Limpa-vidros
120
Luzes de aviso e controlo
122
Luzes traseiras com luz de travagem
adaptativa
98
Macaco de elevação
118
MMI Radio
103
MMI® de navegação plus
103
Mobilidade & Navegação
104
Olhais de fixação para a bagageira
120
Pacote Audi design selection
68–69
Pacote Connectivity
105
Pacote de bagageira
102
Pacote de bancos de conforto
94
Pacote de elementos decorativos coloridos
em couro Audi exclusive para o interior
99
Pacote de elementos decorativos coloridos
mono.pur para o interior
99
Pacote de luzes interiores LED
96
Pacote de navegação
103
Pacote negro Audi exclusive
99
Pacote ótico quattro exterior
57, 76
Pacote ótico quattro interior
57, 77
Pacote porta-objetos
100
Pacote porta-objetos com pacote
de bagageira
102
Pacote S line competition
72–73
Painel de instrumentos
57, 101
Palas de anti-encandeamento solar
120
Para-brisas com faixa cinzenta
101
Para-choques específico dos modelos S
57
Pedais e apoios de pé em aço inoxidável 57, 99
Pinças dos travões pintadas de preto
57
Pinças dos travões pintadas de vermelho
57
Pneus All-Season
118
Pneus run-flat
118
Ponteiras de escape
57, 99
Porcas de segurança para jantes
118
Porta-objetos
102
Preparação para engate de reboque
102
Preparação para sistema anti-carjacking
121
Protetores de impacto lateral
122
Punho da alavanca da caixa de velocidades
em alumínio Audi exclusive
100
Punho da alavanca da caixa de velocidades
específico dos modelos S
57
Rádio Audi
103
Recetor de rádio analógica e digital (DAB)
103

Retrovisores exteriores
100
Retrovisores interiores
100
Revestimento da zona dos pés, a condizer
com a cor interior
120
Sensor de luz e chuva
98
Sensores de estacionamento à frente
e atrás
106
Sensores de estacionamento atrás
105
Sistema auxiliar de arranque nas subidas
105
Sistema de controlo da pressão dos pneus 118
Sistema de controlo de tração (ASR)
122
Sistema de fixação ISOFIX e
ponto de fixação Top Tether
para os lugares traseiros exteriores
107
Sistema de recuperação de energia
107
Sistema de som Audi
104
Sistema de som BOSE Surround
104
Sistema de Travagem Multicolisões
105
Sistema Infotainment
102
Sistema integrado de encostos de cabeça
107
Sistema Start-Stop
107
Spoiler traseiro de tejadilho específico
dos modelos S
57
Suspensão desportiva
106
Suspensão desportiva com amortecedores
adaptativos
106
Suspensão desportiva S com amortecedores
adaptativos
57
Suspensão desportiva S line
106
Suspensão dinâmica
106
Teto de abrir elétrico, em vidro panorâmico 101
Teto de abrir elétrico, em vidro panorâmico
escurecido
101
Tomada de 12 V
121
Tração dianteira
106
Tração quattro®
104
Vidro traseiro com desembaciador
120
Vidros com isolamento térmico
120
Vidros escurecidos
101
Volante desportivo, em couro,
de 3 braços
57, 100
Volante desportivo multifunções
de 3 braços, em couro,
com fundo plano e patilhas de comando 103
Volante desportivo multifunções, em couro,
de 3 braços, com patilhas de comando
100

AUDI AG
85045 Ingolstadt
www.audi.com
Válido a partir de julho de 2015
Impresso na Alemanha
533/1130.12.65

Os modelos e equipamentos reproduzidos e descritos neste catálogo, bem como alguns dos serviços apresentados não se encontram disponíveis
em todos os países. Alguns veículos reproduzidos neste catálogo dispõem de equipamento opcional fornecido com acréscimo de preço. Os dados
relativos às especificações de fornecimento, aspeto, desempenho, medidas e pesos, consumos e custos operacionais dos veículos correspondem
aos conhecimentos atuais na data de impressão. Reservado o direito a eventuais diferenças na cor e forma das reproduções, bem como a erros de
impressão. Reservado o direito a alterações. A reprodução total ou parcial deste catálogo só é possível mediante autorização escrita da AUDI AG.
Este catálogo foi impresso em papel produzido a partir de pasta celulosa branqueada sem cloro.

Audi A1 | A1 Sportback | S1 | S1 Sportback

Equipamento Audi A1/A1 Sportback/S1/S1 Sportback

A1
Audi A1 | A1 Sportback
Audi S1 | S1 Sportback
Audi
Na vanguarda da técnica

Fascínio Audi
Equipamento Audi A1/A1 Sportback/S1/S1 Sportback

Responsabilidade
Viver de forma responsável faz parte da estratégia da
marca Audi. A responsabilidade que assumimos perante
os nossos funcionários e a sociedade em geral e a proteção do ambiente e dos recursos naturais desempenham
um papel tão importante como os resultados económicos e a competitividade internacional. Os nossos catálogos, por exemplo, são impressos em papel certificado
pelo “Conselho de Administração Florestal” (FSC). A Audi
fabrica automóveis que combinam desempenhos desportivos com um elevado grau de eficiência. Há muito
que a marca Audi assumiu um compromisso estraté-gico

de longo prazo rumo à mobilidade sustentável em termos
de emissões de CO₂, pelo que as suas fábricas de produção têm desenvolvido um trabalho contínuo para viabilizar
a mobilidade ecológica. Além disso, a Audi desempenha
um papel ativo na sociedade, empenhando-se em matéria de educação, tecnologia e causas sociais. Para a Audi,
a sustentabilidade está intrinsecamente associada à
mobilidade do futuro. No âmbito da Audi Urban Initiative,
a marca Audi conta com a colaboração de especialistas
de todo o mundo que debatem a fundo as tendências e
os desafios urbanos da mobilidade do futuro.

O mundo Audi.
Ao decidir-se por um Audi, estará a
optar por uma marca que lhe propõe
uma oferta muito generosa.
Mais individualidade. Mais exclusividade.
Mais fascínio.

www.audi.com
Espírito de equipa
O desporto automóvel é uma força motriz impulsionadora da marca. Há anos que a marca Audi conquista
dezenas de vitórias nos mais importantes circuitos, como
na mítica prova de 24 horas de Le Mans e no DTM, o
mais popular campeonato de Touring Car. Os valores
inerentes ao mundo do desporto como o rigor, a paixão
e a técnica são princípios inquestionáveis para a Audi.
Precisão, paixão e técnica. Assim sendo, não é por acaso

que a marca Audi assume há anos o compromisso de patrocinador de atividades desportivas. Nos desportos de
inverno, a Audi é há quase três décadas o principal patrocinador da Federação Alemã de Esqui (DSV), a par com
a sua função de parceiro desportivo de outras 16 equipas
nacionais de esqui alpino. No futebol, a Audi apoia equipas nacionais e internacionais. A marca Audi é também
parceira da Federação Alemã de Desportos Olímpicos.

Para mais informações sobre os temas acima referidos, consulte
a página na Internet: www.audi.com.
www.audi.com

www.audi.com/driving

configurator.audi.com

www.audi.com/cr

www.audi.com/vorsprungdurch-technik

Acessórios Originais Audi
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Advanced key
57, 102
Airbags de grande dimensão
107
Airbags laterais dianteiros e airbags
de cortina para a cabeça
107
Alarme volumétrico
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Aplicação Audi MMI® connect
105
Aplicações de alumínio no interior
57, 99
Apoio de braços central dianteiro
94
Ar condicionado automático
57, 102
Ar condicionado manual
102
Arcos do tejadilho/tejadilho
86–87
Assistente de máximos
98
Audi connect e telefone fixo
104
Audi cylinder on demand
107
Audi drive select
57, 106
Audi exclusive
78–79
Audi music interface
104
Audi music interface online
104
Audi phone box
105
Audi ultra
58–59
Banco do condutor com regulação
manual em altura
94
Banco do passageiro com regulação manual 94
Banco traseiro de 3 lugares
94
Banco traseiro rebatível
94
Bancos dianteiros aquecidos
94
Bancos dianteiros com apoio lombar elétrico
de 2 níveis de regulação
94
Bancos dianteiros com regulação manual
em altura e função “easy-entry”
94
Bancos dianteiros desportivos
57, 93
Bancos dianteiros normais
92
Bloqueio eletrónico do diferencial (EDS)
122
Cabos adaptadores para o
Audi music interface
102
Cabos adaptadores plus para o
Audi music interface
102
Caixa automática S tronic®
106
Caixa manual de 6 velocidades
122
Caixas dos retrovisores exteriores
57, 99
Chave com comando à distância
102

Cintos de segurança
122
Cintos de segurança monitorizados
122
Cintos reguláveis em altura
122
Coluna de direção de segurança
122
Computador de bordo
57, 103
Contorno dos ventiladores
57, 96–97
Controlo eletrónico de estabilidade (ESP)
122
Cores exteriores
86–89
Cruise control
106
Designação/logótipo do modelo
57, 120
Direção assistida
106
Eixo traseiro de 4 braços
57, 106
Elementos de comando Audi exclusive
100
Embaladeiras específicas dos modelos S
57
Encostos de cabeça à frente
122
Encostos de cabeça atrás
122
Estofos em tecido/couro
94–95
Extensão de Garantia Audi
107
Faróis dianteiros
57
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96
Faróis de nevoeiro
98
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57, 98
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98
Farolins traseiros incandescentes
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Ferramentas de bordo
118
Frisos nas soleiras das portas
57
Grelha Singleframe
57, 97
Guia de estilos
54–55
Iluminação interior em LED
98
Imobilizador eletrónico
116
Informação eletrónica Audi
105
Infotainment
104
Interface Bluetooth
105
Interruptor de desativação do airbag
do passageiro
122
Interruptores dos elevadores dos vidros
elétricos cromados
120
Isqueiro e cinzeiro
121
Jantes
90–91
Kit de primeiros socorros e triângulo
de sinalização
122
Kit de reparação de pneus com compressor 118

Página
Fascínio
4

Audi A1/Audi A1 Sportback

24

Audi S1/Audi S1 Sportback

36

Inovações

42

Tração quattro®

48

Sistemas de assistência

38

Audi ultra

44

Performance

50

Simplicidade

40

Audi connect

46

Dinamismo

54

Guia de estilos

76

Pacote ótico quattro

99

Design

56

Modelos S

78

Audi exclusive

100

Volantes/comandos

58

Audi ultra

80

Acessórios Originais Audi

100

Conforto

60

Motores

86

Pinturas/cores de contraste

103

Infotainment

62

Níveis de equipamento

90

Jantes/pneus

105

Sistemas de assistência

68

Audi design selection

92

Bancos/estofos

106

Técnica/segurança

70

Pacotes S line

96

Contorno dos ventiladores

107

Extensão de Garantia Audi

74

A1 1.8 TFSI

98

Luzes

124

Fascínio Audi

Técnica

Equipamento

Em diálogo: Código QR
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As informações sobre os veículos representados podem ser consultadas na página 123.
Os valores de consumo de combustível e de emissões de CO₂ podem ser consultados a partir da página 110.
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Audi A1/
Audi A1 Sportback

Grandeza
Uma grande ideia. O novo Audi A1 e o novo Audi A1 Sportback são modelos
compactos que concentram em si um estilo de vida urbano e moderno.
Com inúmeras possibilidades de personalização. Convincentes no desempenho. Sempre fascinantes. Equipados com tecnologias eficientes e modernas soluções de comunicação. O Audi A1 e o Audi A1 Sportback, dois
modelos com prestações de exceção que despertam a vontade de chegar
mais longe. Porque a grandeza tem muitas facetas.

O novo Audi A1 e
o novo Audi A1 Sportback.
Os valores de consumo de combustível e de emissões de CO₂ podem ser consultados a partir da página 110.

Código QR

Se desejar ver o Audi A1 e o Audi A1 Sportback
em ação, faça um scan do código QR com o seu
Smartphone (custos dependentes do respetivo
contrato telefónico móvel) ou utilize o seguinte
link: www.audi.com/a1film

Aparecer
em grande.

