlatma Teknolojileri | Yolu göstermede bir adım önde.

 Daha iyi görün 

 ve görünmenizi sağlar. 

Aydınlatma 

Teknolojileri
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Bir kamera ve yazılım ile yol akışına ve trafiğe katılan diğer 

araçların konumuna uygun olarak kumanda edilirler ve 

 tamamen yeni şekilde yerleştirilmiş kısılabilir LED’ler ile 

gün ışığına benzer renkte duruma göre aydınlatırlar. Daha 

fazla güvenli olmak için.

 Audi Matrix LED-Farlar 
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Asistan sistemleri

 Asistan Sistemleri | Teknoloji ile bir adım önde.

 Gideceğiniz yere 

 rahat bir 

 yolculuk yapın. Her yolculuk farklıdır. Ancak bunlar-

dan biri tüm yolculuklarda aynı olan 

her Audi aracın sağladığı korunma 

duygusudur. Yeni Audi TT aracınız-

daki birçok opsiyonel sürücü asistan 

sistemleri sizi yolculuk esnasında 

destekler ve yollarda daha fazla 

konfor sağlar. En önemli sürücü 

asistan sistemlerini tanıyın.

Park etme yardımcıları, park 

 etme asistanları ve kameralar 

yardımıyla park etme ve manevra

yapma kolaylaşır.

Sürücü öncelikle otoyollarda olmak üzere 

karayollarında güvenlik, konfor ve verimlilik 

konularında sensörler ile kumanda edilen 

asistan sistemler üzerinden desteklenir.

Birbirine bilgi ağı ile bağlanmış asistan 

sistemler sayesinde örneğin şerit deği-

şimi esnasında, park yerinden geriye 

doğru çıkarken hareketli  nesnelerin 

algılanması veya araçtan inerken olmak

üzere şehir içi trafiğinde güvenlik ve 

konfor artar ve bu arada belli durum-

larda trafiğe katılan diğer araçlar ile 

oluşacak kaza tehlikesi azaltılabilir.

 Park etme 

 Yolculuk 

 Şehir içi 

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 102’den itibaren bulabilirsiniz.
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Audi side assist

Audi active lane asistanı

Uzun far asistanı

Hız sabitleme sistemi

Park asistanı

arka park yardımı
Pak yardımı plus

Geri görüş kamerası

Uyarlanabilir 

Hız sabitleme sistemi

Kameraya dayanan

trafik işareti algılaması

Kalkış asistanı

Sunulan donanımlar ülkeye göre farklılık gösterir.

Park

Şehir

Yol
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quattro
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 quattro | Üstünlükte bir adım önde.

Çekiş kuvveti sürekli olarak dört tekerin tümüne dağıtıl-

dığı için yola tam hakim olursunuz. Kendiliğinden kilitle-

nen orta diferansiyel aracılığıyla arka aks daima duruma 

göre ve tekerlek seçilerek değişik kumanda edilir. quattro

sürüş stabilitesi ile dinamizmi ve ataklığı yeniden yaşayın 

ve çekişin arttırılması ve daha iyi ilerleme için arkadan 

kayma ile önden kaymayı önleyin. Virajlar, düz yollar ve 

hemen hemen her zeminde her yolun üstesinden gelerek 

yollarda ve düşüncelerinizde kalacak devamlı bir hayranlık

yaşayın ve sürekli olarak kendi hedefinize odaklanın.

Virajları hızlı alırken sürüş stabilitesinde iyileşme sağlar.

Tekerlek seçmeli tork kumandası 

Akslar arasında çekiş kuvvetini gerektiği kadarıyla dağıtır.

 Elektronik kumandalı çok plakalı kavrama 

Audi drive select üzerinden ayarlanabilir.

 Asimetrik/ dinamik tork dağılımı 

Tüm yol koşulları mükemmel 

 yol koşulları olarak görülür. 
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Performans

 Performans | Hızlanmada bir adım önde.

Aracınıza binin, emniyet kemerlerini takın

ve motoru çalıştırın. Nereye giderseniz 

gidin hayran bırakan dinamizmin itici 

 gücünü yaşayın. Bildiğiniz gibi yeni Audi 

TT aracınızda tüm yollar size açıktır. Art-

tırılmış güç ve daha düşük yakıt tüketimi 

ile yönü, vites türünü ve hızı belirlemeniz 

yeterlidir. Ayrıca her mesafeden en iyi 

verimliliği alma konusunda yeterli olan 

rezervleri kullanma özgürlüğünün keyfini

çıkarın.

Standart Audi drive select ile yeni Audi TT sürüş 

 özelliklerini ihtiyaçlarınıza göre uyarlayabilirsiniz. 

Düğmeye bastığınızda sportif, konforlu, dengeli, 

 ekonomik veya tamamen size özel olmak üzere sizin 

seçiminize uyarlanır.

Audi TFSI motorları çok yüksek bir sıkıştırma oranına çıkarlar. 

 Sonuç olarak en iyi güç kapasitesinin yanı sıra mükemmel bir 

 verimlilik gerçekleşir. Büyük motor hacminin yerine turboşarjlı 

hava beslemesinin geçirilmesi sayesinde etkileyici dinamizm 

 muhafaza edilmiş ve motor büyüklüğü ile ağırlığı belirgin şekilde 

düşürülmüştür.

Audi TDI motorları direkt püskürtme ve turboşarjlı 

hava beslemesi kombinasyonu ile sabit bir güç artışı 

ile birlikte tüm devir sayısı aralığında gerçekleşen 

yüksek tork sayesinde olağanüstü performans 

 sağlamaktadırlar. Her yoldan azami verimliliği 

 alabilmek için emisyonları azaltılmıştır ve yakıt

 tüketiminde alışılageldiği gibi tasarruf sağlarlar. 

Ancak hayran bırakan bir dinamizme sahiptirler.

 Audi drive select 

 TFSI 

 TDI 

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 102’den itibaren bulabilirsiniz.

 Her yolculuktan 

 Azami verimliliği alın. 

Motor devir sayısımin−¹/Engine speed in rpm

Motor gücü kW/Power output in kW

Tork/Torque
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Sürüş koşullarına bağlı olarak süspansiyon

sertliği konforlu sürüşten spor sürüşe 

ayarlanabilir.

Direksiyondan yapılan manevra hareketle-

rinin doğrudan yorumlanması ile artan 

sürüş dinamikleri ve direksiyona uygula-

nan kuvvet miktarının azalması sayesinde 

günlük kullanımda artan sürüş konforu.

Sportif ve verimli çift kavramalı şanzıman 

size hissedilebilir bir çekiş kuvveti kesil-

mesinin yaşanmadığı şimşek hızında vites 

değiştirmeler sağlar.

 Audi manyetik sürüş 

 İlerici Direksiyon 

 S tronic 
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Audi ultra

Bir Audi üretmek çok karmaşıktır. Ancak buna rağmen tüm modeller için basit bir prensip 

olan emisyonları azaltan birliktelikler oluşturmak için aracın tüm yapı elemanları kesinlikle

birbirleri için çalışırlar prensibi geçerlidir. Bu temel ilkeye uyarak seksenli yılların sonunda 

Audi hafif yapı tarzı ve devrim yaratan Audi Space Frame (ASF®) ile başlayan günümüzdeki

içinden çıkılamayan ağırlık konusundaki şu geriye dönmedir: Her hafif yapı elemanının  yine

boyutları azaltılabilecek diğer yapı elemanlarına etki etmesidir. Bu şekilde araçlarımızı 

 daha verimli ve kaynakları koruyacak şekilde yapmak için mevcut formlar ve malzemeler 

fonksiyonellik, mümkün olan en düşük ağırlık ve üretim süreci ile ilgili olarak sürekli 

 yeniden iyileştirilirler. Buna ilaveten sürüş dinamiğinin arttırılması, yüksek sıkıştırma, 

 daha verimli yanma ve daha az karbondioksit emisyonu olması için bir Audi’de örneğin 

enerji geri  kazanım sistemi ve start-stop sistemi veya ilerici ve verimli ileri teknoloji 

 motorları gibi verimlilik teknolojileri gittikçe daha fazla uygulanmaktadır. Günümüz ile 

gelecekte  karbondioksitin azaltıldığı araç kullanma yolunda uygulanacak olan bunların 

 tümüne Audi ultra denir.

Daha az ağırlık, daha fazla tasarruf, daha fazla kuvvet ve daya-

nıklılık anlamına gelir. Audi hafif yapı tarzı kaporta hafif yapı-

sından başlayarak günümüzde hemen hemen tüm bölümlerde 

kullanılmaktadır ve alüminyum, karbon ve magnezyum gibi 

 yenilikçi malzemeler, akıllı tasarım prensipleri ile kaynakları 

koruyan üretim süreçlerini bir genel konsept şeklinde bir araya 

getirmektedir.

Aerodinamik verimlilik için mümkün olan en iyi 

formu oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen araç 

çizgilerinin, araç taban altının ve spoyler kenarla-

rının tutarlı aerodinamik tasarımı sayesinde sağ-

lanan sürüş dirençlerinin daha az olmasıyla daha 

fazla verimlilik oluşmaktadır. Ancak bu verimlilik 

yuvarlanma direnci azaltılmış lastikler ile de sağ-

lanmaktadır. Bunların tümü Audi rüzgar kanalında

300 km/h’lik bir hıza kadar test edilmiştir.

Motor sektöründeki örneğin motorun daha az enerji tüketmesini 

sağlayan verimli ısı yönetimi gibi verimli teknolojiler ile Audi ultra’dan

güçlü ve verimli tahrik sağlanmaktadır.