O Audi A1 e o Audi A1 Sportback não passam despercebidos. As linhas orientadas na horizontal sublinham a sua largura, convertendo estes modelos numa presença sólida na estrada. Formas masculinas
que prometem que o prazer de condução é levado a sério. Para tornar a sua imagem anda mais individualizada estão disponíveis dois novos níveis de equipamento: A1 Design e A1 Sport.
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O nível de equipamento Audi A1 Design confere uma maior expressividade e reforça a imagem estética
da Audi. As exclusivas jantes de alumínio de 16 polegadas, com design de 5 raios em turbina, sublinham
a imagem perfeita do modelo. Também os retrovisores exteriores e o spoiler de tejadilho em cor de contraste conferem ao Audi A1 e ao Audi A1 Sportback uma nota de exclusividade. Os redesenhados farolins
traseiros com tecnologia LED apresentam novos grafismos e um design incisivo e atrativo, o que reforça
a identidade do modelo na condução à noite. Desfrute dos olhares de admiração com o nível de equipamento Audi A1 Design.
Os valores de consumo de combustível e de emissões de CO₂ podem ser consultados a partir da página 110.
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Tem tempo para mais uma volta? O nível de equipamento Audi A1 Sport
proporciona-lhe uma condução mais dinâmica, quer se encontre ao volante
do Audi A1 ou do Audi A1 Sportback. As novas jantes de alumínio de 16 polegadas, com design de 5 raios dinâmicos, conferem uma exclusividade e um
fascínio sem precedentes a este modelo. As ponteiras de escape cromadas
sublinham a sua força e desempenho. A suspensão desportiva, incluída
no nível de equipamento Audi A1 Sport, e o Audi drive select complementam
a sua imagem dinâmica, graças à personalização das características de vários
equipamentos. Potentes e penetrantes, os faróis de nevoeiro aumentam
a visibilidade, mesmo com condições climatéricas adversas.
Os valores de consumo de combustível e de emissões de CO₂ podem ser
consultados a partir da página 110.

Mais

crescido.

Cada encontro representa um grande momento. Também no formato compacto da Audi. Porque o
tamanho é uma questão de atitude. O Audi A1 e o Audi A1 Sportback ostentam agora um “look”
mais baixo e comprido. Os espelhos retrovisores exteriores apresentam uma nova linha aerodinâmica.
A secção dianteira é acentuada pela imponente grelha Singleframe e pelos redesenhados parachoques, que conferem ao modelo um rosto mais ousado. Por último, a marcante linha do novo difusor
revela todo o cuidado posto ao nível da aerodinâmica. O resultado: uma superioridade inabalável
num formato compacto.
Os valores de consumo de combustível e de emissões de CO₂ podem ser consultados a partir da
página 110.

10/
11

12/
13

O Audi A1 e o Audi A1 Sportback são uma inspiração para
quem os contempla. A sua força de atração é irresistível,
independentemente da cor que escolher para o exterior,
para os arcos do tejadilho do Audi A1 ou para o tejadilho
do Audi A1 Sportback. Elementos estilísticos marcantes
que refletem a sua personalidade individual.
Os valores de consumo de combustível e de emissões de CO₂
podem ser consultados a partir da página 110.

Definir

a grandeza.

Não há nada como ter o seu próprio estilo. O Audi A1 ou o Audi A1 Sportback conferem-lhe um
requinte adicional, graças às inúmeras opções de personalização do habitáculo. Os dois novos
níveis de equipamento A1 Design e A1 Sport propõem equipamentos exclusivos. Os bancos dianteiros
desportivos, com acabamentos de qualidade inexcedível, fazem parte do nível de equipamento
A1 Design e estão disponíveis em três cores diferentes.
O contorno dos ventiladores em Preto Alto Brilho, incluídos no nível de equipamento A1 Sport,
conferem ao interior uma nota de exclusividade, juntamente com os bancos em couro Milano de
cor Azul Laser, também disponíveis noutras cores. Independentemente da sua decisão, será sempre
a sua personalidade a definir a sua experiência de condução.
Os valores de consumo de combustível e de emissões de CO₂ podem ser consultados a partir da
página 110.
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Com o Audi A1 e o Audi A1 Sportback não só chegará rapidamente
ao seu destino, como poderá também beneficiar de inteligentes
tecnologias. O ecrã a cores de 6,5 polegadas com representação
gráfica dos mapas em 3D, integrado no MMI de navegação plus,
opcional, disponibiliza todas as informações importantes para o
condutor. Também a nível acústico, pode desfrutar de uma experiência única. Os 14 altifalantes do sistema Bose Surround Sound,
opcional, garantem novos padrões na qualidade de som. A Audi
phone box permite telefonar confortavelmente durante a viagem,
enquanto o Audi connect incrementa o nível de conforto a bordo.
Os inúmeros serviços e funcionalidades disponíveis fazem do seu
Audi uma casa móvel: sempre ligado à rede, a qualquer hora, em
qualquer lugar. Deste modo, pode aceder facilmente às informações
online ou ouvir a sua música favorita através do Audi music stream.
Audi A1 e Audi A1 Sportback: experiências para todos os gostos.
Para mais informações sobre o Audi connect, consulte as
páginas 40 e 104 deste catálogo ou o sítio da Internet
www.audi.com/connect ou contacte o seu Concessionário Audi.
Os valores de consumo de combustível e de emissões de CO₂
podem ser consultados a partir da página 110.
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Viajar
em grande.

Não basta viajar. Também é preciso viver. É este o princípio do
Audi A1 e Audi A1 Sportback. Não chega decidir “para onde”.
Também é preciso definir “como”. Por isso, estes modelos são
impulsionados por potentes e eficientes motores. Contam
ainda com sistemas inteligentes como o Audi drive select, que
permite ajustar o dinamismo de condução às suas preferências de momento, imprimindo um ritmo mais desportivo e
intenso à experiência de condução. A caixa automática S tronic
de 7 velocidades, com dupla embraiagem, concilia eficiência
com espírito desportivo, graças às passagens de caixa rápidas
quase sem interrupção da força de tração. Viva um desempenho de excelência aliado a um controlo supremo. E conte com
novas possibilidades em cada percurso.
Os valores de consumo de combustível e de emissões de CO₂
podem ser consultados a partir da página 110.
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O modo de condução atual combina espírito desportivo com eficiência,
como comprova a mais recente geração de motores TDI e TFSI. Estes
motores combinam potência com consumos moderados, graças ao
sistema Start-Stop e ao sistema de recuperação da energia de travagem. O motor 1.4 TDI ultra regista emissões de apenas 89 g/km CO₂
em ciclo misto. Apesar de equipados com tecnologias de ajuda à redução
de consumos e emissões, o Audi A1 e o Audi A1 Sportback evidenciam
características dinâmicas desportivas, não fazendo quaisquer cedências no domínio do prazer de condução. Tudo graças às tecnologias
de eficiência que contribuem para uma mobilidade mais consciente,
eficiente e enérgica.
Os valores de consumo de combustível e de emissões de CO₂ podem
ser consultados a partir da página 110.

Avançar. De forma rápida e eficiente. Com ainda mais possibilidades.
Para transportar a família e amigos com segurança a qualquer destino.
Com muito espaço e flexibilidade, à medida das suas necessidades. Tudo
isto mostra a grandeza do novo Audi A1 e do novo Audi A1 Sportback.
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Os valores de consumo de combustível e de emissões de CO₂ podem
ser consultados a partir da página 110.

24/
25

Audi S1/
Audi S1 Sportback

Grande
desportista /
Conquistar a cidade
todos os dias.

Potenciar o espírito desportivo. Ainda mais colado ao asfalto. Ter a estrada
sob controlo. Com a tração integral permanente quattro. Poder de (a)tração,
de série. Uma agilidade referencial. Um desempenho que lança novos padrões. E um design que conquista corações. Desportivo. Exclusivamente
S. Progressivo. O Audi S1 e o Audi S1 Sportback. A cidade é o seu território.
Os valores de consumo de combustível e de emissões CO₂ podem
ser consultados na página 112.

Grande
tração /
Utilizar
cada roda.

A potência que inspira. Permanente. Com as quatro rodas. Graças à
tração permanente quattro. Uma força imediatamente percetível.
Extraordinária precisão da trajetória e estabilidade nas curvas. Uma
sensação ótima. Um dinamismo sem precedentes. Controlado com
mestria. Inspirador.
Os valores de consumo de combustível e de emissões CO₂ podem
ser consultados na página 112.
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Código QR

Se desejar ver o Audi S1 e o Audi S1 Sportback
em ação, faça um scan do código QR com o seu
Smartphone (custos dependentes do respetivo
contrato telefónico móvel) ou utilize o seguinte
link: www.audi.com/s1film
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Grande
prazer /
Desfrutar de
cada viagem.
Potência de 231 CV com um entusiamo vertiginoso. Apenas 5,8 segundos dos 0 aos 100 km/h. Ao som característico dos motores S. Um
binário máximo de 370 Nm. E 250 km/h de velocidade máxima. Um
desempenho impressionante. Uma experiência de condução fascinante, potenciada pela suspensão específica dos modelos S, com
amortecedores que se adaptam automaticamente ao tipo de piso.
E reforçada pelo Audi drive select que permite configurar individualmente as características do veículo.
O que é que os outros vêm? O apelativo difusor S. O sistema de
escape de duplo tubo, caraterístico dos modelos S, com duas
saídas ovais de cada lado. O spoiler traseiro de tejadilho S. Em
suma, caraterísticas desportivas, para onde quer que se olhe.
Os valores de consumo de combustível e de emissões CO₂
podem ser consultados na página 112.

Grande
presença /

30/
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Atrai todos os
olhares por
onde passa.

Uma força impulsora e uma performance latentes. Percetíveis logo ao primeiro olhar. Um modelo S genuíno. Brilhantemente expresso na caixa dos retrovisores exteriores em alumínio.
Nas pinças dos travões pintadas de preto ou, opcionalmente, em vermelho. No logótipo S1,
à frente. Uma presença que transpira puro dinamismo. Reforçado pelos para-choques S,
com marcantes entradas de ar à frente. Também as caraterísticas soleiras das portas S conferem-lhe o design típico dos modelos S. Em suma, um modelo S de corpo inteiro.
Os valores de consumo de combustível e de emissões CO₂ podem ser consultados na
página 112.
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O seu local de partida. “Pole position” nos bancos desportivos S dianteiros, opcionais. Logótipo S nos encostos de cabeça dos bancos dianteiros. Parte traseira dos
encostos dos bancos em vermelho. Pés sobre os pedais em aço inoxidável. Mãos
sobre o volante desportivo multifunções, em couro. Sustenha a respiração. A
contagem decrescente começou.
Os valores de consumo de combustível e de emissões CO₂ podem ser consultados na página 112.
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Entusiasmo desde o arranque. Um dinamismo
ímpar e uma excelente tração na aceleração. Com
quattro. Mais do que uma inovadora tecnologia.
Mais do que um estilo de vida. Uma missão.
Redescubra a cidade. E descubra-se a si mesmo.
Com o Audi S1 e o Audi S1 Sportback.
Os valores de consumo de combustível e de
emissões CO₂ podem ser consultados na
página 112.
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>>> Audi tron
O futuro da mobilidade com emissões
de CO₂ reduzidas.
>>> Audi connect
O futuro da mobilidade em rede.

>>> Tração quattro®
O futuro da tração integral
permanente.

Inovações

>>> Design
Dar nova forma ao futuro.

>>> Audi ultra
O futuro das tecnologias eficientes.

… através da tecnologia.
O mundo está em constante mudança. O desenvolvimento tecnológico avança a um ritmo cada vez mais acelerado,
oferecendo continuamente novas possibilidades, especialmente no domínio da mobilidade. Graças ao seu posicionamento na vanguarda da técnica, a marca Audi tem um papel decisivo no desenvolvimento de tecnologias que enriquecem a sua vida. Pretendemos não só satisfazer as suas exigências em matéria de mobilidade atual e futura, como
também continuar a superá-las.
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>>> Aerodinâmica
Menos resistência, mais eficiência. O design
aerodinâmico e consistente das linhas do veículo, do piso inferior e dos spoilers assegura
uma aerodinâmica fora de série. Os pneus com
resistência ao rolamento mais baixa contribuem para o mesmo efeito positivo. Todos os
equipamentos foram testados até uma velocidade de 300 km/h na moderna estrutura do
Túnel de Vento da Audi.

>>> Transmissão eficiente
Uma maior eficiência, graças a relações de
transmissão otimizadas. A gama de binário
elevado permite relações de desmultiplicação
mais longas, especialmente nas velocidades
mais altas, contribuindo para uma poderosa
tração nos regimes de rotação mais baixos, o
que melhora a economia de combustível, sem
prejudicar a potência e o caráter desportivo.

>>> Construção leve eficiente
Menos peso. Mais economia, potência e longevidade. Por outras palavras, a tecnologia de
construção de baixo peso da Audi. Tendo começado por ser utilizada na carroçaria, esta
tecnologia é hoje aplicada em quase todas as
zonas do veículo e combina materiais inovadores como o alumínio, o carbono e o magnésio com conceitos inteligentes de engenharia
e métodos de produção com menor consumo
de recursos.

Audi ultra
>>> Sistema de recuperação de energia
As travagens tornam a condução ainda mais eficiente,
graças ao sistema de recuperação da energia de travagem.
Uma parte da energia produzida durante as desacelerações e travagens é transformada em energia cinética que
é armazenada na bateria do veículo e depois utilizada
nas acelerações seguintes, o que permite economizar até
3 % de combustível, dependendo do percurso.

Audi ultra

Combinações inteligentes.
O futuro das tecnologias eficientes.