 Hafif yapı uzmanlığı 

 Aerodinamik 

 Motor uzmanlığı 
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 Audi ultra | Kalıcılıkta bir adım önde. 

 En verimli fikirlerimizi 

 bir araya getirdik. 

Frenler, fren enerjisinin geri kazanılmasıyla daha verimli bir sürüş 

sağlamaktadırlar. Frenleme ve gaz kesme safhaları esnasında 

oluşan hareket enerjisinin bir kısmı araç şebekesi aküsünde geçici 

olarak toplanmakta ve hızlanma safhalarında kullanılmaktadır, 

bu sayede her kontak açıp kapamada %3’e varan yakıt tasarrufu 

sağlanabilmektedir.

Daha iyi şanzıman tahvil oranları sayesinde daha iyi verim değerleri. Büyük bir tork, 

özellikle büyük viteslerde tahvil oranının daha uzun yapılabilmesini sağlamaktadır. 

Yakıt tüketimini azaltan, ama sürüş performansını ve sportiflik üzerine neredeyse 

hiç hissedilir etkisi olmayan düşük devirlerde güçlü bir çekiş için

 Enerji geri kazanımı 

 Şanzıman yetkinliği 
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Donanımlar

Sizin kadar eşsiz.

Donanım özellikleri olan.

Sportiflik, konfor, tasarım, fonksiyonellik dahil Audi’niz ile ilgili hangi beklentileriniz olursa olsun size 

bol miktarda kişiselleştirme olanakları sunar. Audi donanım seçenekleri çok çeşitli ve farklı kalitededir 

ve tamamen ihtiyaçlarınıza göre uyarlayabilirsiniz.
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Her ayrıntısında yüksek kalite.

Seçeneklerinizin küçük bir görünümü.

Audi TT, Bir bakışta insanın aklını çelen yüksek donanım çeşitliliği ve donanım kalitesiyle, sıradışı bir araçtır. 

Sayısız yenilikleri, konfor özellikleri ve asistan sistemleriyle her bir yolculuğu özel kılar. Diğer bir çok dikkat 

çeken özelliklerinden ilham almamanıza imkan yok.

1 Audi sanal cockpit

Tamamen dijital 12,3 inc gösterge paneli sürücünün ihti-

yaçlarına göre uyarlanmış bilgilerin gösterilmesi için, çok 

fonksiyonlu direksiyon üzerinden sezgisel kullanım sağlar.

2 TT Çok fonksiyonlu plus spor deri direksiyon 

Sesli kontrol sistemi, Navigasyon, ya da programlanabilir 

tuşa aktivite ses geçişi gibi araçta var olan Bilgi/eğlence 

ve ses sistemine ait özelliklerin kolaylıkla kullanılmasını-

sağlayan 14 fonksiyonlu tuş takımı. 3 kollu, alt tarafı 

düzleştirilmiş, kontur kenarlara sahip deri direksiyon; 

vites değiştirme kumandalı ve S tronic.

3 Audi Matrix LED-Farlar

Yenilikçi teknoloji çok iyi uyarlanabilen bir ışık dağılımı 

için bir kamera sistemini LED ışık kaynakları ve hassas bir 

optik ile bir araya getirmiştir. Karşıdan gelen ve önden 

giden araç sürücülerinin gözleri kamaşmayacak şekilde 

bunların aralarındaki ve yanlarındaki diğer tüm bölgelerin

tam olarak aydınlatılmasına devam edilir.

4 MMI touch fonksiyonlu MMI Navigasyon plus

Multimedya fonksiyonu ve sezgisel kullanımı ile Audi sanal 

cockpitte birçok görülmeye değer yer ve şehir modelini 

ekran göstergesi ile 3D harita gösterimi olan navigasyon; 

Örneğin, el yazısı tanıma yoluyla hedef girişi ve serbest

dolaşımı ve harita yakınlaştırma – MMI touch hızlı ve kulla-

nımı kolay dokunmatik. Bir cümlede adres tam kelime 

girişi ile sesli komut sistemi.

5 Bang & Olufsen Ses Sistemi

2 merkezi hoparlör ve 2 Subwoofer dahil 12 hoparlör ile 

büyüleyici Surround ses çıkışı yaşanır. alüminyum akse-

suarları olan ayrıcalıklı hoparlör kapakları ve Ön Woofer 

vurgulu LED aydınlatmaları mevcuttur.

1

Modele özgü standart ve isteğe bağlı donanımları lütfen sayfa 106’dan itibaren dizinden alın. Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerleri sayfa 102’de verilmiştir.
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Dikkat çeken özellikler

2 3

4 5
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43

Modele özgü standart ve opsiyonel donanımları lütfen sayfa 106’dan itibaren dizinden alın. Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 102’den itibaren bulabilirsiniz.
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Dikkat çeken özellikler

1 Renkli iç elemanları ve pnömatik yan destekleri ile 

S spor koltuklar

Koltuk yan destekleri ve tokası, orta konsol ve hava çıkış 

menfezleri iç halkaları, renkli döşeme elemanları ile 

pnömatik koltuk sırt dayama ve kafalığı, pnömatik bel 

destekleri, elektrikli ayarlanabilir.

2 Genişletilmiş deri paketi

Kapı panellerindeki kol dayama, kapı kolları, orta konsol, 

Direksiyon göbeği ve gösterge paneli kapağı siyah deri

3 Otomatik konfor klima ve baş alanı ısıtma

Yenilikçi tasarım entegre ekranı ile, elektronik olarak

hava dağılımı, hızı, ve sıcaklık ayarını dijital göstergeli ön 

klima kullanım ünitesinden düzenler; Opsiyonel olarak 

TT Roadster/TTS Roadster modelleri için 3 kademeli baş 

alanı ısıtma alınabilir. 

4 Sürücü destek sistemleri¹

Arka park yardımcısı, park asistanı plus, Park asistanı ve 

geri görüş kamerasıyla manevralarınızı ve park etmenizi 

kolaylaştırır. Kameraya dayanan trafik işareti tanıma, hız 

sabitleme sistemi, Audi side assist ve Audi active lane 

assist destek sistemleri ile şehir içi trafiğinde ve şehirler 

arası otoyollarda Güvenliğinizi ve konforunuzu arttırır. 

5  Audi connect²

Güçlü veri modülü üzerinden internet bağlantısı. Audi 

connect ile destek hizmetlerinden Navigasyon, hareketli-

lik, iletişim ve bilgi/eğlence sistemleri kullanılabilir.

5

¹ Lütfen şunları dikkate alın: Sistemler sadece sistem 

 sınırları dahilinde çalışırlar ve sürücüyü desteklerler. 

 Trafikteki sorumluluk ve gerekli dikkat sürücüye aittir. 

² Yasal bilgiler ve kullanım talimatları ile ilgili bilgileri 

sayfa 109’da bulabilirsiniz.
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Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 102’den itibaren bulabilirsiniz.

Bir çok karakter vardır.

Bunlardan ikisi şunlardır.

Bir Audi’yi ne sizin Audi’niz yapar? Bunu tamamen ihtiyaçlarınıza uyarlanmış bir donanım yapar. 

Daha fazla sportiflik mi yoksa daha fazla şıklık mı istiyorsunuz? Aracınıza hayalinizdeki görünümü 

vermek için size çok sayıda esinlenebileceğiniz olanak sunulmaktadır.

Audi TT Coupé Vegas sarı

5 çift kollu tasarımlı Alüminyum döküm Audi Spor jantlar

Mat titan, parlatılmış¹, ²

S-Spor koltuklar Silk nappa rotor gri deri

Dekoratif aksesuarlar fırçalanmış mat alüminyum

Renkli iç elemanlar Silk gümüş

Bang & Olufsen Ses Sistemi

TT-Çok fonksiyonlu plus Spor hatları olan deri direksiyon

S line Dış paket

S line Spor paket
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Stil rehberi

¹ Lütfen sayfa 103’teki jantlar ile ilgili teknik özellikleri dikkate alınız. ² Bir quattro GmbH sunumudur.

Audi TT Roadster Metalik Scuba mavi

10 Y kollu tasarımlı Alüminyum dövme Audi Spor jantlar

Siyah tente

S-Spor koltuklar Silk nappa kaya gri deri

Dekoratif aksesuarlar Alüminyum Drift gümüş

Genişletilmiş Alüminyum görünümlü iç mekan
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Azami verimliliğin Audi’de bir adı vardır.

Audi TT TDI ultra Modelleri –tip serisinin en 

sürdürülebilir modelidir.

Yakıt tüketimini ve egzoz gazı emisyonlarını azaltmak için alınan onca önlem ve uygulanan onca teknoloji; ve hala çok eğlenceli: 

işte Audi ultra budur. Her Audi modelinde standart simgedir. Uzun vadeli hedef: tamamen egzoz gazı emisyonundan arınmış 

otomobilleri ara vermeksizin geliştirmeye devam ediyoruz. Örneğin, daha verimli motor teknolojileri, yakıt verimliliği olan dizel 

motorlar gibi. Sizler en sürdürülebilir modellerimizi takdir edersiniz. Aracın arka kısmında yer alan ultra amblemi şunu ifade 

eder: İşte maksimum verimlilik tam gaz gidiyor. Audi TT Coupé TDI ultra modelive TT Roadster TDI ultra modellerinde birleşik 

ortalama CO₂ egzoz gazı emisyon seviyesi km başına 114–118 gr arasındadır. Audi’nin alışılageldik dinamiklerinden ödün vermek

zorunda kalmadan. Verimli sürüşün kitabını yeniden yazan araçlar olan Audi TT ultra modellerinin deneyimini yaşayın.
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Audi ultra

Modele özgü standart ve opsiyonel donanımları lütfen sayfa 106’daki dizinden alınız. Resimde Audi TT Coupé 2.0 TDI ultra modeli gösterilmektedir. 