Não é fácil construir um Audi. E, não obstante, os modelos Audi estão cada vez mais leves. Para o efeito, é necessário saber
abdicar de materiais supérfluos, pesos excedentes e conceitos de engenharia ultrapassados. O que começou com a revolucionária construção de alumínio Audi Space Frame (ASF®) tem hoje repercussões em todo o processo de produção. As formas
e materiais utilizados são continuamente postos em causa e os processos de fabrico são otimizados. Os componentes são
literalmente colocados no prato da balança com o objetivo de produzir veículos mais leves e económicos em recursos. Além
disso, cada Audi conta com um maior número de tecnologias de eficiência, como o sistema de recuperação de energia e o
sistema Start-Stop, bem como com os eficientes motores de tecnologia avançada, que viabilizam uma eficiência e dinamismo
acrescidos, associados a emissões de CO₂ mais baixas. Tudo isto pode ser resumido em duas palavras: Audi ultra. No presente
e no futuro – na vanguarda da mobilidade sustentável.

>>> Motores eficientes
Os motores da Audi são impulsionados por um
dinamismo forte e simultaneamente eficiente,
graças à tecnologia Audi ultra e a outras soluções
tecnológicas para o motor como, por exemplo,
o Audi cylinder on demand que assegura uma
redução significativa dos consumos.
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Mobilidade e Navegação

Procura de pontos de interesse (POI)
com comando por voz
Na base de dados do Google™¹.
Informações de trânsito online
Navegação dinâmica baseada em informações atualizadas sobre o fluxo de tráfego.
Preços de combustível
Indica os postos de abastecimento com
os preços mais favoráveis perto de si.
Informações sobre estacionamento
Ajuda na procura de parques de estacionamento, com indicação dos preços e, se possível, dos lugares momentaneamente livres.

Informações gerais sobre o país²
Indicação das informações específicas do país de destino
assim que se atravessa a fronteira (p. ex., obrigatoriedade de usar colete refletor, portagens e limites de
velocidade); acessível através do botão do MMI.
Navegação com o Google Earth™¹ e
Google Street View™¹
Leva-o mais rapidamente ao destino, graças
às imagens aéreas e de satélite de alta resolução, fotos e endereços.

Carregamento do itinerário através do myAudi ou
do Google Maps™¹, ³
Os destinos de navegação podem ser planeados no seu PC,
no conforto de sua casa, via myAudi e Google Maps™¹ e,
depois, enviados para o seu Audi. No momento da partida,
os dados introduzidos serão assumidos como destino de
navegação.

Comunicação

Ligação WLAN Hotspot
Conecta os seus dispositivos móveis à
Internet.

Au
c

Portal myAudi – a sua central de comando pessoal
Logo que efetue o primeiro registo em www.audi.com/myaudi,
pode aceder ao portal myAudi – protegido por palavra-passe – e
compilar, gerir e configurar os serviços disponibilizados pelo
Audi connect comodamente em sua casa.

¹ Google e o logótipo Google são marcas registadas da Google Inc. ² O serviço vem incluído com o telefone fixo para o veículo, com Audi connect, opcional. ³ O carregamento do destino através do Google Maps
requer uma conta Google. A disponibilidade, a representação no ecrã e os custos dos serviços podem divergir em função do país, modelo, aparelho e tarifário. Para mais informações de ordem legal e de utilização,
consulte a página 104 ou o sítio da Internet www.audi.com/connect. Os valores de consumo de combustível e de emissões de CO₂ podem ser consultados a partir da página 110.
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Infotainment

Meteorologia
Previsão meteorológica e mapa do destino
selecionado.
Audi music stream
Acesso a todas as estações de rádio do mundo através de uma aplicação do Smartphone
e ligação WLAN, incluindo acesso à mediateca
do Smartphone.
Notícias online
Disponibiliza conteúdos e fotos da atualidade
nacional e internacional.
Informações de viagem
Informações compiladas por profissionais
sobre lugares turísticos de interesse; podem
ser assumidos como destino de navegação.
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Tração quattro®

O Audi S1 e o Audi S1 Sportback – equipados, de série, com tração quattro. Ter a estrada sob
controlo. Porque a força de tração é repartida de forma progressiva pelas quatro rodas devido
à embraiagem multidisco de regulação hidráulica, que distribui a tração de forma variável, em
função da situação de condução. A tração quattro assegura uma notável estabilidade direcional,
um comportamento dinâmico mais acentuado e uma agilidade sem precedentes, atuando sempre
que o veículo apresenta uma tendência sobreviradora ou subviradora. Para uma excelente tração
e melhor capacidade propulsora. Para dominar todos os desafios impostos pela estrada, sem se
desviar do seu caminho. Nas curvas. Nas retas. Em qualquer piso. Um fascínio pela estrada, que
fica gravado na memória.

Os valores de consumo de combustível e de emissões de CO₂ podem ser consultados a partir da página 110.
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Performance

Potência máxima.
Aproveitada ao máximo.
Todos os movimentos têm uma origem. Algo que os desencadeou. Em suma, uma ideia.
Também os motores dos modelos Audi têm uma ideia inspiradora na sua origem: uma
maior potência combinada com consumos mais moderados. A Audi conciliou estes princípios aparentemente opostos em duas tecnologias revolucionárias: TDI® e TFSI®. Venha
conhecê-las. E opte pelo motor que mais o impressiona.

Os valores de consumo de combustível e de emissões de CO₂ podem ser consultados a partir da página 110.

Performance

Audi cylinder
on demand

TDI®
A combinação da injeção direta com um turbocompressor confere
aos motores TDI da Audi um desempenho fora de série, graças ao
elevado binário e à extraordinária potência desenvolvida em todos
os regimes de rotação. Distinguem-se pelos reduzidos níveis de
emissões de CO₂ e pelos consumos moderados. Mas também pelo
seu fascinante dinamismo, o que lhe permite tirar o máximo de
prazer da condução.

TFSI®
Os motores TFSI atingem uma taxa de compressão muito elevada
que se traduz numa notável eficiência a par de excelentes prestações. O aumento da potência nos motores de menor cilindrada
através de sobrealimentação permite reduzir o tamanho e o peso
do motor, sem comprometer o comportamento dinâmico que é
notável. Uma potência de aceleração que é plenamente transposta
para a estrada.

A cabeça do motor também pode
ser inteligente como comprova a
tecnologia Audi cylinder on demand.
Em carga parcial, os cilindros 2 e 3
do motor TFSI de 4 cilindros desligam-se automaticamente, o que
contribui para reduzir o consumo de
combustível e as emissões de CO₂.
Tudo se passa sem que o condutor
se aperceba e sem que o comportamento dinâmico do veículo seja
afetado.
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>>> Suspensão desportiva com
amortecedores adaptativos
Dois níveis de regulação dos
amortecedores viabilizam um
comportamento mais dinâmico.

>>> S tronic®
A desportiva e eficiente caixa de velocidades
de dupla embraiagem permite realizar passagens
de caixa curtas, quase sem interrupção da força
de tração.

>>> Direção assistida eletromecânica
A direção é variável de acordo com a velocidade,
pelo que, a velocidades elevadas, não perde
a sensibilidade da direção e ao estacionar, tem
um elevado grau de assistência.

>>> Audi drive select
A função Audi drive select adapta os parâmetros de resposta do seu Audi às suas
necessidades. Com um simples toque num
botão, o seu Audi torna-se mais desportivo,
confortável, moderado ou económico. Você
é que decide.

>>> Aumento da largura de via*
Para uma maior estabilidade em andamento, maior agilidade de manobra e
impressionante precisão na inscrição
em curva.

* Apenas para o S1/S1 Sportback.

>>> Tração quattro®*
A tração integral permanente distribui a
força de tração de forma variável pelas
quatro rodas, em função da situação,
assegurando uma extraordinária tração e
um notável comportamento dinâmico.

>>> Eixo traseiro de 4 braços*
Com suspensão independente.
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Os valores de consumo de combustível e de emissões de CO₂ podem ser consultados a partir da página 110.
Para saber quais os equipamentos de série ou opcionais para o modelo, consulte o índice a partir da página 116.
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>>> Sistema auxiliar de arranque nas subidas
Permite-lhe arrancar em subidas de forma confortável
e sem deixar descair a viatura.

>>> Cruise control
Mantém qualquer velocidade constante, a partir
dos 30 km/h, assegurando uma condução segura
e descontraída.

>>> Sistema de Travagem Multicolisões
Em caso de acidente, impede a deslocação do veículo
após o embate. Deste modo, evita-se que ocorram
colisões subsequentes ao acidente.

>>> ESP com repartição variável e progressiva da
força motriz
Otimiza a tração e o comportamento dinâmico nas
curvas, assegurando uma resposta mais direta e precisa e uma maior agilidade nas mudanças de direção.

Os valores de consumo de combustível e de emissões de CO₂ podem ser consultados a partir da página 110. Para saber quais os equipamentos de série ou opcionais para o modelo, consulte o índice a partir da página 116.

Sistemas de assistência

Sistemas de assistência

Onde quer que vá,
sentir-se-á sempre tranquilo.
Com os sistemas de assistência do seu Audi.

Todas as viagens são diferentes. Porém, há algo de comum a todas elas. A sensação que o seu Audi lhe transmite:
a de estar bem protegido. Os diversos sistemas de assistência integrados no seu Audi apoiam-no na condução e
incrementam o conforto nas viagens. Fique a conhecer os sistemas de assistência mais importantes.

>>> Sensores de estacionamento atrás
Apoiam o condutor nas manobras de estacionamento
atrás, informando-o sobre a distância aos obstáculos
através de sinais acústicos.

>>> Sensores de estacionamento atrás e à frente
Contribuem para uma melhor visão durante o estacionamento e as manobras, graças à apresentação gráfica
da zona periférica do veículo. Controlo através de
sensores de ultrassons, discretamente integrados no
para-choques.

Não se esqueça que os equipamentos operam apenas dentro dos limites dos sistemas, pelo que a responsabilidade e a atenção necessária à condução competem exclusivamente ao condutor.
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>>> Car
Permite operar e alterar rapidamente, através do MMI radio, os sistemas de assistência
ao condutor, as configurações do veículo, o
ar condicionado e o serviço.

>>> Audi connect
Os vários serviços suportados pelo Audi connect,
opcional, podem ser operados pelo MMI de navegação plus de forma rápida e cómoda. A operação intuitiva do MMI torna o acesso à Internet
muito fácil.

>>> Navegação
O MMI de navegação plus disponibiliza mapas
em 3D e a representação tridimensional dos
monumentos e lugares turísticos de interesse,
tornando a navegação ao destino ainda mais
cómoda.

y
>>> Telefone
Telefone com comodidade e segurança
durante a condução através do dispositivo
de mãos-livres. Selecione comodamente
os seus contactos no MMI.

Os valores de consumo de combustível e de emissões de CO₂ podem ser consultados a partir da página 110.
Para saber quais os equipamentos de série ou opcionais para o modelo, consulte o índice a partir da página 116.

Simplicidade
>>> Multimédia
Percorra as capas dos seus álbuns de música
em todas as fontes media disponíveis como
jukebox, cartões de memória SD, Audi music
interface, CD ou DVD (em combinação com o
MMI de navegação plus).

u

Simplicidade

O MMI® – inteligente,
individual, intuitivo.
móvel de Infotainnova interpretação do conceito
Ergonómico. Simples. Lógico. Uma
aceder aos serviços
ou
gar
nave
r,
rface (MMI). Telefona
ment: o opcional Multi Media Inte
, funcional e
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do Audi connect na Internet. Tudo
de navegação plus,
ando por voz. O MMI radio e o MMI
cómoda, também graças ao com
da sua mão.
Audi tudo o que está ao alcance
opcionais, disponibilizam no seu
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Equipamento

Tão individual como o seu condutor.
As opções de equipamento.
Espírito desportivo, conforto, design, funcionalidade. Independentemente das suas exigências,
o seu Audi oferece-lhe um vasto leque de opções de personalização. Os vários níveis de equipamentos
disponíveis para o seu Audi primam pela sua versatilidade e elevada qualidade que satisfazem todas
as suas exigências.
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O caráter tem várias formas.
Selecionamos duas para si.
O que torna o seu Audi tão especial? O equipamento que se ajusta na perfeição
às suas necessidades. Tem à sua disposição uma vasta gama de opções que
conferem ao seu Audi o caráter que deseja. Mais espírito desportivo?
Mais elegância? Deixe-se inspirar.

Audi A1 design
de cor Preto Mythos com arcos
de tejadilho, retrovisores exteriores
e spoiler traseiro em
Cinzento Daytona Metalizado
Jantes de liga leve com design de 7 raios
Bancos desportivos de cor Cinzento Aço
Ventiladores com contornos em Cinzento Aço alto brilho
Aplicações de alumínio no interior

Os valores de consumo de combustível e de emissões de CO₂ podem ser consultados a partir da página 110.

Guia de estilos

Audi A1 Sportback sport
de cor Azul Scuba Metalizado
com tejadilho Prata Florett Metalizado
Jantes de liga leve com design de 5 raios em V
Bancos desportivos com estofos em Preto
Ventiladores com contornos em Preto alto brilho
Volante desportivo multifunções de 3 braços, em couro
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Ver e sentir o caráter desportivo.
Mesmo com o veículo parado.
S é sinónimo de espírito desportivo. O seu Audi S1 Sportback e S3 Sportback comprovam-no de forma
impressionante através dos inúmeros equipamentos específicos dos modelos S. Uma aparência dinâmica.
Um elevado nível de conforto aliado a um comportamento desportivo de referência. Um desempenho
sublime. Mas o fator S do seu Audi pode ser reforçado através de equipamento opcional que torna as
suas viagens ainda mais emocionantes.

As imagens representam os modelos Audi S1 e Audi S1 Sportback. Os valores de consumo de combustível e de emissões de CO₂ podem ser consultados na página 112.

Modelos S

Equipamento específico do Audi S1
(breve seleção)

Equipamento específico do modelo S1
Jantes de liga leve com design de 5 raios paralelos
(design S)
Tamanho 7,5 J x 17 com pneus 215/40 R 17¹.
Pinças dos travões pintadas de preto
Com logótipo S1 à frente.
Grelha do radiador Singleframe
Grelha em Cinzento Platina com barras horizontais
cromadas e logótipo S1.
Para-choques dianteiros
Em design acentuadamente desportivo, com entradas
de ar laterais em estrutura alveolar e “flaps” em alumínio.

Designação do modelo/logótipo
Logótipo S1 na grelha do radiador Audi Singleframe e
na tampa da bagageira; opcionalmente sem designação/
logótipo na traseira.
Frisos nas embaladeiras
Com inserções em alumínio e logótipo S1.
Pedais e apoios de pé em aço inoxidável
Painel de instrumentos
Com mostradores cinzentos e ponteiros brancos e
logótipo S1 no conta-rotações; com ponteiros
dinâmicos.

Ar condicionado automático

Pacote ótico quattro exterior

Faróis de xénon plus com lava-faróis integrado

Pacote ótico quattro interior

Caixa manual de 6 velocidades

Pintura disponível nas cores especiais Azul Sepang
Metalizado e Amarelo Vegas

Tração integral permanente quattro®
Suspensão desportiva S com amortecedores
adaptativos
Com suspensão mais desportiva. Otimiza o conforto e
o comportamento dinâmico; com seleção individual de
2 modos de suspensão (auto/dynamic).
Audi drive select

Caixa dos retrovisores exteriores
Em alumínio.
Frisos laterais nas soleiras das portas
Pintados na cor da carroçaria.
Difusores traseiros
Em Cinzento Platina, com “blade” em alumínio.
Ponteiras de escape
Duplas; duas ponteiras ovais de cada lado (esquerdo
e direito), cromadas.
Spoiler traseiro de tejadilho específico dos modelos S
Pintado na cor da carroçaria.

Computador de bordo

Jantes de liga leve com design de 5 raios facetados
(design S), de acabamento em cinzento contrastante,
parcialmente polidas²
Tamanho 7,5 J x 18 com pneus 225/35 R 18¹.
Jantes de liga leve com design de 5 raios facetados
(design S), de acabamento em preto mate,
parcialmente polidas²
Tamanho 7,5 J x 18 com pneus 225/35 R 18¹, ³.

Eixo traseiro de 4 braços
Volante desportivo de 3 braços, em couro
Com logótipo S1 e costuras de contraste específicas
dos modelos S.
Alavanca da caixa de velocidades com punho específico
dos modelos S
Em couro, com anel em vermelho.
Bancos dianteiros desportivos
Estofos em tecido Sector/couro Preto
Com logótipo S1 nos encostos dos bancos dianteiros.
Ventiladores com contorno em Preto alto brilho
Aplicações de alumínio no interior

Pinças dos travões pintadas de vermelho
Com logótipo S1, à frente.
Advanced key
Com anel vermelho no botão Start-Stop do motor,
localizado no painel de instrumentos.
Volante desportivo multifunções de 3 braços,
em couro, com fundo plano
Com logótipo S1 e costuras de contraste específicas S.
Bancos dianteiros desportivos S
Estofos em couro
▪ Couro Preto
▪ Couro Cinzento Aço
Com costuras de contraste e logótipo S1 nos
encostos dos bancos dianteiros
Contorno dos ventiladores
Em Preto alto brilho (em opção, com contorno interior
em vermelho³).

¹ As características técnicas dos pneus podem ser consultadas na página 113.

² Tenha em atenção a especificidade das jantes na página 113.

³ Apenas disponível com o pacote ótico quattro interior.
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A eficiência máxima é uma referência na Audi.
O Audi A1 ultra na versão TDI® e TFSI®
mais eficiente do seu segmento.
A tecnologia Audi ultra é sinónimo de tecnologias e soluções que permitem uma redução ainda maior do consumo e das emissões,
sem prejudicar a dinâmica e o prazer da condução. Disponível de série em cada Audi, a tecnologia Audi ultra visa, a longo prazo,
uma mobilidade sustentável sem quaisquer emissões, pelo que a Audi continua empenhada em desenvolver tecnologias de propulsão cada vez mais eficientes. Os motores a gasolina ou Diesel são extremamente económicos, evidenciando-se pela sua elevada
eficiência. A designação “ultra” na traseira do modelo revela que aqui a eficiência máxima tem uma posição de vanguarda, como
comprova o modelo Audi A1 1.4 TDI ultra que regista emissões de CO₂ desde 89 g/km e o modelo A1 1.0 TFSI ultra com emissões
a partir de 97 g/km. Estes valores de referência não implicam quaisquer limitações no que concerne à habitual dinâmica de condução
da marca dos quatro anéis. Experimente os modelos Audi A1 ultra e descubra uma nova dimensão de eficiência.

Audi ultra

O motor 1.0 TFSI ultra de 95 Cv (70 kW)
apresenta emissões de CO₂ em ciclo combinado de:
A1/A1 Sportback: desde 97 g/km
O modelo 1.4 TDI ultra de 90 Cv (66 kW)
apresenta emissões de CO₂ em ciclo combinado de:
A1: desde 89 g/km
A1 Sportback: desde 91 g/km
O modelo 1.4 TDI ultra está equipado de série com:
Caixa manual de 5 velocidades,
com relações de transmissão otimizadas.
Pneus com resistência ao rolamento otimizada
Permitem reduzir o consumo de combustível.
Suspensão otimizada e frisos de proteção inferior
das portas
Reduzem o coeficiente de resistência aerodinâmico
(Cx), melhorando a aerodinâmica do veículo.

O equipamento disponível de série e o equipamento opcional podem ser consultados no índice a partir da página 116.
A imagem representa o Audi A1 1.4 TDI ultra. Os valores de consumo de combustível e de emissões de CO₂ podem ser consultados a partir da página 110.
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O motor certo para cada personalidade.
Independentemente do motor que vier a escolher, todos os motores se evidenciam pela sua elevada compressão,
combustão eficiente e excelente grau de rendimento. Em suma, uma maior potência combinada com consumos
mais moderados e emissões mais reduzidas.

Motores

Motor 1.4 TFSI

Motor 1.4 TDI

TFSI®
Os motores TFSI da Audi caracterizam-se pela sua eficiência exemplar, excelentes
prestações e comportamento dinâmico elogiável. Destacamos, por exemplo, o
motor 1.4 TFSI (150 CV), equipado com tecnologia Audi cylinder on demand,
disponível para o Audi A1 e Audi A1 Sportback. Acelera o Audi A1 dos 0 aos 100 km/h
em 7,8 segundos e o Audi A1 Sportback em 7,9 segundos, atingindo a velocidade
máxima de 215 km/h.
▪ A1/A1 Sportback 1.0 TFSI ultra (95 CV)
▪ A1/A1 Sportback 1.4 TFSI (125 CV)
▪ A1/A1 Sportback 1.4 TFSI (150 CV)
com tecnologia Audi cylinder on demand
▪ A1/A1 Sportback 1.8 TFSI (192 CV)*
▪ S1/S1 Sportback 2.0 TFSI quattro (231 CV)

TDI®
Os motores TDI da Audi destacam-se pelo seu elevado binário e
extraordinária potência desenvolvida em todos os regimes de rotação.
Distinguem-se também pelos reduzidos níveis de emissões de CO₂ e
pelos consumos moderados, como o motor 1.4 TDI ultra de 90 CV, que
atinge a velocidade máxima de 182 km/h e cumpre a aceleração dos
0 aos 100 km/h em 11,4 segundos no Audi A1 e em 11,6 segundos no
Audi A1 Sportback.
▪ A1/A1 Sportback 1.4 TDI ultra (90 CV)
▪ A1/A1 Sportback 1.6 TDI (116 CV)

Os valores de consumo de combustível e de emissões de CO₂ podem ser consultados a partir da página 110. * Em combinação com este motor, o Audi A1 sport dispõe de equipamentos adicionais, específicos deste nível de equipamento.
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Do estilo desportivo ao luxo.
A escolha é sua.
Tem a possibilidade de configurar o seu Audi A1 inteiramente a seu gosto através dos inúmeros equipamentos
disponíveis. Confira ao seu Audi um caráter mais desportivo ou reforce o seu design e estética. As opções são
muitas. Escolha a que melhor combina consigo. Mas independentemente da sua escolha, qualquer das opções
de equipamento transformará cada viagem numa experiência inesquecível.

A1

Há muitas formas de personalizar o seu automóvel.
O Audi A1 propõe atraentes pacotes de equipamentos que lhe permitem conferir ao seu Audi
um caráter único. No exterior e no interior. Todos
os equipamentos oferecem o comprovado nível
de qualidade associado à marca Audi.

Equipamento de série específico do modelo
Características do equipamento exterior:
Jantes de aço com tampão integral (n/disponível
em Portugal)
Tamanho 6 J x 15 com pneus 185/60 R 15*
Características do equipamento interior:
Ventiladores com contornos em Preto mate
Bancos com estofos em tecido Emotion
Características ao nível das funcionalidades:
Volante desportivo de 3 braços
Suspensão dinâmica

O equipamento disponível de série e o equipamento
opcional podem ser consultados no índice a partir da
página 116.

Níveis e pacotes de equipamento
A1 A1 sport

A1 design

Audi design selection

S line

Os valores de consumo de combustível e de emissões de CO₂ podem ser consultados a partir da página 110. * As características técnicas dos pneus podem ser consultadas na página 113.

S line competition

A1 1.8 TFSI
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Intensificar o caráter desportivo.
Os equipamentos desportivos para o Audi A1.

A1 sport

Viva o seu lado mais desportivo em toda a sua
plenitude através de detalhes exclusivos que
sublinham o temperamento do seu Audi A1.
No exterior, com equipamentos que deixam
antever um desempenho perfeito. No interior,
com acessórios que propagam uma atmosfera
desportiva genuína.

Equipamento de série específico do modelo
Características do equipamento exterior:
Jantes de liga leve de 5 raios dinâmicos
Tamanho 7 J x 16 com pneus 215/45 R 16¹
Ponteiras de escape em alto brilho
Características do equipamento interior:
Ventiladores com contorno em Preto alto brilho
Bancos com estofos em tecido Wonder
Aplicações de alumínio no interior
Características ao nível das funcionalidades:
Bancos dianteiros desportivos
Volante desportivo de 3 braços, em couro
Computador de bordo
Audi drive select²
Suspensão desportiva
Faróis de nevoeiro

O equipamento disponível de série e o equipamento opcional podem ser consultados no índice a partir da página 116.

Níveis e pacotes de equipamento
A1 A1 sport

A1 design

Audi design selection

S line

S line competition

A1 1.8 TFSI

Os valores de consumo de combustível e de emissões de CO₂ podem ser consultados a partir da página 110. ¹ As características técnicas dos pneus podem ser consultadas na página 113. ² Apenas disponível com motores a partir de 116 CV.
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Tão inconfundível como o seu gosto pessoal.
Os equipamentos que intensificam o design do Audi A1.

A1 design

Um Audi resulta da combinação de vários detalhes de exclusiva qualidade, concebidos de forma
criteriosa. Mas um Audi oferece também espaço
para concretizar as suas próprias ideias. O nível
de equipamento A1 design permite-lhe conferir
ao seu Audi A1 detalhes marcantes que refletem
o seu estilo pessoal.

Equipamento de série específico do modelo
Características do equipamento exterior:
Jantes de liga leve com design de 5 raios em turbina
Tamanho 7 J x 16 com pneus 215/45 R 16*.
Retrovisores exteriores e spoiler traseiro em cor de
contraste
Ponteiras de escape em alto brilho
Características do equipamento interior:
Ventiladores com contorno em cor de contraste
em preto alto brilho, cinzento aço, branco glaciar
ou vermelho-escuro
Bancos com estofos em tecido Liga
Aplicações de alumínio no interior
Características ao nível das funcionalidades:
Bancos dianteiros desportivos
Volante desportivo de 3 braços, em couro
Computador de bordo
Farolins traseiros em LED

O equipamento disponível de série e o equipamento opcional podem ser consultados no índice a partir da página 116.