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerleri sayfa 102’de verilmiştir.

135 kW’lık 2,0 litre TDI ultra motorun

birleşik ortalama CO₂ egzoz gazı emisyonu

değerleri şu şekildedir:

TT Coupe: Km başına 114 g

TT Roadster: Km başına 118 g

TT 2.0 TDI ultra modelleri kısıtlama olmaksızın tüm

özellikleriyle kullanılabilir
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Her kişilik için doğru motor.

Hangi Audi motoruna karar verirseniz verin tüm motorlarda yüksek bir sıkıştırma, yüksek verimli bir yanma ve mükemmel 

bir verim mevcuttur. Yada kısaca söylenecek olursa yakıt tüketiminin azaltılması ve emisyonlarının düşürülmesinin yanı sıra 

güç arttırılmıştır.
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Motorlar

Audi TDI motorlar: Sabit bir kuvvet artışı ile birlikte tüm devir sayısı 

 aralığı boyunca yüksek torka sahiptirler. 241 km/h’lik bir en yüksek 

hıza sahip olan ve 0 km/h’den 100 km/h’ye 7,1 saniyede hızlanan 

135 kW gücünde 2.0 TDI ultra motor gibi emisyonları azaltılmıştır 

ve yakıt  tüketiminde alışılageldiği gibi tasarrufludur.

▪  TT Coupé/TT Roadster 2.0 TDI ultra (135 kW)

Audi TFSI motorlar: Örneğin Audi TT’deki 0 km/h’den 100 km/h’ye 

5,3 saniyede hızlanan ve 250 km/h’lik en yüksek hızı olan 169 kW 

 gücünde 2.0 TFSI quattro artırılan güç kapasitesi ve değişmeden aynı 

kalan dinamizmin yanı sıra etkileyici verimliliğe sahiptir.

▪  TT Coupé/TT Roadster 1.8 TFSI (132 kW)

▪  TT Coupé/TT Roadster 2.0 TFSI (169 kW)

▪  TT Coupé/TT Roadster 2.0 TFSI quattro (169 kW)

▪  TTS Coupé/TTS Roadster 2.0 TFSI quattro (228 kW)

2.0 TFSI 2.0 TDI

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 102’den itibaren bulabilirsiniz.
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Daha hareket etmeden

görülen ve hissedilen sportiflik.

S sportiflik anlamına gelir. Dinamik görünüm, sportif konfor ve üstün performans sağlayan S’ye özgü

geniş kapsamlı donanım ile Audi TTS Coupe ve Audi TTS Roadster aracınız çok etkileyicidir. S sportif

görünümünü buna ilaveten yine hissedilebilen bir heyecan uyandıracak opsiyonel donanım ile daha

da arttırma olanağınız bulunmaktadır.

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 102’den itibaren bulabilirsiniz.
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S-Model

¹ Jantlarla ilgili teknik bilgiler sayfa 103’te verilmiştir. ² Lastiklere ait teknik özellikler sayfa 104’te verilmiştir.

TTS’ye özgü standart donanımlar

(Özet)

Audi Singleframe 

Alüminyum Yatay çiftli krom çıtaları ve TTS amblemi olan 

platin gri radyatör panjurudur.

Dış ayna gövdesi

Alüminyumdur.

Arka difizör

Alüminyum çerçeveli, platin gridir.

Egzos çıkışları

Sol ve sağ tarafların her birinde krom 2 oval egzoz çıkışı 

bulunmaktadır. 

Gösterge paneli

TTS’nin yüzey yapısına sahiptir.

Audi sanal cockpit ile TTS’ye özgü tasarım

TTS Çok fonksiyonlu plus spor hatları olan 

deri direksiyon

3 kollu, alt tarafı düzleştirilmiş, daha fazla hatları ile TTS 

amblemli ve S’e özgü kontrast dikişleri bulunan ve vites 

değiştirme kumandaları ile 14 çok fonksiyonlu tuşları 

olan deri direksiyon

S-Spor ön koltuklar

TTS Roadster koltuk döşemeleri; Alcantara/Deri siyah

veya rotor gri, kontrast dikişli ve baklava desenli, ön 

 koltukların sırtlıklarında S kabartması ile koltuk yan 

 destekleri ve ısı koruması dahildir. 

Sürekli dört tekerden çekişli quattro

Audi manyetik sürüş

Siyah renkli fren kaliperleri

önde TTS yazısı ile birlikte.

TTS’ye özgü Opsiyonel donanımlar 

(Özet)

Sedefli Sepang mavi veya

Kristal efektli panter siyahı özel renklerindedir.

5 kollu Facetten tasarımlı (S tasarım) Alüminyum 

dövme jantlar, mat kontrast gri, kısmen parlatılmış¹ 

9 J x 19 ebadında 245/35 R 19² lastiklerle birliktedir.

Kırmızı renkli fren kaliperleri

önde TTS yazısı ile birlikte.

Renkli iç elemanlar

Silk gümüş

TTS Roadster koltuk döşemeleri; Silk nappa deri siyah 

veya rotor gri ya da expres kırmızı kontrast dikişli ve 

 baklava desenli ön koltuk sırtlıklarında S kabartması 

ile koltuk yan destekleri ve ısı koruması dahildir.
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Sportif tasarımı mükemmelleştiren: 

S line Paketleri.

S serisi donanım ve aksesuar paketleri ile, Audi TT’nizin sportif kişiliğinin altını çizin. Örneğin, dinamik serisi donanım ve aksesuarlarla

kendi kişiliğinizi iç mekana daha fazla yansıtın ya da ileri sürüş dinamikleri için daha sportif süspansiyonlara geçin. Ve Audi’nizi gerçek

bir sporcuya dönüştürün.

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerleri sayfa 102’den itibaren verilmiştir.

S line Dış Paket

Ön ve arka tamponlar, yan radyatör ızgaraları, yan eşik 

çıtaları ve difüzör ile

Çarpıcı sportif tasarımlıdır. 

Radyatör panjurları

Parlak siyahtır.

Yan eşik çıtaları 

Gövde rengindedir.

Difüzör

Platin gri renklidir.

Alüminyum Eşik çıtaları

S line yazısı ile

S line Amblemi 

Ön çamurluklar üzerindedir.

Opsiyonel olarak:

Ön blade

Gövde rengindedir.
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S line Audi design selection 

Seri ve Paketler

¹ Jantlarla ilgili teknik bilgiler sayfa 103’te verilmiştir. ² Lastiklere ait teknik özellikler sayfa 104’te verilmiştir. ³ Bir quattro GmbH sunumudur.

S line Spor paket

S line spor paketinde aşağıda belirtilen 

donanım özellikleri mevcuttur:

10 V kollu tasarımlı (S tasarım) Alüminyum döküm 

jantlar, kısmen parlatılmış¹ 

8,5 J x 18 ebadında 245/40 R 18² lastiklerle birlikte

S line spor süspansiyon

Daha fazla süspansiyon ayarı ile, dinamik ve standart 

 dinamik süspansiyona göre 10 mm daha alçaltılmıştır.

Alüminyum aksesuarlı eşik çıtaları

S line yazısı ile birlikte

Genişletilmiş Alüminyum iç mekan

S line Amblemi

Ön eşik çıtaları üzerindedir.

İç mekan, ön panel ve tavan-/tente

Siyah koltuk döşemelerinde üstten çapraz dikişler, 

spor deri direksiyon ve vites kolu, koltuk döşemeleri,

deri kaplı kapı panellerinde kol dayama üzerinde; 

deri alt orta  konsol mevcuttur.

Ön Spor koltuklar

Elektrikli 4 yönlü bel desteği dahildir.

S line Koltuk döşemeleri Sequenz kumaş/Siyah

deri vekoltuk sırtlıklarında kabartmalı S line yazısı ile 

 birliktedir. TT Roadster için Isı koruması dahildir.

S line 3 kollu Çok fonksiyonlu

spor deri direksiyon

alt tarafı düzleştirilmiş, Siyah deri (Direksiyon tutma 

 yerleri perfore deri), ve S line Amblemli

Vites kolu topuzu

Siyah perfore deri

Dekoratif aksesuarlar

Fırçalanmış mat alüminyum 

Opsiyonel olarak:

18 inç veya daha büyük jantlar

Audi manyetik sürüş ile 10 mm alçaltılmış

Renkli iç elemanlar

Silk gümüş koltuk yan döşemeleri, Orta konsol joystick’in 

yanı sıra Hava çıkış menfezleri iç halkaları

S-Spor ön koltuklar

Alcantara/Deri koltuk döşemeleri

Spor koltuklar için siyah, S-Spor koltuklar için Siyah 

veya Rotor gri, Ön koltukların sırtlıklarında S Yazısı ile 

TT Roadster için ısı koruması dahildir.

Silk nappa deri koltuk döşemeleri 

S-Spor koltuklar siyah veya rotor gri, Ön koltukların 

 sırtlıklarında S yazısı; TT Roadster için ısı koruması 

 dahildir.

S line 3 kollu tasarımlı Çok fonksiyonlu plus spor 

hatları olan deri direksiyon

alt tarafı düzleştirilmiş, Siyah deri (Tutma yerleri perfore 

deri) ile S line Amblemli

Dekoratif aksesuarlar

Siyah piyano görünümlü³

Renkler 

Tüm standart/opsiyonel donanım renklerinde ve ayrıca 

sedefli Daytona gri renklerindedir.
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Beklediğiniz kadar eşsiz:

Audi design selection.