Níveis e pacotes de equipamento
A1 A1 sport

A1 design Audi design selection

S line

Os valores de consumo de combustível e de emissões de CO₂ podem ser consultados a partir da página 110. * As características técnicas dos pneus podem ser consultadas na página 113.

S line competition

A1 1.8 TFSI
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Tão inconfundível como o seu gosto pessoal.
Os pacotes Audi design selection.
Os pacotes interiores Audi design selection oferecem-lhe uma seleção de grande nível estético em materiais exclusivos e cores
especiais para o habitáculo do seu Audi. Os ventiladores com contorno em Preto alto brilho e contorno interior em Verde quando
combinados com o requintado interior em tecido/couro em Verde Cana/Preto, com atrativas costuras de contraste em Verde Cana,
conferem ao habitáculo um caráter exclusivamente desportivo, que é transposto para o exterior através das jantes de liga leve
com design de 5 raios duplos em estrela.

Os valores de consumo de combustível e de emissões de CO₂ podem ser consultados a partir da página 110.

Níveis e pacotes de equipamento
A1 A1 sport A1 design

Audi design selection Verde Cana
O pacote Audi design selection Verde Cana
inclui os seguintes equipamentos:
Bancos dianteiros desportivos
Secção central dos bancos em tecido Spirit Verde Cana
Flancos laterais e faixa central dos encostos de cabeça em
couro Preto com costuras de contraste em Verde Cana
Elementos de design nos bancos em tecido liso Antracite
Inserções nos revestimentos das portas em mono.pur Preto
Apoio de braços central dianteiro (se encomendado),
encostos de braço nas portas e revestimento inferior
da consola central em monopur Preto com costuras
de contraste em Verde Cana
Volante, fole da alavanca da caixa de velocidades e
tapetes com costuras de contraste em Verde Cana
Contornos dos ventiladores em Preto alto brilho com
anel interior em Verde
Pacote de luzes interiores em LED
Jantes de liga leve com design de 5 raios duplos em
estrela, tamanho 7,5 J x 17 com pneus 215/40 R 17*
* As características técnicas dos pneus podem ser consultadas na página 113.

Audi design selection S line

S line competition

A1 1.8 TFSI
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Permanecer fiel ao caráter desportivo.
Os pacotes S line.

Os pacotes S line sublinham o caráter desportivo
do seu Audi A1. Reforçam o dinamismo das suas
linhas, conferem uma maior expressividade ao
seu interior e melhoram o seu comportamento
dinâmico e desportivo, tornando o seu Audi num
atleta de alta competição.

Pacote exterior S line

Para-choques dianteiro e traseiro, grelhas frontais
laterais e difusores
Em design mais desportivo.
Frisos de proteção inferior das portas
Pintados na cor da carroçaria.
Spoiler traseiro de tejadilho S line
Difusores
De cor Cinzento Platina.
Grelha do radiador
Em Preto brilhante.
Faróis de nevoeiro
Ponteiras de escape cromadas
Frisos das soleiras das portas com inserções
em alumínio
Com logótipo S line.
Logótipo S line
Nos guarda-lamas dianteiros.
Os valores de consumo de combustível e de emissões de CO₂ podem ser consultados a partir da página 110.

Níveis e pacotes de equipamento
A1 A1 sport

A1 design

Audi design selection S line S line competition A1 1.8 TFSI

Pacote desportivo S line
No pacote desportivo S line estão disponíveis os
seguintes equipamentos:
Jantes de liga leve Audi Sport com design de 10 raios
Tamanho 7,5 J x 17 com pneus 215/40 R 17¹, ².

Como opção:
Outros modelos de jantes de 17 polegadas ou de
dimensões maiores.
Suspensão desportiva com amortecedores adaptativos³

Suspensão desportiva S line
Com molas e amortecedores mais dinâmicos.
Frisos das soleiras das portas com inserções
em alumínio
Com logótipo S line.
Sigla S line
Nos guarda-lamas dianteiros.
Habitáculo, painel de bordo e forro do tejadilho
De cor Preto; com costuras de contraste nos estofos dos
bancos, volante desportivo em couro, fole da alavanca
da caixa de velocidades/alavanca seletora e tapetes em
couro.

Bancos dianteiros desportivos S
Estofos dos bancos S line em Alcantara perfurado/
couro ou couro macio
Em Preto (couro) e Preto ou Cinzento Rotor (couro
macio), com costuras de contraste e logótipo S line
embutido nos encostos dos bancos dianteiros.
Volante desportivo multifunções S line de 3 braços,
em couro, ou volante desportivo multifunções S line
de 3 braços, em couro, com fundo plano
Em couro Preto, (aro do volante em couro perfurado),
com logótipo S line; nas versões com caixa de velocidades automática, opcionalmente com patilhas atrás do
volante.

Bancos dianteiros desportivos
Estofos S line
Em tecido Sprint/couro Preto; com logótipo S line
embutido nos encostos dos bancos dianteiros.
Volante desportivo S line de 3 braços, em couro
Em couro Preto, com logótipo S line (aro do volante
em couro perfurado).
Punho da alavanca da caixa de velocidades
Em couro preto perfurado.
Contornos dos ventiladores
Em Preto alto brilho.
Aplicações de alumínio no interior
Pacote de luzes interiores LED
Pedais em aço inoxidável

¹ Uma proposta da quattro GmbH.

² As características técnicas dos pneus podem ser consultadas na página 113.

³ Não disponível com o motor 1.4 TDI (90 CV).

Contorno dos ventiladores
Em alumínio¹.
Cores exteriores disponíveis em todas as cores
opcionais e de série e adicionalmente na cor
especial de Cinzento Daytona Metalizado.
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O equipamento desportivo certo para uma força de tração ainda maior.
O Pacote S line Competition.
Com o novo Pacote S line Competition, estará não só a sublinhar o caráter do seu Audi, como também a reforçá-lo.
Acentue as linhas dinâmicas do exterior e interior. E viva plenamente o caráter desportivo do modelo. Em todos os
detalhes. A qualquer momento.

Níveis e pacotes de equipamento
A1 A1 sport

S line competition
Características do equipamento exterior:
Jantes de liga leve Audi Sport com design de 10 raios;
opcionalmente, jantes de liga leve Audi Sport com
design de 5 raios em rotor*
Ponteiras de escape anodizadas, em preto
Pacote exterior S line
Pacote desportivo S line
Pacote Negro (grelha do radiador, entradas de ar
laterais e difusor em preto alto brilho)
Blade adicional no rebordo do spoiler dianteiro
em preto alto brilho
Farolins traseiros em LED
Cores exteriores em Preto Lacado, Branco Glaciar
Metalizado, Prata Florett Metalizado, Preto Mito
Metalizado, Cinzento Daytona Metalizado ou
Vermelho Misano Metalizado
Características do equipamento interior:
Contorno dos ventiladores e consola central em Preto
alto brilho
Estofos dos bancos em Alcântara/Couro
Aplicações de alumínio no interior
Pacote de luzes interiores em LED
Pedais e apoios de pé em aço inoxidável
Características ao nível das funcionalidades:
Bancos dianteiros desportivos
Volante desportivo multifunções de 3 braços, em couro,
com fundo plano (opcional)

* Uma proposta da quattro GmbH.
Os valores de consumo de combustível e de emissões de
CO₂ podem ser consultados a partir da página 110.

A1 design

Audi design selection

S line S line competition A1 1.8 TFSI
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O equipamento disponível de série e o equipamento opcional podem ser consultados no índice a partir da página 116.

Níveis e pacotes de equipamento
A1 A1 sport

A1 design

Audi design selection

S line

S line competition A1 1.8 TFSI

A1 1.8 TFSI

A potência deve ser compensadora. Não apenas
para si, mas também para o seu Audi A1 1.8 TFSI.
É por isso que propomos um pacote exclusivo de
equipamentos desportivos para a versão mais
potente do Audi A1, que o torna ainda mais
dinâmico e individualizado.
Equipamento de série específico do modelo
Características do equipamento exterior:
Jantes de liga leve de 16 e 17 polegadas (opcional)
Dianteira com design S1, com grelha do radiador
em Preto alto brilho
Para-choques traseiro S line, com difusor em Preto alto
brilho
Logótipo S line nos guarda-lamas e nas embaladeiras
Frisos das soleiras das portas e spoiler traseiro S line
Arcos do tejadilho/tejadilho em Preto Lacado (opcional)
com as cores exteriores Branco Gelo Metalizado, Prata
Florett Metalizado, Cinzento Nano Metalizado, Preto
Mito Metalizado, Cinzento Daytona Metalizado ou
Vermelho Misano Metalizado
Caixa dos retrovisores exteriores na cor da carroçaria
Blade à frente em Vermelho Misano* (como opção,
sem blade)
Para-choques dianteiros com design Audi S1
com entradas de ar laterais em Preto alto brilho
Ponteiras de escape em Preto alto brilho
Cores exteriores em Branco Cortina, Preto Lacado, Branco Gelo Metalizado, Prata Florett Metalizado, Cinzento
Nano Metalizado, Preto Mito Metalizado, Cinzento
Daytona Metalizado ou Vermelho Misano Metalizado
Características do equipamento interior:
Pedais e apoios de pé em aço inoxidável
Características ao nível das funcionalidades:
Suspensão desportiva
Faróis de Xénon Plus com lava-faróis integrado
Farolins traseiros em LED
Os valores de consumo de combustível e de emissões de CO₂ podem ser consultados a partir da página 110.
* Com a cor exterior Vermelho Misano, a “blade” à frente é em Preto Lacado.
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Ter a estrada sob controlo. E atrair olhares de admiração.
Os pacotes óticos quattro para o exterior e interior
do Audi S1 e Audi S1 Sportback.
Um caráter desportivo incondicional, bem patente em todos os detalhes. Um caráter desportivo incondicional, bem patente em
todos os detalhes. Ao longe, pelo marcante spoiler de tejadilho com design específico S1, com parte superior de grande superfície,
de uma só peça, ou, no caso do S1 Sportback, com entalhe no centro, e pelos faróis com guarnições em vermelho. Ao perto,
pelas jantes de liga leve de 18 polegadas, com design de 5 raios facetados e pinças dos travões pintadas de vermelho. No interior,
inúmeros pormenores exclusivos. O pacote ótico quattro para o exterior e interior confere ao Audi S1 e ao Audi S1 Sportback um
dinamismo acrescido.
Pacote ótico quattro exterior
Disponível em 8 cores
Faróis Xénon Plus com guarnição em vermelho¹
Pinças dos travões em vermelho, com logótipo S1¹
Jantes de liga leve de 5 raios facetados (design S), de
acabamento em preto mate, parcialmente polidas², ³
Spoiler de tejadilho marcante (a imagem mostra o spoiler
de tejadilho do S1 Sportback, com entalhe no centro)
Logótipo quattro na parte lateral
Para-choques com contorno do spoiler em alumínio

Os valores de consumo de combustível e de emissões de CO₂ podem ser consultados na página 112.

Pacote ótico quattro

Pacote ótico quattro interior
Consola central em Preto alto brilho, Vermelho ou
Amarelo
Bancos desportivos S em couro, com encostos em Preto
alto brilho, Vermelho ou Amarelo e logótipo quattro
Encostos de braço nas portas a condizer com a cor dos
bancos, com costuras de contraste
Volante desportivo multifunções de 3 braços, em couro,
com fundo plano e costuras específicas dos modelos S
Ventiladores com contorno em Preto alto brilho com
contorno interior em Vermelho; opcionalmente, em
alumínio, também com contorno interior em Vermelho
Tapetes em Preto, com costura dupla

As imagens representam o modelo Audi S1 Sportback
com o pacote ótico quattro exterior e interior em
Vermelho.

¹ Guarnições e pinças dos travões em vermelho; como opção, sem guarnições.
³ Tenha em atenção a especificidade das jantes na página 113.

² As características técnicas dos pneus podem ser consultadas na página 113.
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O seu caráter é único.
Porque não também o do seu Audi?
O caráter exclusivo do equipamento Audi exclusive faz jus ao seu nome. A ampla seleção de couros de
várias tonalidades e cores exclusivas exteriores adaptam a proposta da Audi a todos os gostos individuais.
É uma forma de realçar ainda mais o caráter inconfundível do seu modelo. Para mais informações sobre
as várias opções de configuração do seu automóvel, consulte o seu Concessionário Audi.

Audi exclusive é uma proposta da quattro GmbH.

Código QR

Para saber mais sobre a gama de equipamentos disponíveis e sobre os padrões de qualidade da linha Audi exclusive, digitalize este
código QR com o seu Smartphone ou utilize o
seguinte link: www.audi.com/exclusivefilm.