Audi design selection size iç mekanda özel malzemeler ve renkler ile ilgili estetik bir ön seçim sunar. Çarpıcı kontrast dikişleri 

olan Murillo kahverengi veya Amiral mavi renginde mükemmel kaliteli deri ile birlikte drift antrasit dekorasyon donanımları iç 

mekana sportif ve ayrıcalıklı bir ambiyans verir.

Audi design selection murillo kahverengi

Audi design selection Murillo kahverengi seçeneğinde 

aşağıda belirtilen donanım kapsamları mevcuttur:

S Spor ön koltuklar

Koltuk orta bolumu, Koltuk yan destekleri ve Koltuk baş-

lıkları Silk nappa deri murillo kahverengi zıt kontrast di-

kişleri çelik gri; Koltuk orta bölümleri baklava desenli

Kapı/Kapı yan panelleri Alcantara  murillo kahverengi

Orta konsol murillo kahverengi deri ve Çelik gri zıt 

 Kontrast dikişli

Kapılarda kol dayama, kapı kolları, merkezi orta konsol 

ve ön panel Çelik gri deri ve Murillo kahverengi zıt 

 kontrast dikişli 

Direksiyon göbeği siyah deri

Siyah şeritli, Siyah-Murillo kahverengi deri kenarları olan 

paspaslar

Renkli iç elemanlar, Koltuk yan döşemeleri ile tokaları, 

orta konsol ve hava çıkış menfezleri iç halkaları krom 

kayrak gridir.

Dekoratif aksesuarlar Aluminyum Drift antrasittir.

Opsiyonel olarak koltuk yan destekleri pnomatik ayarlı

sipariş edilebilir.
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Seri ve Paketler

S line Audi design selection 

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 102’den itibaren bulabilirsiniz.

Audi design selection amiral mavi

Audi design selection amiral mavi seçeneğinde aşağıda 

belirtilen donanım kapsamları mevcuttur:

S-Spor ön koltuklar

Koltuk orta bölümleri, koltuk yan destekleri ve koltuk 

başları silk nappa deri amiral mavi ve antarsit zıt kont-

rast dikişli; koltuk orta bölümleri baklava desenlidir.

Kapı/Kapı yan panelleri Alcantara  amiral mavi

Orta kol dayama amiral mavi deri antrasit zıt kontrast 

 dikişli

Kapılarda kol dayama, kapı kolları, merkezi orta konsol 

ve ön panel Çelik gri deri ve Amiral mavi zıt kontrast 

 dikişli 

Direksiyon göbeği siyah deri

Siyah şeritli, Siyah-Amiral mavi deri kenarları olan 

Paspaslar

Renkli iç elemanlar, Koltuk yan döşemeleri ile tokaları, 

orta konsol ve hava çıkış menfezleri iç halkaları silk krom 

kayrak gridir.

Dekoratif aksesuarlar Drift antrasittir.

Opsiyonel olarak koltuk yan destekleri pnomatik ayarlı

sipariş edilebilir.
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Audi exclusive bir quattro GmbH sunumudur.

86

Siz özel bir karaktersiniz.

Audi’niz neden olmasın?

Özel olma talebiniz Audi exclusive sunumunun adında dahi bulunmaktadır. Renkli deriyi tam sizin istediğiniz

gibi büyük Audi exclusive renk sunumundan kişiye özel bir renk ile bir araya getirir. Böylece aracınızın 

olağandışı karakterini daha da öne çıkarırsınız.

Audi exclusive donanım çeşitliliği ve niteliği 

ile ilgili iddiasını öğrenmek isterseniz bu QR 

kodunu akıllı telefonunuz tarayın veya internet

tarayıcınızda www.audi. com/exclusivefilm 

linkinden yararlanın.

QR-Code
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Audi exclusive

Audi exclusive Metalik mamba siyah kişiye

özel rengi olan Audi TT Coupé,

5 ikiz kollu tasarımlı Alüminyum döküm Audi Spor 

jantlar Mat titan, parlatılmış¹

Audi exclusive siyah paket

Audi exclusive parlak siyah dış ayna gövdeleri²

Deri donanımı (Paket 1) Silk nappa deri Audi exclusive 

 Siyah/Calendula sarı ve Calendula sarıkontrast dikişli 

Kullanım elemanları deri Audi exclusive Siyah ve Calendula

sarı kontrast dikişli

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 102’den itibaren bulabilirsiniz. ¹ Lütfen sayfa 103’teki jantlar ile ilgili teknik özellikleri dikkate alınız. ² Audi exclusive siyah paketi ile birlikte kullanılabilir.
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Audi’niz tek kat boyanmaz.

Aksine dört kat boyanır.

Kişiliğinizi en iyi yansıtan boya rengini seçin. Hangi renge karar verirseniz verin boyama sürecinde

mükemmel kaliteyi uygulayacağımızdan emin olabilirsiniz. Bir Audi’deki boya bir insan saçından

daha kalın olmamasına rağmen dört tabakadan oluşur. Aracınızda sadece sizin mükemmel görün-

meniz için değil, aynı zamanda Audi’nizin çevre etkilerine aşınmaya karşı en mükemmel şekilde 

korunması içindir ve bu otomobilin tüm ömrü boyunca sağlanmaktadır.

Modeline özgü standart ve isteğe bağlı donanımları lütfen sayfa 106’dan itibaren dizinden alın. Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerleri sayfa 102’de verilmiştir.

2

1

3 4
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Renkler Jantlar

Dış Tasarım

1 Metalik Flöre gümüş

2 Metalik Buzul beyaz

3 Metalik Nano gri

4 Sedefli Daytona gri

5 Vegas sarısı

6 Metalik Tango kırmızı

7 Opsiyonel olarak sunulan diğer birçok rengin yanı 

 sıra Audi exclusive kor turuncu rengindedir.

Bir quattro GmbH sunumudur.

Renklerle ilgili daha fazla bilgi www.audi.com’da.

5 6 7
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Kaliteyi tasarıma dönüştüren ve mükemmelliği

tamamlayan Audi jantları.

Yolculuğunuzun her anınında güzel bir duygu yaşamanız için Audi jantları özellikle test standına çıkarlar ve özel test yöntemlerinden 

 geçerler. Böylece; örneğin sertlik testleri en yüksek dayanıklılığı sağlarlar. Bunun dışında kısaca CASS denilen bakır ile hızlandırılmış 

 asetik asit – tuz serpintisi testi mümkün olan en yüksek korozyondan korumayı sağlar. Bu ve diğer birçok önlem ile her Audi jantında 

epeyce kilometre yapılmasından sonra dahi çok sayıda tasarımdan hangisine karar verirseniz verin hiç fark etmeksizin en yüksek kaliteyi 

sağlamaktayız.

Modele özgü standart ve opsiyonel donanımları lütfen sayfa 106’daki dizinden alın. Lastiklerin teknik özellikleri ile ilgili bilgileri sayfa 104’te bulabilirsiniz.

1

2

3

4

5
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Renkler Jantlar

Dış Tasarım

¹ Bir quattro GmbH sunumudur. ² Lütfen sayfa 103’teki jantlar ile ilgili özellikleri dikkate alın.

6

7

8

Jantlar ile ilgili daha fazla bilgi için www.audi.comadresini

ziyaret edebilirsiniz.

1 5 çift kollu tasarımlı 19˝ Alüminyum döküm Audi 

Spor jantlar, Mat titan, parlatılmış¹, ²

2 10 Y kollu tasarımlı 20˝ Alüminyum dövme Audi 

Spor jantlar¹

3 5 kollu blade tasarımlı 19˝ Alüminyum döküm Audi 

Spor jantlar¹

4 5 kollu yön tasarımlı (S tasarım) 19˝ Alüminyum 

dövme jantlar, mat kontrast gri, kısmen parlatılmış²

5 15 çift kollu dinamik tasarımlı 18˝ Alüminyum

döküm jantlar, kısmen parlatılmış²

6 5 V kollu tasarımlı 20˝ Alüminyum döküm Audi 

spor jantlar, Mat titan, parlatılmış¹, ²

7 10 kollu tasarımlı 18˝ Alüminyum döküm jantlar

8 5 kol yıldız tasarımlı 19˝ Alüminyum dövme jantlar, 

kontrast gri, kısmen parlatılmış²
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Oturabileceğiniz birinci sınıf kalite.

Audi’nizde özel bir yer alın. Ön ve arka koltuklarda farklı kalitede malzemeler ve birinci sınıf işçilik ile hissedilebilen 

ayrıcalıklı bir konforunuz olur. Koltuklarınız için hangi koltuk döşemesine karar verirseniz verin ve bunun yanı sıra 

dinamik sürüşte spor koltukları veya S spor koltukları koltukları tercih edin, tüm koltuklarda doğru şekilde oturursunuz.

Modele özgü standart ve opsiyonel donanımları lütfen sayfa 106’daki dizinden alın.

Alcantara/Siyah deri

ile Kontrast dikişli

Alcantara/Kaya gri deri 

ile Baklava desenli

S-Spor Koltuklar silk nappa deri palomino kahverengi 

ile Baklava desenli

Alcantara/Rotor gri deri 

ile Baklava desenli 

ve Kontrast dikişli

Siyah silk nappa deri

ile baklava desenli
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İç Tasarım

Koltuklar Dekoratif Aksesuarlar Renkli iç elemanlar

¹ Bir quattro GmbH sunumudur.

Audi exclusive Deri Donanımlar¹Silk nappa siyah deri 

ile Baklava desenli 

ve Kontrast dikişli

Silk nappa ekspres kırmızı 

ile baklava desenli

ve Kontrast dikişli

Silk nappa kaya gri deri 

ile Baklava desenli

Koltuk döşemeleri ile ilgili daha fazla bilgi için www.audi.com 

adresini ziyaret edebilirsiniz.

S-Spor koltuklar Rotor gri deri 

ile baklava desenli ve Kontrast dikişli
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Büyüleyici bir deneyim yaşayın.

En ince ayrıntısına kadar.

Sıradışı ambians bir tarz meselesidir. Sizin tarzınız. En ince ayrıntısına kadar kalitenizi katabilirsiniz. Audi’nin kaliteli iç mekan kaplama elemanları ile 

dokunulası vurgular katabilirsiniz. Alüminyum, kabartmalı ve işlemeli, yarı mat yarı parlak parçalardan oluşan geniş iç mekan kaplama elemanları ile 

 bırakın ilhamınız sizi yönlendirsin. Aracınızın iç mekanına uyum içerisinde serpiştirilmiş şekilde. Her yanından sportiflik damlayan. Tıpkı dış tasarımında 

olduğu gibi iç mekanda da dinamikliği vurgulayan bir hava yaratarak.

Modele özgü standart ve isteğe bağlı donanımları lütfen sayfa 106’dan itibaren dizinden alın.

Drift Alüminyum gümüş Dekoratif aksesuar

TT_TTS_Details77_2016_03.indd   94TT_TTS_Details77_2016_03.indd   94 29.04.16   11:0629.04.16   11:06 297x198_TT_TTS_Details09_Bild_095   95 22.03.16   10:09

İç Tasarım

Koltuklar Dekoratif Aksesuarlar Renkli iç elemanlar

Silk metal gri

Drift alüminyum gümüş

Piyano siyahı¹

Fırçalanmış mat alüminyum

Drift alüminyum antrasit

Audi exclusive özel renklerinde Dekoratif Aksesuarlar¹

Dekoratif aksesuarlarla ilgili daha fazla bilgi için www.audi.com adresini ziyaret edebilirsiniz.¹ Bir quattro GmbH sunumudur.
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Farkı yaratan küçük ayrıntılardır.

Kusursuz bir iç mekan görünümünde belirleyici tek bir faktör bulunmaktadır: O da sizsiniz. Aracınız size böyle bir

kapsama sahip ayrıntıyı sunuyor. Örneğin renkli iç mekan elemanları, Koltuk yan destekleri ile tokaları, orta konsol

ve hava çıkış menfezleri iç halkaları gibi. Opsiyonel olarak sunulan S spor koltuklar ile birlikte müthiş bir uyum

yakalayan bu aksesuarlar, seçkin zevklerin tercihine sunulmuştur. Bu ince zevkin müthiş etkisini deneyimleyin. 

Modele özgü standart ve isteğe bağlı donanımları lütfen sayfa 106’dan itibaren dizinden alın.

Soft siyah Silk metal gri Silk bronz

Silk metal gri renkli iç elemanlar
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İç Tasarım

Koltuklar Dekoratif Aksesuarlar Renkli iç elemanlar

Silk antrasit Silk gümüş Krom kayrak gri
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Audi orjinal aksesuarları.

Yaşamınız kadar size özel.

Audi TT: Bir otomobilden çok daha fazlası. O kendine özgü bir kişiliğin ifadesidir. Audi Orijinal Aksesuarları, otomo-

bilinize kişisel bir dokunuş kazandırır. Kişilik yapınızı vurgulayan ve her gün kendimize vermiş olduğumuz kalite 

 sözümüzü tuttuğumuz ürünlerle. tasarım ve işlevsellik ile kişilik kazandırılmış, amaca kusursuz şekilde uygun 

 çözümler. Geliştirme sürecindeki yaratıcılık ve yüksek üretim standartlarının yanı sıra üzerlerinde uygulanan çok 

 sayıda test yöntemi, Audi Orijinal Aksesuarları’nı, kullanmakta olduğunuz Audi’niz kadar hayati öneme sahip  kılmakta.

Size özel fikirleri yine sizler için hazırda bekleten Audi Orijinal aksesuarlarını keşfedin. Bu kitapçıkta belli başlı bir 

kaç ürün tanıtımına yer verilmiştir. Tüm ürün yelpazesi için lütfen yetkili Audi satıcınızla temasa geçin. 

Daha detaylı bilgileri Audi TT orijinal aksesuarlar

kataloğundan, www.audi.com sitesinden ve

Audi Yetkili Satıcısı’ndan edinebilirsiniz.

5 kollu falks tasarımlı alüminyum döküm kış jantları, 

parlak gümüş

225/50 R 17¹ ebadında lastikler ile birlikte 7 J x 17 

 boyutunda kar zinciri ile kullanılabilir kış komple 

 tekerleği.

Stil Paketi

Audi TT’nizin sportif karakterini daha da belirginleştirir. 

Pakete dahil aksesuar ve donanımlar: mat siyah renkte 

bıçaklı ön spoyler² ile yan eteklikler², sabit arka spoyler², 

arka tampon² ve arka difüzör². Stil paketi eksiksiz edinil-

diğinde büyük avantajlar sunmaktadır. Ayrıntılı  bilgi için 

lütfen Audi yetkili satıcınızla temasa geçin.

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 102’den ititbaren bulabilirsiniz.

Audi Orijinal AksesuarlarıTT
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Audi Orijinal Aksesuarları

¹ Lastiklerin teknik özellikleri ile ilgili bilgileri sayfa 104’te bulabilirsiniz. ² Bu parçalar astar boyalı halde teslim edilir; ek ücret karşılığı araç ile aynı renge veya seçeceğiniz renge boyanabilir. 

³ Kayak ve eşya kutuları kullanıldığında bagaj kapağı sınırlı açılabilmektedir. 

Eşik LED’leri

Aydınlık bir görünüm sağlar. Araç kapısı açıldığında LED aydınlatma ile Modeline bağlı olarak quattro yazısı veya Audi 

halkaları zemine yansıtılır. Sürücü ve ön yolcu tarafları için 2’li set olarak mevcuttur. Ön şart: Opsiyonel olarak fabrika

monteli alınan aydınlatma paketinin olmasıdır. 

Kayak ve Eşya kutuları³

Düz ve sportif görünümü sayesinde aerodinamiği iyileştiren yeni Audi tasarımına sahiptir. Parlak siyah yan kanadı ve 

krom Audi halkaları olan platin gri tavan kutusudur; Farklı kalitede ve perçinsiz bir görünümü vardır. Rahat yüklemek 

ve boşaltmak için kilitlenebilir ve çift taraflı açılabilir. Kutunun kapatılması için iç tarafta kol bulunmaktadır. Sıkma 

torku sınırlaması dahil kolay ve pratik tespit sistemine sahiptir. İleriye alınmış konumu bagaja daha iyi erişilmesini 

sağlamaktadır. 300 litre (üst taraftaki resim), 360 litre ve 405 litre olmak üzere 3 büyüklükte alınabilir

USB-Adaptörü (resmi yok)

Çeşitli cep telefonları ve diğer medya oynatıcılardan, op-

siyonel Audi müzik arayüzüne müzik ve veri aktarılması-

na imkan tanıyan, farklı model ve tiplerde USB adaptör-

leri mevcuttur. Audi Bilgi/eğlence sistemi üzerinden 

kullanılabilir. Çoğu cihaz USB adaptörü kullanılarak şarj 

edilebilir ve dolayısıyla Audi telefon kutusu için kusursuz 

bir tamamlayıcıdır. Bir ucunda USBbağlantı soketi bulu-

nan spiral kablo, klasik kablolara kıyasla dah az yer kap-

lar, kolay kolay bir yere sıkışmaz ve hareket özgürlüğü 

sağlarken, esnek ve kolay bir kullanım imkanı sunar. 

 Ayrıntılı bilgi için Audi yetkili satıcınıza başvurun.

Koku geckosu (resmi yok)

Gecko hava çıkış menfezlerine kolayca takılabilir ve iç 

mekana hoş bir koku yayar. Koku geckosu sıvı içermediği 

için dışarı akma tehlikesi yoktur.

Kauçuk paspaslar ve Premium tekstil paspaslar

Audi TT’inizin boyutlarına göre uyarlanmıştır. Paspaslar 

altındaki özel katmanı sayesinde araç tabanına yerleşti-

rilmiş sabitleme noktaları sayesinde araca bağlanırlar. 

Üzerlerinde TT yazısı bulunmaktadır.
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Audi TT’nin Büyüleyiciliği.

Ve daha fazlası internet sitemizde.

Audi TT Dünyasını keşfedin. Daha fazla bilgi, daha fazla donanım,

daha fazla seçkin özellikler. Şimdi www.audi.com adresinde.

Akıllı telefon veya 

tabletinizden 

QR-Code’unu tarayın 

ve Audi TT Dünyasını 

Keşfedin.
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Audi’nin Büyüleyiciliği
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[] S tronic için bilgiler. 