Audi exclusive

Audi A1 na cor especial Audi exclusive
Laranja Incandescente
Pacote negro de alto brilho Audi exclusive
Jantes de liga leve Audi Sport com design de 5 raios
Wing, de acabamento em titânio brilhante, com superfície
de alto brilho*
Equipamento interior em couro Audi exclusive, com
inserções nos bancos dianteiros, nos revestimentos das
portas e costuras de contraste em Branco Alabastro
Pacote de elementos decorativos coloridos em couro
Audi exclusive de cor Preto com costuras de contraste
em Branco Alabastro
Elementos de comando em couro Audi exclusive
em Preto/Branco Alabastro
Ventiladores com contorno em alumínio Audi exclusive
Punho da alavanca da caixa de velocidades em alumínio
Audi exclusive

Tenha em atenção a especificidade das jantes na página 110.

* As características técnicas dos pneus podem ser consultadas na página 113.
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Descubra um novo território.
E conquiste-o.
Com o active kit.
Mantenha sempre uma mente aberta para novas descobertas, assumindo simultaneamente um estilo
pessoal próprio. O active kit do programa de Acessórios Originais Audi oferece-lhe muitas possibilidades inesperadas de redescobrir o seu território de uma forma desportiva. Equipe o seu Audi A1 para
enfrentar os desafios da mobilidade urbana. Com autoconfiança. De forma suprema. Com o seu
inconfundível toque pessoal. O active kit está disponível como equipamento opcional de fábrica ou
posteriormente no seu Concessionário Audi.

Os valores de consumo de combustível e de emissões de CO₂ podem ser consultados a partir da página 110.

Acessórios Originais Audi

active kit
Avance de uma forma mais progressiva e desportiva,
no seu próprio estilo. O pacote active style oferece um
avental dianteiro em Cinzento Platina com aplicações
em alumínio, revestimentos das cavas das rodas dianteiras e traseiras em Cinzento Platina, embaladeiras em
Cinzento Platina com inserções em alumínio e saia traseira
em Cinzento Platina.
O pacote propõe ainda detalhes que marcam a diferença,
como as siglas autocolantes decorativas ative para os
arcos do tejadilho e a traseira em Cinzento Platina. Para
uma imagem ainda mais individualizada, oferece também aplicações decorativas para os retrovisores exteriores em Cinzento Platina. Disponível de fábrica apenas
em combinação com o pacote active style.
As jantes de liga leve de 5 raios Cavo¹, disponíveis em
separado, complementam a imagem desportiva do
modelo. Estão disponíveis no tamanho 7,5 J x 17 para
pneus 215/40 R 17² ou no tamanho 7,5 J x 18 para
pneus 225/35 R 18². Podem ser encomendadas de fábrica
apenas em combinação com o pacote active style.

¹ Tenha em atenção a especificidade das jantes na página 113.

² As características técnicas dos pneus podem ser consultadas na página 113.
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Desperte o designer que há em si.
O Audi A1 e o Audi S1 demonstram uma verdadeira grandeza em todos os aspetos, bem como
uma enorme versatilidade no que concerne as opções de equipamento. A sua variedade pode
ser complementada através dos Acessórios Originais Audi, com os quais poderá exprimir plenamente o seu lado criativo. Os equipamentos apresentados nesta página e na página seguinte
estão disponíveis como equipamento opcional, de fábrica ou como montagem posterior no
seu Concessionário Audi. Para o exterior, estão disponíveis componentes de montagem na cor
da carroçaria ou em cor de contraste, bem como as siglas autocolantes decorativas para
determinadas zonas. Para o interior, pode optar por diversos componentes de várias cores
e estilos – dos mais sóbrios aos mais marcantes. Em suma, um vasto número de possibilidades. Apresentamos-lhe aqui algumas opções:

Audi A1 de cor Branco Glaciar Metalizado¹
Spoiler de tejadilho² e pacote style na cor de contraste
Cinzento Daytona Metalizado; disponíveis em separado
ou em conjunto. Ao invés da cor da carroçaria, o contorno do spoiler dianteiro, as embaladeiras e o spoiler de
tejadilho estão também disponíveis em cor de contraste
ou em Preto Lacado, Prata Florett Metalizado, Branco
Glaciar Metalizado e Amarelo Macau.
Jantes de liga leve com design de 5 raios em V, escurecidas
e brilhantes³, ⁴: tamanho 7,5 J x 17. Disponível como
montagem posterior no seu Concessionário Audi.

¹ Para mais detalhes sobre as possibilidades de combinação, consulte o seu Concessionário Audi. ² Também disponível para o Audi S1 e o Audi S1 Sportback. ³ As características técnicas dos pneus podem ser consultadas na página 113.
⁴ Tenha em atenção a especificidade das jantes na página 113.

Acessórios Originais Audi

Audi A1 Sportback
de cor Preto Mito Metalizado¹
Spoiler de tejadilho na cor da carroçaria²
Pacote style na cor da carroçaria: rebordo do spoiler
dianteiro, soleiras das portas, difusor traseiro (preto
mate), ponteiras de escape desportivas, cromadas
Siglas autocolantes decorativas com design de bandeira
xadrez preta e branca para os arcos do tejadilho em
Prata Florett. Também disponíveis em Preto Lacado Mate,
Cinzento Daytona Metalizado, Cinzento Daytona Mate,
Branco Glaciar Metalizado, Prata Florett Metalizado e
Amarelo Macau.²
Siglas autocolantes decorativas Siglas autocolantes
decorativas com design de bandeira xadrez preta e branca
para a traseira em Prata Florett. Também disponíveis
em Preto Lacado Mate, Cinzento Daytona Metalizado,
Cinzento Daytona Mate, Prata Florett Metalizado e
Branco Glaciar Metalizado²
Jantes de liga leve com design de 5 raios em V³:
tamanho 7,5 J x 17. Apenas disponível como montagem
posterior no seu concessionário Audi

Os valores de consumo de combustível e de emissões de CO₂ podem ser consultados a partir da página 110.
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Audi A1 Sportback
de cor Preto Mito Metalizado¹
Siglas autocolantes decorativas com design em V em
Amarelo Macau. Também disponíveis em Preto Lacado
Mate, Cinzento Daytona Mate, Cinzento Daytona Metalizado, Prata Florett Metalizado e Branco Glaciar Metalizado²
Aplicações decorativas nos retrovisores exteriores em
Amarelo Macau. Também disponíveis em Cinzento
Daytona Metalizado, Prata Florett Metalizado e Branco
Glaciar Metalizado
Jantes de liga leve de 5 braços em polígono, com superfície de alto brilho³, ⁴, preto mate: tamanho 7,5 J x 18.
Apenas disponível como montagem posterior no seu
concessionário Audi²
Aplicações decorativas para o interior em Amarelo Macau:
saídas de ar em Amarelo Macau, consola central em
Amarelo Macau/Preto Lacado, manípulos interiores das
portas e retrovisor interior em Preto Lacado. Para
conhecer mais cores, consulte a página do lado direito.

¹ Para mais detalhes sobre as possibilidades de combinação, consulte o seu Concessionário Audi. ² Também disponível para o Audi S1 e o Audi S1 Sportback.
³ As características técnicas dos pneus podem ser consultadas na página 113. ⁴ Tenha em atenção a especificidade das jantes na página 113.

Acessórios Originais Audi

Aplicações decorativas para o interior¹
Em Vermelho Misano Metalizado para as saídas de ar,
consola central, manípulos das portas e retrovisor interior. Também disponível em Branco Cortina, Cinzento
Daytona Metalizado, Prata Florett Metalizado, Branco
Glaciar Metalizado, Amarelo Macau (consultar a página
esquerda) e em design de bandeira xadrez preta e branca.
Luzes de acesso nas embaladeiras das portas¹
Jogo de montagem com 2 frisos iluminados para o Audi A1
e Audi A1 Sportback; inclui logótipo A1. As luzes são
ativadas sempre que se entra ou sai do veículo através
de uma válvula eletromagnética instalada na porta.
Os valores de consumo de combustível e de emissões de CO₂ podem ser consultados a partir da página 110.

Nem uma, nem duas, nem três.
Mas quatro camadas de tinta.
Opte pela cor exterior que melhor combina consigo. Qualquer que seja a cor que escolher
pode ter a certeza que o processo de pintura da marca Audi obedece aos mais elevados
requisitos de qualidade. Todos os modelos Audi possuem quatro camadas de tinta, apesar de a sua pintura apresentar uma espessura inferior à de um cabelo humano. Este
avançado processo confere ao seu Audi uma aparência brilhante e reluzente e protege-o
simultaneamente das influências atmosféricas e do desgaste natural, ao longo de toda
a sua vida útil.

| Arcos do tejadilho/tejadilho/caixas dos retrovisores exteriores/spoiler traseiro
Arcos do tejadilho
em cor de contraste

Preto Lacado

Branco Glaciar
Metalizado

Prata Florett
Metalizado

Cinzento Daytona
Metalizado

Cores da
carroçaria

Amarelo Vegas

Branco Glaciar
Metalizado

Prata Florett
Metalizado

Cinzento Nano
Metalizado

Vermelho Shiraz Castanho Soho
Metalizado
Metalizado

Azul Utopia
Metalizado

Azul Scuba
Metalizado

Preto Mito
Metalizado

Cinzento Daytona Azul Sepang
Metalizado
Metalizado

Vermelho Misano
Metalizado

Amarelo Vegas

Branco Glaciar
Metalizado

Prata Florett
Metalizado

Cinzento Nano
Metalizado

Vermelho Shiraz Castanho Soho
Metalizado
Metalizado

Azul Utopia
Metalizado

Azul Scuba
Metalizado

Preto Mito
Metalizado

Cinzento Daytona Azul Sepang
Metalizado
Metalizado

Vermelho Misano
Metalizado

Tejadilho
em cor de contraste

Preto Lacado

Prata Florett
Metalizado

Cinzento Daytona
Metalizado

Cores da
carroçaria

O equipamento disponível de série e o equipamento opcional podem ser consultados no índice a partir da página 116.
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Caixa dos retrovisores exteriores e spoiler traseiro
em cor de contraste (A1 design)

Preto Lacado

Branco Glaciar
Metalizado

Prata Florett
Metalizado

Cinzento Daytona
Metalizado

Cores da
carroçaria

Branco Cortina

Preto Lacado

Branco Glaciar
Metalizado

Prata Florett
Metalizado

Cinzento Nano
Metalizado

Vermelho Shiraz Castanho Soho
Metalizado
Metalizado

Azul Utopia
Metalizado

Azul Scuba
Metalizado

Preto Mito
Metalizado

Cinzento Daytona Vermelho Misano
Metalizado
Metalizado

Branco Glaciar
Metalizado

Prata Florett
Metalizado

Cinzento Nano
Metalizado

Vermelho Shiraz Castanho Soho
Metalizado
Metalizado

Azul Utopia
Metalizado

Azul Scuba
Metalizado

Preto Mito
Metalizado

Cinzento Daytona Vermelho Misano
Metalizado
Metalizado

Caixa dos retrovisores exteriores e spoiler traseiro
em cor de contraste (A1 Sportback design)

Preto Lacado

Prata Florett
Metalizado

Cinzento Daytona
Metalizado

Cores da
carroçaria

Branco Cortina

Preto Lacado

Exterior
Cores exteriores/cores de contraste

Os arcos de tejadilho do Audi A1/Audi S1 e o tejadilho do Audi A1 Sportback/Audi S1 Sportback
conferem a estes modelos uma imagem distintiva.
Marcantes e carismáticos, sublinham a dinâmica
apurada do perfil. Estão disponíveis na cor exterior
do veículo ou, opcionalmente, em várias cores de
contraste. O mesmo se aplica às caixas dos retrovisores exteriores e ao spoiler traseiro no nível de equipamento A1 design. Existem inúmeras opções para
conferir ao seu Audi A1/Audi S1 ou Audi A1 Sportback/
Audi S1 Sportback um cunho mais pessoal.

A imagem mostra o Audi A1 na cor Branco Glaciar Metalizado,
com arcos do tejadilho, caixas dos retrovisores exteriores e
spoiler traseiro em Cinzento Daytona Metalizado.

A imagem mostra o Audi S1 Sportback na cor Azul Sepang
Metalizado com tejadilho em Preto Lacado.

Jantes/pneus
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O equipamento disponível de série e o equipamento opcional podem ser consultados no índice a partir da página 116.

| Pinturas lisas

| Pinturas metalizadas

Branco Cortina

Branco Glaciar

Amarelo Vegas

Prata Florett

Preto Lacado

Cinzento Nano

Exterior
Cores exteriores/cores de contraste
| Pinturas metalizadas

| Pinturas individuais

Cores especiais Audi exclusive
Uma proposta da quattro GmbH.