Model TT Coupé/TT Roadster 

1.8 TFSI (132 kW)

TT Coupé/TT Roadster 

2.0 TFSI (169 kW)

TT Coupé/TT Roadster 

2.0 TFSI quattro (169 kW)

TT Coupé/TT Roadster 

2.0 TDI ultra (135 kW)

Motor yapı tarzı Benzin direk püskürtme sistemi ve

egzoz turboşarjlı sıralı 4 silindirli,

dolaylı turboşarj hava soğutması

Benzin direk püskürtme sistemi ve

egzoz turboşarjlı sıralı 4 silindirli,

dolaylı turboşarj hava soğutması

Benzin direk püskürtme sistemi ve

egzoz turboşarjlı sıralı 4 silindirli,

dolaylı turboşarj hava soğutması

Common Rail püskürtme sistemli 

sıralı 4 silindirli dolaylı turboşarj 

hava soğutmalı dizel motor

Motor hacmi cm³ (Silindir başına valf) 1.798 (4) 1.984 (4) 1.984 (4) 1.968 (4)

Azami güç¹ kW d/d’da¯¹ 132/5.100–6.200 169/4.500–6.200 169/4.500–6.200 135/3.500–4.000

Azami tork NM, d/d’de¯¹ 250/1.250–5.000 370/1.600–4.300 370/1.600–4.300 380/1.750–3.250

Kuvvet iletimi

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

Şanzıman türü 6-İleri vitesli manuel şanzıman

[7-ileri vitesli S tronic]

6-ileri vitesli manuel şanzıman

[6-ileri vitesli S tronic] 

[6-İleri vitesli S tronic] 6-İleri vitesli manuel şanzıman

Ağırlık/Hacim TT Coupé TT Roadster TT Coupé TT Roadster TT Coupé TT Roadster TT Coupé TT Roadster

Yüksüz ağırlık² kg 1.285 [1.305] 1.375 [1.395] 1.305 [1.335] 1.395 [1.425] [1.410] [1.500] 1.340 1.435

İzin verilen yüklü ağırlık kg 1.610 [1.630] 1.620 [1.640] 1.630 [1.660] 1.640 [1.670] [1.735] [1.745] 1.665 1.680

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

Depo hacmi yakl. l 50 [50] 50 [50] 50 [50] 50  [50] [55] [55] 50 50

Sürüş perfor./Yakıt tüketimi³

En yüksek hız, km/h 241 [241] 237 [237] 250 [250] 250 [250] [250] [250] 241 237

 0–100 km/h arası hızlanma s 6,9 [7,0] 7,2 [7,3] 6,0 [5,9] 6,2 [6,1] [5,3] [5,6] 7,1 7,3

Yakıt cinsi Süper kurşunsuz ROZ 95⁴ Süper kurşunsuz ROZ 95⁴ Süper kurşunsuz ROZ 95⁴ Diesel kurşunsuz⁵

Yakıt tüketimi⁶, ⁷ in l/100 km

şehir içi 

şehir dışı

ortalama

7,6–7,4 [7,2–7,0]

5,1–4,9 [5,1–4,9]

6,0–5,8 [5,9–5,7]

7,7–7,5 [7,3–7,1]

5,2–5,0 [5,2–5,0]

6,1–5,9 [6,0–5,8]

7,5–7,3 [8,4–8,2]

5,2–5,0 [5,4–5,2]

6,1–5,9 [6,5–6,3]

7,7–7,5 [8,6–8,4]

5,4–5,2 [5,6–5,4]

6,2–6,0 [6,7–6,5]

[8,5–8,3]

[5,6–5,4]

[6,6–6,4]

[8,7–8,5]

[5,8–5,6]

[6,9–6,7]

5,2–5,1

4,0–3,9

4,5–4,3

5,4–5,3

4,2–4,1 

4,6–4,5

 CO₂-Emisyonu⁶, ⁷ in g/km

ortalama 138–134 [133–129] 142–138 [136–132] 141–137 [150–146] 144–140 [155–151] [153–149] [158–154] 117–114 121–118

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

Teknik Veriler Ebatlar Standart-/Opsiyonel Donanımlar

Model TTS Coupé/TTS Roadster 

2.0 TFSI quattro (228 kW)

Motor yapı tarzı Benzin direk püskürtme sistemi ve

egzoz turboşarjlı sıralı 4 silindirli,

dolaylı turboşarj hava soğutması

Motor hacmi cm³ (Silindir başına valf) 1.984 (4)

Azami güç¹ kW d/d’da¯¹ 228/5.800–6.200

Azami tork NM, d/d’de¯¹ 380/1.800–5.700

Kuvvet iletimi

Çekiş türü Sürekli dört tekerden çekişli quattro

Şanzıman türü 6-İleri vitesli manuel şanzıman

[6-İleri vitesli S tronic] 

Ağırlık/Hacim TTS Coupé TTS Roadster

Yüksüz ağırlık² kg 1.440 [1.460] 1.525 [1.545]

İzin verilen yüklü ağırlık kg 1.765 [1.785] 1.770 [1.790]

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

Depo hacmi yakl. l 55 [55] 55 [55]

Sürüş perfor./Yakıt tüketimi³

En yüksek hız, km/h 250 [250] 250 [250]

 0–100 km/h arası hızlanma s 4,9 [4,6] 5,2 [4,9]

Yakıt cinsi Süper Plus kurşunsuz ROZ 98⁸

Yakıt tüketimi⁶, ⁷ in l/100 km

şehir içi

şehir dışı 

ortalama

9,4–9,2 [8,4–8,2]

6,1–5,9 [6,0–5,8]

7,3–7,1 [6,9–6,7]

9,5–9,3 [8,6–8,4]

6,3–6,1 [6,2–6,0]

7,5–7,3 [7,1–6,9]

 CO₂-Emisyonu⁶, ⁷ in g/km

ortalama 168–164 [159–155] 173–169 [163–159]

Egzoz normu EU6 [EU6] EU6 [EU6]

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 sınırlandırılmış en yüksek hız buna göre azalabilir

³  Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu ile ilgili bilgilere, Kullanılan lastik/jant ölçülerini dikkate alınız.

⁴  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 bilgiler 692/2008/EG’ye göre 95 oktan yakıt ile çalıştırma içindir.

⁵  DIN EN 590’a göre kurşunsuz dizel kullanılması, bu dizel olmadığında DIN EN 590’a göre olan dizel kullanılması 

önerilir.

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 CO₂ emisyonları ile belirtilen değerlerden olan sapmalar sadece araç  tarafından yakıtın 

verimli kullanılmasına bağlı değildir, aynı zamanda sürüş tutumundan ve diğer teknik  olmayan faktörlerden 

 etkilenir. CO₂, küresel ısınmadan başlıca sorumlu olan sera gazıdır.

⁸  DIN EN 228’e göre kükürtsüz süperPlus ROZ 98 kurşunsuz yakıtının kullanılması önerilir. Mevcut olmadığında 

az miktarda güç azalması olan DIN EN 228’e göre süper kurşunsuz ROZ 95 yakıtı kullanılması önerilir. Azami 

%10’luk bir etil alkol (E10) oranı olan kurşunsuz ROZ 95 yakıt kalitesi her zaman kullanılabilir. Yakıt tüketimi 

ile ilgili bilgiler 692/2008/EG’ye göre ROZ 95 yakıt ile çalıştırma bazındadır.

Önemli hatırlatma

Jantların özellikleri: Parlak tornalanmış, parlatılmış veya kısmen parlatılmış alüminyum jantlar kış mevsimindeki 

yol koşullarında kullanılmamalıdır. Jant yüzeyinin üretim nedeniyle korozyona karşı yeterli bir koruması yoktur ve 

yola serpilen tuz veya benzeri maddelerden dolayı kalıcı olarak hasar verilebilir.
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Lastik parametreleri sınıflandırmaları

Tabloda Audi TT Coupé, TT Roadster, TTS Coupé ve TTS Roadster modellerinin farklı lastik ebatları ile ilgili yakıt 

 verimliliği sınıfı, ıslaklıkta yer tutuş sınıfı ve dışardan gelen lastik sesi sınıfı aralıklarını bulabilirsiniz.

Belli bir lastik siparişi mümkün değildir.

Ülkeye özgü lastik sunumu ile ilgili olarak lütfen Audi Yetkili Satıcınıza danışınız. 

Lastik ebadı Yakıt verimliliği-

sınıfı

Islak zeminde 

yer tutuş sınıfı

Dışardan gelen 

lastiksesi sınıfı

Yaz Lastikleri 225/50 R 17 E–C B–A 71

245/45 R 17 E B–A 71–70

245/40 R 18 E B–A 71–70

245/35 R 19 E B–A 72–70

255/30 R 20 E A 73

Kış Lastikleri 225/50 R 17 C C 72

245/40 R 18 F E 68

¹ Lütfen sayfa 111’deki jantlarla ilgili özellikleri dikkate alın. ² Bir quattro GmbH sunumudur.

Resimdeki Audi TT Coupé donanımı (Sayfa 4–19 arası):

Renk: Metalik Flöre gümüş

Jantlar: 5 kollu yıldız tasarımlı alüminyum dövme jantlar, kontras gri, kısmen parlatılmış¹

Koltuk/Koltuk döşemeleri: S-Spor koltuklar Silk nappa deri palomino kahverengi

Renkli iç elemanlar: Silk metal gri rengi

Dekoratif aksesuarlar: Aluminyum Drift gümüş

Resimdeki Audi TTS Coupé donanımı(Sayfa 20–31 arası):

Renk: Metalik Tango kırmızı 

Jantlar: 10 Y kollu tasarımlı Aluminyum dövme Audi Spor jantlar ²

Koltuk/Koltuk döşemeleri: S-Spor koltuklar Silk nappa deri rotor gri

Renkli iç elemanlar: Silk gümüş rengi

Dekoratif aksesuarlar: Fırçalanmış mat alüminyum

Resimdeki Audi TT Roadster donanımı (Sayfa 32–41 arası):

Renk: Metalik buzul beyaz

Jantlar: 5 kollu yıldız tasarımlı Aluminyum dövme jantlar, kontrast gri, kısmen parlatılmış¹

Koltuk/Koltuk döşemeleri: S-Spor koltuklar Silk nappa deri palomino kahverengi

Renkli iç elemanlar: Silk metal gri rengi

Dekoratif aksesuarlar: Aluminyum Drift gümüş

Resimdeki Audi TTS Roadster donanımı (Sayfa 42–51 arası):

Renk: Vegas sarı

Jantlar: 5 kollu facetten tasarımlı (S tasarım) Aluminyum dövme jantlar, kontrast mat gri,  kısmen parlatılmış¹

Koltuk/Koltuk döşemeleri: S-Spor koltuklar Silk nappa rotor gri

Renkli iç elemanlar: Silk gümüş rengi

Dekoratif aksesuarlar: Fırçalanmış mat alüminyum
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Dizin

Audi TT Coupé Bilgiler milimetre cinsindendir.

Ebatlar araç boş ağırlığındaki bilgilerdir. Bagaj hacmi, litre³ 305/712 l

(İkinci değer: Arka koltuk sırtlığı katlandığında ve araç tavan yüksekliğine kadar yüklendiğinde). Dönüş çapı yaklaşık. 11 m.

* Azami baş mesafesi. ** Dirsek mesafesi genişliği. *** Omuz mesafesi genişliği.

Audi TT Roadster Bilgiler milimetre cinsindendir.

Ebatlar araç boş ağırlığındaki bilgilerdir. Bagaj hacmi, litre:³ 280 l.

Dönüş çapı yaklaşık 11 m.

* Azami baş mesafesi. ** Dirsek mesafesi genişliği. *** Omuz mesafesi genişliği.

Audi TTS Roadster Bilgiler milimetre cinsindendir.

Ebatlar araç boş ağırlığındaki bilgilerdir. Bagaj hacmi, litre:³ 280 l. 

Dönüş çapı yaklaşık. 11 m.

* Azami baş mesafesi. ** Dirsek mesafesi genişliği. *** Omuz mesafesi genişliği.

Audi TTS Coupé Bilgiler milimetre cinsindendir.

Ebatlar araç boş ağırlığındaki bilgilerdir. Bagaj hacmi, litre³ 305/712 l

(İkinci değer: Arka koltuk sırtlığı katlandığında ve araç tavan yüksekliğine kadar yüklendiğinde). Dönüş çapı yaklaşık. 11 m.

* Azami baş mesafesi. ** Dirsek mesafesi genişliği. *** Omuz mesafesi genişliği.

Teknik Veriler Ebatlar Standart-/Opsiyonel Donanımlar

2505
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884 788
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*
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8
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*
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*
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0
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0
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*
*
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8

1
3

6
2

*
*
*

1
4

4
9

*
*

1572

1832

1
.3

5
3

1572

1832

1
3

5
5

1574

1832

1
3

4
5

1832

1
3

4
3

1574

1552

1966

953

1552

1966

945

1553

1966

945

1553

1966

953

³ Ülkeye özgü farkları ve opsiyonel donanımları olmadan verilen teknik bilgileridr.
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Model ve Paketleri

S line Dış paket

S line Spor paket

Audi design selection murillo kahverengi

Audi design selection amiral mavi

Tente renkleri

Siyah tente

Gri tente

Bej tente

Opak renkler

Parlak siyah

İbis beyaz

Vegas sarı

Metalik renkler

Metalik buzul beyaz

Metalik flöre gümüş

Metalik nano gri

Metalik muson gri

Metalik mistik siyah

Metalik scuba mavi

Metalik tango kırmızı

Sedefli renkler

Sedefli daytona gri ¹ ¹

Sedefli sepang mavi

Kristal efektli renkler

Kristal efektli panter siyah

Özel renkler

Audi exclusive özel renkler²
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Jantlar

5 kollu tasarımlı 17˝ Alüminyum

dövme jantlar

5 çift kollu yıldız tasarımlı 17˝ Alüminyum 

döküm jantlar

5 çift kollu dinamik tasarımlı 18˝ Alüminyum 

döküm jantlar, 

kısmen parlatılmış³

10 kollu V tasarımlı (S tasarım) 18˝ Alüminyum 

döküm jantlar, 

kısmen parlatılmış³

⁴ ⁴

10 kollu tasarımlı 18˝ Alüminyum 

döküm jantlar

20 kollu V tasarımlı 18˝ Alüminyum 

döküm jantlar

7 çift kollu tasarımlı 18˝ Alüminyum

döküm Audi spor jantlar²

5 kollu yıldız tasarımlı 19˝ Alüminyum 

dövme jantlar, 

kontras gri, kısmen parlatılmış³

5 kollu facetten tasarımlı (S tasarım) 19˝ 

Alüminyum dövme jantlar, 

kontrast gri mat,  kısmen parlatılmış³

5 kollu blade tasarımlı 19˝ Alüminyum 

döküm Audi spor jantlar²

5 kollu blade tasarımlı 19˝ Alüminyum 

döküm Ausi spor jantlar,

parlak siyah, parlatılmış², ³

5 çift kollu tasarımlı 19˝ Alüminyum 

döküm Audi spor jantlar²

5 çift kollu tasarımlı 19˝ Alüminyum 

döküm Audi spor jantlar, Mat titan, 

parlatılmış², ³
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5 kollu türbin tasarımlı 19˝ Alüminyum döküm 

Audi spor jantlar, Magnezyum, parlatılmış², ³, ⁵, ⁶

5 V kollu tasarımlı 20˝ Alüminyum 

döküm Audi spor jantlar, Mat titan, 

parlatılmış², ³

10 Y kollu tasarımlı 20˝ Alüminyum

dövme Audi Spor jantlar²

5 kollu tasarımlı 17˝ Alüminyum

döküm kış jantları⁷

20 kollu tasarımlı 18˝ Alüminyum

döküm kış jantları⁸

Lastik tamir kiti

Yerden tasarruf ettiren yedek lastik 

veçıkarılabilir yükleme tabanı

Lastik basıncı kontrol sistemi

Hırsızlığa karşı kilitli Bijonlar

Avadanlık

Kriko⁹

Koltuklar

Spor ön koltuklar

S-Spor ön koltuklar

Spor ön koltuklar için koltuk döşemeleri

Siyah efekt kumaş/siyah

Sequenz kumaş/Siyah deri 

ile Kontrast dikişli¹

Alcantara/Siyah deri

Alcantara/Siyah deri ile kontrast dikişli¹

S Spor ön koltuklar için koltuk döşemeleri

Alcantara/Siyah deri

¹ ile ²² arası bilgiler sayfa 109’da.
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Dizin

Teknik Veriler Ebatlar Standart-/Opsiyonel Donanımlar
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Alcantara/Siyah deri ile Kontrast dikişli ¹ ¹

Alcantara/Kaya gri deri

Alcantara/Rotor gri deri ile Kontrast dikişli ¹ ¹

Silk nappa deri siyah

Silk nappa deri ile Kontrast dikişli ¹ ¹

Silk nappa deri kaya gri

Silk nappa deri rotor gri ile Kontrast dikişli ¹ ¹

Silk nappa deri palmino kahverenfi

Silk nappa deri express kırmızı 

ile Kontrast dikişli

Silk nappa deri murillo kahverengi¹⁰

Silk nappa deri Amiral mavi¹⁰

Audi exclusive deri donanımlar²

Deri paketi

Deri paketi

Genişletilmiş deri paketi

Genişletilmiş renkli deri paketi

Audi exclusive Silk nappa 

deri donanımları²

Genişletilmiş deri paketi 

Audi exclusive siyah ², ¹¹

¹ ¹

Koltuk konforu

Ön koltuklar, ayarlanabilir

Ön koltuklar, elektrikli ayarlanabilir

Ön koltuklar için 4 yönlü bel desteği

Pnömatik ayarlı koltuk yan destekleri dahil 

 olmak üzere pnömatik bel desteği¹²

Isı koruma

Isıtmalı koltuk başlıkları

Isıtmalı ön koltuklar
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Ön orta kol dayama

Arka koltuklar

Arka koltuk sırtlığı katlanabilir

Tavan-/Tente döşemesi

Kaya gri Kumaş tavan döşemesi¹³

Siyah kumaş tavan döşemesi¹³

Siyah kumaş tente döşemesi

Renkli iç elemanlar¹²

Soft siyah rengi

Silk metal gri rengi

Silk bronz rengi

Silk antrasit rengi ¹ ¹

Silk gümüş rengi ¹ ¹

Krom arduvaz gri rengi¹⁰

Dekoratif aksesuarlar

Silk metal gri rengi

Fırçalanmış mat alüminyum ¹ ¹

Drift Alüminyum antrasit¹⁰

Drift Alüminyum gümüş

Siyah piyano rengi²

Audi exclusive dekoratif aksesuarları renkleri²

Farlar

Xenon plus

LED Farlar

Audi Matrix LED Farlar

Far temizleme sistemi

Uzun far asistanı

Far/Yağmur sensörü
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LED arka farlar

Dinamik sinyal lambalı LED arka farlar

Uyarlanabilir fren lambaları

İç Aydınlatma

İç aydınlatma

Aydınlatma paketi

Dış Tasarım 

Model tanımı/yazısı

Audi Singleframe

Alüminyum görünümlü yakıt deposu kapağı

Arka spoyler

Egzoz çıkışları

Audi exclusive siyah parlaklık paketi²

 Audi exclusive parlak siyah dış ayna gövdesi², ¹⁴

İç Tasarım

Ön paspaslar

Alüminyum kaplamalı eşik çatalı

Genişletilmiş Alüminyum iç mekan ⁴ ⁴

Direksiyonlar/Kullanım elemanları

TT-Çok fonksiyomlu spor deri direksiyon

TT-Çok fonksiyonlu plus spor hatlara sahip

deri direksiyon

Audi exclusive deri kullanım elemanları²

Aynalar

Entegre edilmiş LED sinyal lambası olan 

yan aynalar

Yan aynalar ilaveten ısıtılabilir

İlaveten ısıtılabilir ve elektrikli katlanabilir

yan aynalar
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Teknik Veriler Ebatlar Standart-/Opsiyonel Donanımlar
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Teknoloji/Güvenlik