Vermelho Shiraz

Azul Scuba

Cinzento Daytona

Castanho Soho

Preto Mythos

Azul Sepang

Azul Utopia

Vermelho Misano

Jantes/pneus

Dar forma à qualidade.
E cumpri-la de forma brilhante.
As jantes Audi.
Para que tenha uma sensação de segurança em viagem, as jantes Audi são
sujeitas a testes específicos. São os mais rigorosos testes de resistência que
atestam a sua elevada estabilidade. O teste acelerado de cobre com spray
de cloreto de sódio e ácido acético, designado de CASS, garante a proteção
máxima contra corrosão. Só deste modo é possível garantir que cada jante
cumpra o elevado padrão de qualidade da marca Audi, mesmo depois de muitos
quilómetros percorridos. Independentemente do modelo que vier a escolher.

| Jantes de verão

Jantes de aço com tampão integral
(não disponível em Portugal)
Tamanho 6 J x 15 com pneus 185/60 R 15¹.

Jantes de liga leve com design de 5 raios
Tamanho 6 J x 15 com pneus 185/60 R 15¹.

Para uma relação ideal entre um Audi e a estrada.
Com um design marcante e uma mão-de-obra irrepreensível, a vasta gama de jantes complementa na perfeição a elegância desportiva do seu Audi. Todas as jantes foram feitas à medida de cada modelo. Reforce o caráter do seu Audi
de acordo com o seu gosto pessoal. Deseja conferir um maior dinamismo ao seu veículo? A gama especial de jantes
Audi Sport oferece a solução ideal. Deixe-se inspirar. Mas qualquer que seja a sua escolha, o comando é sempre seu.

Jantes de liga leve com design de 5 raios dinâmicos
Tamanho 7 J x 16 com pneus 215/45 R 16¹
(opcionalmente, com pneus run-flat).
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Jantes de liga leve com design de 5 raios em turbina
Tamanho 7 J x 16 com pneus 215/45 R 16¹
(opcionalmente, com pneus run-flat).

Jantes de liga leve com design de 5 raios duplos
em estrela
Tamanho 7,5 J x 17 com pneus 215/40 R 17¹.

Jantes de liga leve com design de 5 raios paralelos
(design S)
Tamanho 7,5 J x 17 com pneus 215/40 R 17¹.

Jantes de liga leve com design de 7 raios
Tamanho 7,5 J x 17 com pneus 215/40 R 17¹.

Jantes de liga leve com design de 5 raios Aero,
de acabamento em cinzento contrastante,
parcialmente polidas²
Tamanho 7 J x 16 com pneus 215/45 R 16¹.

Jantes de liga leve com design de 5 raios,
com elementos decorativos em preto brilhante
Tamanho 7,5 J x 17 com pneus 215/40 R 17¹.

Jantes de liga leve com design de 5 raios em V
Tamanho 7,5 J x 17 com pneus 215/40 R 17¹.

Jantes de liga leve Audi Sport com design de 10 raios
Tamanho 7,5 J x 17 com pneus 215/40 R 17¹.
Uma proposta da quattro GmbH.

Jantes de liga leve com design de 10 raios
Tamanho 7 J x 16 com pneus 215/45 R 16¹
(opcionalmente, com pneus run-flat).

Jantes de liga leve com design de 5 raios,
com elementos decorativos
Tamanho 7,5 J x 17 com pneus 215/40 R 17¹.

Jantes de liga leve com design de 5 raios em V,
de acabamento em cinzento contrastante,
parcialmente polidas²
Tamanho 7,5 J x 17 com pneus 215/40 R 17¹.

Jantes de liga leve Audi Sport com design de 10 raios,
de acabamento em preto mate, com superfície de alto
brilho²
Tamanho 7,5 J x 17 com pneus 215/40 R 17¹.
Uma proposta da quattro GmbH.

Exterior
Cores exteriores/cores de contraste

Jantes/pneus

| Jantes de inverno

Jantes de liga leve com design de 5 raios facetados
(design S), de acabamento em cinzento contrastante,
parcialmente polidas²
Tamanho 7,5 J x 18 com pneus 225/35 R 18¹.

Jantes de liga leve Audi Sport com design de 5 raios
Wing, de acabamento em titânio brilhante,
com superfície de alto brilho²
Tamanho 7,5 J x 18 com pneus 225/35 R 18¹.
Uma proposta da quattro GmbH.

Jantes de inverno de aço com tampão integral
Tamanho 6 J x 15 com pneus 185/60 R 15¹;
velocidade máxima 210 km/h;
permitem a utilização de correntes de neve.

Jantes de inverno de liga leve com design de 5 raios
paralelos (design S)
Tamanho 7,5 J x 17 com pneus 215/40 R 17¹;
velocidade máxima 240 km/h;
não permitem a montagem de correntes de neve.

Jantes de liga leve com design de 5 raios facetados
(design S), de acabamento em preto mate,
parcialmente polidas²
Tamanho 7,5 J x 18 com pneus 225/35 R 18¹.

Jantes de liga leve Audi Sport com design de 5 raios em
rotor, de cor preto mate, com superfície de alto brilho²
Tamanho 7,5 J x 18 com pneus 225/35 R 18¹.
Uma proposta da quattro GmbH.

Jantes de inverno de liga leve com design de 7 raios
dinâmicos
Tamanho 6 J x 16 com pneus 195/50 R 16¹;
velocidade máxima 210 km/h;
permitem a montagem de correntes de neve.

Jantes de inverno de liga leve com design de 5 raios
em V
Tamanho 7,5 J x 17 com pneus 215/40 R 17¹;
velocidade máxima 240 km/h;
não permitem a montagem de correntes de neve.

Jantes de inverno de liga leve com design de 5 raios,
com elementos decorativos em preto brilhante
Tamanho 7,5 J x 17 com pneus 215/40 R 17¹;
velocidade máxima 240 km/h;
não permitem a montagem de correntes de neve.

O equipamento disponível de série e o equipamento
opcional podem ser consultados no índice a partir da
página 116.
¹ As características técnicas dos pneus podem ser
consultadas na página 113.
² Tenha em atenção a especificidade das jantes na
página 113.

Jantes de liga leve Audi Sport com design de 5 raios
em V, de acabamento em titânio mate, com superfície
de alto brilho²
Tamanho 7,5 J x 18 com pneus 225/35 R 18¹.
Uma proposta da quattro GmbH.

Jantes de liga leve Audi Sport com design de 5 raios
em rotor, de acabamento em titânio mate,
com superfície de alto brilho²
Tamanho 7,5 J x 18 com pneus 225/35 R 18¹.
Uma proposta da quattro GmbH.

Tudo assenta num alto nível de qualidade.
No seu Audi, os passageiros são recebidos a bordo com honras. Os bancos dianteiros e traseiros oferecem um
conforto e uma comodidade de luxo, graças aos materiais de qualidade inexcedível e aos acabamentos de
primeira qualidade. Independentemente do estofo ou do tipo de banco que escolher – bancos desportivos
ou bancos desportivos S. O conforto será sempre uma primazia a bordo do seu Audi.

Regulação manual dos
encostos de cabeça
em altura
Regulação manual dos
cintos de segurança
em altura
Regulação manual da
inclinação do encosto

Regulação manual do
banco em altura

Regulação manual da
posição longitudinal do
banco

Bancos dianteiros normais

1

A imagem representa o banco dianteiro normal em tecido Emotion Preto.

O equipamento disponível de série e o equipamento opcional podem ser consultados no índice a partir da página 116.

Interior
Bancos Contornos dos ventiladores

Encostos de cabeça
integrados

Regulação manual dos
encostos de cabeça
em altura

Com logótipo S1 ou S line
nos encostos de cabeça dos
bancos dianteiros

Regulação manual dos
cintos de segurança
em altura
Regulação manual da
inclinação do encosto

Flancos laterais dos
bancos mais
pronunciados
para uma maior
sustentação lateral
nas curvas

Flancos laterais dos bancos
mais pronunciados para
uma maior sustentação
lateral nas curvas

Bancos dianteiros
com apoio lombar
de 2 níveis

Bancos dianteiros com
apoio lombar de 2 níveis

Regulação manual da
inclinação do assento

Regulação manual do
banco em altura
Regulação manual da
inclinação do assento

Regulação manual da
posição longitudinal
do banco

Regulação manual da
posição longitudinal
do banco

Bancos dianteiros desportivos

2

A imagem representa o banco dianteiro desportivo em tecido Wonder em Cinzento Aço.

Bancos dianteiros desportivos S

3

A imagem representa o banco dianteiro desportivo S em couro Preto.

| Tecido

| Tecido/Couro

| Alcantara/Couro

Tecido Emotion Preto

1

Tecido Liga Preto
com costuras de contraste

2

Tecido Sector/Couro Preto
com costuras de contraste

2

Alcantara Perfurado/Couro Preto
com costuras de contraste

2

Tecido Wonder Preto
com costuras de contraste

2

Tecido Liga Cinzento Aço
com costuras de contraste

2

Tecido Sprint/Couro Preto
com costuras de contraste

2

Alcantara/Couro Preto
com costuras de contraste*

2

Tecido Wonder Cinzento Aço
com costuras de contraste

2

Tecido Liga Vermelho Granate
com costuras de contraste

2

Tecido Wonder Azul Laser
com costuras de contraste

2

| Estofos em tecido e couro
Estofos em tecido Emotion
Para bancos dianteiros normais: secção central em tecido
Emotion, flancos laterais e apoio de braços central
(se encomendado) em tecido liso e inserções nos revestimentos das portas em película.
Estofos em tecido Wonder
Para bancos dianteiros desportivos: secção central em
tecido Wonder, flancos laterais e apoio de braços central
(se encomendado) em tecido liso, com costuras de contraste e elementos de design nos bancos em monopur
a condizer com a cor do interior.
Estofos em tecido Liga
Para bancos dianteiros desportivos: secção central em
tecido Liga, flancos laterais e apoio de braços central
(se encomendado) em tecido liso, com costuras de contraste; elementos de design nos bancos a condizer com a
cor do interior, inserções nos revestimentos das portas
em película.
Estofos em tecido Sector/Couro
Para bancos dianteiros desportivos: secção central dos
bancos em tecido sector, flancos laterais em couro, com
costuras de contraste; elementos de design nos bancos,
inserções nos revestimentos das portas e apoio de
braços central (se encomendado) em monopur.

| Pacote de couro
Estofos em Alcantara/Couro
Versão exclusiva para bancos desportivos; elevado nível
de conforto graças à rápida harmonização com a temperatura ambiente; muito resistente, de fácil manutenção
e longa duração. A secção central em Alcantara proporciona um excelente apoio, sendo ideal para uma condução mais dinâmica; os flancos laterais no mais macio
couro rematam os últimos detalhes do banco.

Estofos em couro macio
O couro macio é um material maleável e flexível de elevada qualidade, muito agradável ao toque. A sua superfície natural e respirável proporciona um elevado nível
de conforto. Este tipo de couro evidencia-se pela sua elevada durabilidade e resistência à luz. A sua textura suave
e o acabamento diferenciado sublinham a exclusividade
do interior.

Para bancos dianteiros desportivos*: secção central dos
bancos e inserções nos revestimentos das portas em
Alcantara, flancos laterais e faixa central dos encostos
de cabeça em couro, com costuras de contraste, e apoio
de braços central dianteiro (se encomendado) em
monopur.

Para bancos dianteiros desportivos S: secção central dos
assentos e dos encostos de cabeça e flancos laterais em
couro, inserções laterais e das portas e apoio de braços
central dianteiro (se encomendado) em monopur.

Estofos em couro Milano
Este couro de exclusiva qualidade oferece uma grande
resistência e durabilidade. O couro Milano é integralmente tingido e curtido sem crómio, o que garante uma
excelente proteção da sua superfície.
Para bancos dianteiros desportivos: secção central dos
assentos e dos encostos de cabeça e flancos laterais em
couro Milano com costuras de contraste, inserções nos
revestimentos laterais e das portas e apoio de braços
central (se encomendado) em monopur.

Os valores de consumo de combustível e de emissões de CO₂ podem ser consultados a partir da página 110.

Para bancos dianteiros desportivos S: secção central dos
assentos e dos encostos de cabeça e flancos laterais em
couro macio, revestimento dos encostos em alto brilho,
inserções laterais e das portas em e apoio de braços
central dianteiro (se encomendado) em monopur.

Pacote em couro Audi exclusive*
Para bancos dianteiros desportivos e desportivos S:
estofos, encostos de cabeça e inserções nos revestimentos das portas em couro. Tapetes em preto com contorno em couro colorido. A cor do couro e das costuras está
disponível em várias tonalidades Audi exclusive.
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| Sistemas de conforto dos bancos
Banco do passageiro com regulação manual em altura
Banco do passageiro com regulação manual
Bancos dianteiros com regulação manual em altura
e função “easy-entry”
Para além do banco do condutor, o banco do passageiro
também pode ser regulado em altura; no Audi A1 e
Audi S1, acesso aos bancos traseiros facilitado através
de maior inclinação dos bancos dianteiros.
Bancos dianteiros com apoio lombar de 2 níveis
Com regulação manual, no sentido horizontal.

Apoio de braços central dianteiro
Com inclinação ajustável e compartimento com tampa.