Audi Uzay Kasa teknolojisi (ASF)

Anti patinaj sistemi (ASR)

Elektronik diferansiyel kilidi (EDS)

Elektronik stabilite kontrolü (ESC)

Enerji geri kazanımı

Start-Stop sistemi

Katkı maddesi gerektirmeyen Dizel partikül filtresi

Hava yastıkları

Ön yan hava yastıkları ve baş hava yastığı sistemi

Ön yolcu hava yastığı devre dışı bırakma anahtarı

Yandan çarpma koruması

Komple kafalık sistemi

Alüminyum görünümlü kaplamalara 

sahip devrilme önleyici çubuklar

Emniyetli direksiyon kolonu

Emniyet kemerleri

Kemer takma kontrolü

Arka koltuklar için ISOFIX 

çocuk koltuğu bağlantısı

Ön yolcu koltuğu ISOFIX çocuk koltuğu bağlantısı

Ön yolcu ve arka koltuklar için uyarlamalı 

Grup III çocuk koltuğuna sahip ISOFIX çocuk 

koltuğu bağlantısı

İlk yardım çantası

Üçgen reflektör

Uyarı ve gösterge lambaları

Audi İlave Garantisi

Audi İlave Garantisi

Dizin

Standart donanım

Opsiyonel donanım

Modele göre standart/opsiyonel donanım

 sunulmuyor

Ülkeye özgü farklar olması olasıdır. Ülkenizde hangi donanımların standart 

 veya opsiyonel olarak alındığını bulunduğunuz yerdeki Audi yetkili satıcınızdan 

öğrenebilirsiniz.

¹   Sadece S line Spor paketi ile birlikte sunulmaktadır.

²   Bir quattro GmbH sunumudur.

³   Jantlarla ilgili teknik bilgiler sayfa 103’te verilmiştir.

⁴   S line spor paketi ile birlikte standarttır.

⁵   Sadece Sürekli dört tekerlekten çekiş quattro ile birlikte sunulmaktadır.

⁶   Tam uygulama tarihi ile ilgili bilgileriAudi Yetkili satıcınızdan 

 öğrenebilirsiniz.

⁷   Kar zincirleri ile izin verilen hız 210 km / h.

⁸   İzin verilen hız 240 km / h kar zincirleri için uygun değildir.

⁹   Kış jantları ile birlikte standarttır.

¹⁰  Sadece Audi design selection ile birlikte sunulmaktadır.

¹¹  Sadece Deri donanımlardan Audi exclusive Silk nappa deri sunulmaktadır.

¹²  S Spor ön koltuklar ile birlikte sunulmaktadır.

¹³  Seçilen iç mekan rengine bağlıdır.

¹⁴  Sadece Audi exclusive siyah görünüm paketi ile birlikte sunulmaktadır.

¹⁵  Sadece MMI Navigasyon plus ve MMI touch bağlantı paketi ile kullanılabilir.

¹⁶  Uyumlu cep telefonları hakkındaki bilgileri Audi yetkili satıcınızdan veya 

www.audi.com/bluetooth internet sayfasından öğrenebilirsiniz.

¹⁷  Audi Akıllı telefon arayüzünde görüntülenen içerik ve özelliklerden akıllı 

telefon üreticileri sorumludur.

¹⁸  Yasal bilgileri ve kullanım koşullarını bu sayfada bulabilirsiniz.

¹⁹  Lütfen şunları dikkate alın: Sistemler sadece sistem sınırları dahilinde 

 çalışırlar ve sürücüyü desteklerler. Trafikteki sorumluluk ve gerekli dikkat 

sürücüye aittir.

²⁰ Serie für 2.0 TFSI (169 kW).

²¹  Audi aktif lane assist sadeceMMI touch’lı MMI Navigation plus ilebirlikte 

sunulmaktadır. 

²²  Sadece Batı Avrupa için sunulmaktadır.

Audi connect ile ilgili bilgillendirme

Audi connect tarafından desteklenen hizmetlerin kullanımı, sadece MMI 

 navigasyon plus, Audi connect ve araç telefonu opsiyonel donanımları ile 

mümkündür. Size ilaveten veri opsiyonlu bir SIM kartı, araç telefonu oldu-

ğunda telefon ve veri opsiyonu olan bir SIM kartı veya remote SIM Access 

Profili (rSAP)¹⁵, ¹⁶ 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 paketleri-

nin 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 ülke-

ye bağlıdır. Audi connect hizmetleri araç teslimatından itibaren en az 1 yıl 

süreyle kullanıma sunulur. 24 ay geçmesinden sonra Audi connect 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

Kundenbetreuung Deutschland

85045 Ingolstadt

E-Mail: kundenbetreuung@audi.de

Tel.: +49 800 28347378423

Bunun ardından gelecek Audi connect hizmetlerini uzatma olanakları hakkında

Audi yetkili satıcınızdan bilgi alabilirsiniz. Audi connect üzerinden Google 

ve Twitter hizmetlerine erişim sağlayabilirsiniz. Ancak Google ve Twitter hiz-

metlerinin sürekliliği garanti edilemez. Audi connect ve ilgili ayrıntılı bilgileri 

www.audi.com/connect adresinden ve Audi Yetkili Satıcınızdan, tarife şartları

ile ilgili bilgileri cep telefonu operatörünüzden alabilirsiniz.
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Aynalar (Devamı)

Elektrikli katlanabilir ve otomatik 

kararan ilaveten ısıtmalı yan aynalar

Dikiz aynası manuel kararan

Dikiz aynası otomatik kararan

Tavan sistemi

Akustik tente

Rüzgarlık

Camlar

Isı yalıtımlı cam, yeşil renkli

Isı yalıtımlı arka cam

Karartılmış camlar (Privacy Camlar)

Ön cam temizleme sistemi

Sürücü ve ön yolcu tarafında katlanır ve 

 döndürülebilir güneşlikler ile aydınlatmalı 

ve kapaklı makyaj aynası

Klimalar

Havalandırma sistemi ve ısıtma

Manuel klima

Otomatik konfor klima

Kilitleme sistemleri

Uzaktan kumandalı anahtar

Elektronik motor kilidi

Fonksiyonel Uzaktan kumandalı anahtar

Garaj kilidini açma sistemi (HomeLink)

Hırsızlık alarm sistemi

Araç takip asistanı için ön hazırlık

Eşya koyma yerleri/Taşıma

Eşya koyma yerleri
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Orta konsol

Eşya koyma ve bagaj paketi

Bagaj muhafazası, çekip çıkarılabilir

Kayak çantası

Çıkarılabilir kayak çantası ile boylamasına 

yükleme düzeni

Bağlama halkaları olan bagaj muhafazası

Çakmak ve küllük

Ön orta konsoldaki 12 Volt priz

MMI/Navigasyon

Audi sanal cockpit

Mola önerisi

MMI-arama

MMI Navigasyon plus ile MMI touch

Bilgi/Eğlence sistemi

MMI Radyo

Dijital radyo alıcısı

Audi muzik arayüzü¹⁵

Audi ses sistemi

Bang & Olufsen Ses sistemi

İletişim

Audi telefon kutusu ile kablosuz şarj¹⁵, ¹⁶

Bağlantı paketi¹⁷

Bluetooth arabirimi

mySmartphone (Akıllı telefonum)

Audi akıllı telefon arayüzü¹⁷

Akıllı telefon sesli komut sistemine erişim
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Audi connect

Audi connect¹⁸

Asistan sistemler

Kalkış asistanı¹⁹

Arka park yardımcısı¹⁹

Park yardımcısı plus¹⁹

Park asistanı¹⁹

Geri görüş kamerası¹⁹

Hız sabitleme sistemi¹⁹

Audi side assist¹⁹

Audi active lane assist¹⁹ ²⁰ ²⁰

Kameraya dayanan trafik işareti algılaması¹⁹, ²¹, ²²

Sürüş dinamizmi/Frenler

Audi drive select

Sportif ayarlı süspansiyon

S line spor süspansiyon ⁴ ⁴

Audi manyetik sürüş

Önden çekişli

quattro

Manuel şanzıman

S tronic

Elektrikli mekanik servo direksiyon

Programlanabilir direksiyon

Çarpışma önleme asistanı

Fren sistemi

Siyah renkli fren kaliperleri

Kırmızı renkli fren kaliperleri

Elektrikli mekanik park freni



Audi

Rückenstärke 7mm
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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 döküman basım tarihinden (Nisan 2016) sonra güncellenmiş olabilir. Doğuş 

Otomotiv ve/veya Audi AG tarafından ürünü tanımlamak için kullanılan işaret veya numaralarla ilgiliola-

rak bir hak iddia edilemez. Bu broşürde kullanılan şekil ve görseller, standart donanıma dahil olmayanak-

sesuar 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. T
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AUDI AG – 85045 Ingolstadt 

Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A. Ş 

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 

Mah. G – 45 Ahi Evran Cad. No: 4

34398 Ayazağa – Maslak – İstanbul 

www.audi.com

Nisan 2016’dan itibaren geçerlidir.

Almanya’da basılmıştır.

633/1150.97.77

Teknoloji ile bir adım önde

TT | TTS
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