Pacote de bancos de conforto
Banco do passageiro com regulação em altura e função
easy-entry.
Bancos dianteiros aquecidos
Para aquecer os assentos, os encostos e, com bancos
dianteiros desportivos, também os flancos laterais dos
bancos; com 2 níveis de regulação independentes para
os dois bancos dianteiros.

Banco traseiro rebatível
Encosto rebatível em 40 : 60 ou totalmente.

O equipamento disponível de série e o equipamento opcional podem ser consultados no índice a partir da página 116.

Banco traseiro de três lugares
A condizer com os bancos dianteiros, 2 encostos de
cabeça traseiros em forma de L, com regulação manual
em altura.

Interior
Bancos Contornos dos ventiladores
| Couro

Couro Milano Preto
com costuras de contraste

| Audi design selection

2

Couro Preto
com costuras de contraste

2 3

Tecido Spirit Verde Cana/Couro Preto
com costuras de contraste

| Audi exclusive

2

Revestimentos em couro Audi exclusive*
Cor do couro/Alcantara/contorno à escolha

| Opções para bancos
1 Bancos dianteiros normais
2 Bancos dianteiros desportivos

Couro Milano Vermelho Granate/Preto
com costuras de contraste

2

Couro Preto
com costuras de contraste

3

Couro Milano Azul Laser/Preto
com costuras de contraste

2

Couro Cinzento Rotor
com costuras de contraste

3

Couro Cinzento Aço
com costuras de contraste

2 3

* Uma proposta da quattro GmbH.

3 Bancos dianteiros desportivos S

2 3
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No interior pontuam elementos decorativos
que ajudam a compor um ambiente de esplendor.
Detalhes estéticos que conferem individualidade e exercem um fascínio sem igual. Que definem o caráter de um
automóvel e sublinham os padrões de exigência do condutor. Decida qual é a cor que deseja para o contorno
dos ventiladores e confira ao seu Audi uma dose suplementar de carisma.

O equipamento disponível de série e o equipamento opcional podem ser consultados no índice a partir da página 116.

Interior
Bancos Contorno dos ventiladores
| Contornos dos ventiladores

Preto Mate

Preto Alto Brilho, com contorno interior em Vermelho

Azul Laser Alto Brilho

Alumínio, com contorno interior em Vermelho

Preto Alto Brilho

Branco Glaciar Alto Brilho

Vermelho-escuro Alto Brilho¹

Alumínio Audi exclusive²

Preto Alto Brilho, com contorno interior em Verde

Cinzento Aço Alto Brilho

¹ Para mais informações sobre a data de início de comercialização, consulte o seu concessionário Audi.

² Uma proposta da quattro GmbH.
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| Faróis

Faróis de Xénon Plus com lava-faróis integrado
Iluminação intensa da faixa de rodagem, excelente
uniformidade e amplo raio de ação graças aos faróis
com tecnologia de descarga de gás nos médios e
máximos de grande longevidade. A regulação automática do alcance dos faróis evita o encandeamento
dos utentes que circulam no sentido oposto; inclui
luz de circulação diurna com tecnologia de LED de
baixo consumo, luzes traseiras em LED e lava-faróis.

Faróis
De foco variável, com vidro transparente, regulação
elétrica do alcance das luzes, luzes de estacionamento
e luz de circulação diurna.

| Iluminação interior

Farolins traseiros em LED
Luzes de travagem, farolins traseiros, indicadores de
mudança de direção e luz de matrícula com tecnologia
de LED de baixo consumo; com farolins de marcha
atrás e luzes de nevoeiro em halogéneo.

Farolins traseiros incandescentes
Com farolim de marcha atrás e luzes traseiras de
nevoeiro; inclui terceira luz de travagem elevada
e luz de chapa de matrícula em LED.

Faróis de nevoeiro
Em halogéneo, integrados no avental dianteiro.

Luzes traseiras com luz de travagem adaptativa
A luz de travagem acende de forma intermitente quando se efetua uma travagem de emergência para avisar
o trânsito que segue atrás. Ativação automática das
luzes de emergência com a imobilização da viatura.

Assistente de máximos¹
Incrementa a visibilidade do condutor, tornando as
viagens mais cómodas. Reconhece automaticamente,
dentro dos limites do sistema, as luzes dos faróis do
trânsito em sentido contrário, as luzes traseiras dos
outros veículos e as fontes de luz das localidades,
comutando as luzes de máximos para médios, consoante a situação.

Pacote de luzes interiores LED
Com iluminação do habitáculo através de luzes de LED,
de grande longevidade e baixo consumo de energia,
sem encandeamento dos passageiros; inclui os
seguintes equipamentos:
▪ Luzes interiores com luzes de leitura à frente;
no A1/S1 Sportback, adicionalmente com luzes de
leitura atrás
▪ Espelhos de cortesia iluminados para o condutor e
passageiro
▪ Luzes de acesso nas portas, iluminação na zona dos
pés e nos manípulos interiores das portas
▪ Luz refletora na consola central e nos revestimentos
das portas
▪ Iluminação da bagageira

Luzes interiores
À frente; no A1 Sportback, também atrás. Com temporizador e interruptor de contacto em todas as portas;
inclui iluminação do porta-luvas e da bagageira.

Sensor de luz e chuva
Para controlar a ativação automática dos faróis, o funcionamento automático do limpa-vidros e a função
coming home/leaving home; ativação automática/
corte temporizado dos faróis principais, da iluminação
traseira, da chapa da matrícula e da luz de circulação
diurna em LED (em combinação com faróis de Xénon
plus) durante a imobilização/abertura das portas;
inclui vidro dianteiro com faixa cinzenta no contorno
superior.

Os valores de consumo de combustível e de emissões de CO₂ podem ser consultados a partir da página 110. O equipamento disponível de série e o equipamento opcional podem ser consultados no índice a partir da página 116.

Equipamento
Luzes Design Volantes/comandos

Conforto

| Design exterior

Infotainment

Sistemas de assistência Técnica/segurança

Extensão de Garantia Audi

| Design interior

Caixa dos espelhos retrovisores exteriores
Em Preto.
Ou como opção:
Pintados na cor da carroçaria.
A condizer com a cor Audi exclusive dos arcos
do tejadilho², ³.
A condizer com a cor Audi exclusive do tejadilho², ³.
Ponteiras de escape
No A1 sport e A1 design, ponteiras cromadas; na versão
A1 1.8 TFSI, duas ponteiras em design de alto brilho.

Pacote negro de alto brilho Audi exclusive³
Aplicações na grelha do radiador Audi Singleframe,
no para-choques dianteiro e nos contornos dos vidros
laterais. No S1/S1 Sportback, com difusor traseiro
em Preto mate. A apresentação diverge em função
do modelo e do equipamento.

Pedais e apoios de pé em aço inoxidável
Sublinham o caráter desportivo do seu Audi.

Aplicações de alumínio no interior
Inserções decorativas em alumínio nos interruptores
rotativos das luzes, manípulos de abertura das portas,
puxadores das portas e elementos de comando do ar
condicionado; inclui aplicações em alumínio nas embaladeiras das portas.

Pacote de elementos decorativos coloridos monopur
para o interior
Encostos de braço nos revestimentos das portas e
parte inferior da consola central em monopur.

Pacote de elementos decorativos coloridos em couro
Audi exclusive para o interior³
Encostos de braço nos revestimentos das portas e
parte inferior da consola central em couro. A cor do
couro e das costuras está disponível em várias cores
Audi exclusive.

¹ Apenas em combinação com o retrovisor interior com anti-encandeamento automático e sensor de luz/chuva. ² Apenas em combinação com o tejadilho (A1 Sportback) ou arcos do tejadilho (A1) em cor de contraste,
incluindo guarnições laterais (pilares B e triângulos das portas dianteiras e traseiras) em Preto brilhante. ³ Uma proposta da quattro GmbH.

100

| Volantes/comandos

| Espelhos
Retrovisores exteriores com indicadores de mudança
de direção em LED
Com regulação elétrica; vidro asférico no espelho
esquerdo e convexo no vidro direito; caixa do espelho
na cor da carroçaria.
Como opção:
Elétricos e aquecidos
Com esguichos do sistema limpa/lava-vidros aquecidos.

Volante desportivo de 3 braços, em couro
Com regulação em altura e profundidade; inclui airbag
de grande dimensão e punho da alavanca da caixa de
velocidades em couro.

Volante desportivo de 3 braços
Com regulação em altura e profundidade; inclui airbag
de grande dimensão.

Volante desportivo multifunções de 3 braços,
em couro
Permite comandar as funções do sistema Infotainment; com regulação em altura e profundidade; com
airbag de grande dimensão; inclui punho da alavanca
da caixa de velocidades em couro; opcionalmente,
com patilhas atrás do volante para comutar as mudanças da caixa S tronic no modo manual.

Alavanca da caixa de velocidades com punho
em alumínio Audi exclusive¹

Elementos de comando em couro Audi exclusive
Aro do volante, punho e fole da alavanca da caixa de
velocidades e alavanca do travão de mão em couro
Audi exclusive. A cor das costuras está disponível em
várias cores Audi exclusive. Volante com costura
específica Audi exclusive.

Elétricos, aquecidos e rebatíveis
Com esguichos do sistema limpa/lava-vidros aquecidos e rebatimento automático do retrovisor direito.
O retrovisor exterior do lado do passageiro é automaticamente dirigido para o pneu traseiro como apoio ao
estacionamento assim que a marcha-atrás é engatada,
possibilitando uma melhor visualização da beira do
passeio.

Retrovisor interior com anti-encandeamento manual
Na cor do forro do tejadilho.
Elementos de comando em pele de camurça
Audi exclusive Preto¹
Volante, punho e fole da alavanca da caixa de velocidades e alavanca do travão de mão em pele de camurça
em preto. A cor das costuras está disponível em várias
cores Audi exclusive. Com o decorrer do tempo, a pele
adquire uma aparência característica nas zonas de contacto. Volante com costura específica Audi exclusive.

Volante desportivo multifunções de 3 braços,
em couro, com fundo plano
Volante desportivo multifunções de 3 braços, em
couro, adicionalmente com fundo plano.

O equipamento disponível de série e o equipamento opcional podem ser consultados no índice a partir da página 116.

Ou como opção:
Retrovisor interior com anti-encandeamento
automático
Com sensor de luz/chuva; inclui para-brisas com faixa
cinzenta no rebordo superior.

Equipamento
Luzes Design Volantes/comandos

Conforto Infotainment

Sistemas de assistência Técnica/segurança

| Sistemas do tejadilho

Extensão de Garantia Audi

| Vidros
Teto de abrir elétrico, de vidro panorâmico
Com acionamento elétrico para levantar e correr a
parte da superfície vidrada; vidro colorido com proteção manual contra o sol, ajustável a toda a extensão
do teto de abrir, fecho/abertura de conforto a partir
do exterior através da chave do veículo. Contribui para
um ambiente agradável e luminoso no habitáculo e,
quando aberto, para um agradável fluxo de ar em
andamento; com defletor de vento integrado.

Vidros escurecidos
Óculo traseiro, vidros das portas traseiras e vidros
laterais traseiros escurecidos.

Para-brisas com faixa cinzenta
No contorno superior; vidro com isolamento térmico;
verde.

Teto de abrir elétrico, em vidro panorâmico
escurecido²
Inclui spoiler de tejadilho em Preto e arcos de
tejadilho em cor de contraste.

¹ Uma proposta da quattro GmbH.

² Apenas disponível pra o Audi A1/S1.
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| Ar condicionado

Ar condicionado automático
Com regulação eletrónica da temperatura, quantidade
e distribuição do ar
▪ Botão de desembaciamento independente para um
desembaciamento mais rápido do para-brisas e dos
vidros laterais
▪ Recirculação do ar com regulação automática
▪ Regulação em função da exposição solar
▪ Filtro combinado
▪ Sensor de luz/chuva e sensor de humidade
▪ Regulação do ar dinâmico
▪ 4 saídas de ar no painel de bordo
▪ Saídas de ar na zona dos pés à frente e atrás

Ar condicionado manual
▪ Desembaciadores independentes no para-brisas e
nos vidros laterais
▪ Distribuição manual do ar
▪ Recirculação manual do ar
▪ Ventilador de 4 velocidades e filtro combinado de
substâncias tóxicas e de pólen
▪ 4 difusores no painel de bordo
▪ Difusores de ar na zona dos pés à frente e atrás

| Sistemas de fecho

Advanced key
Chave de conforto, com sistema de acesso ao habitáculo e início de marcha; basta fazer-se acompanhar
pela chave; arranque e paragem do motor através do
botão Start-Stop, fecho/abertura da viatura pelo exterior através do sensor integrado nos puxadores das
portas dianteiras. A abertura da bagageira também é
possível com o veículo trancado.

Chave com comando à distância
Para abrir e trancar as portas, a tampa da bagageira
e a tampa do depósito de combustível; inclui fecho/
abertura de conforto pelo exterior das janelas.

Alarme volumétrico
Monitorização das portas, da tampa do motor, da
bagageira e do habitáculo (desativável); inclui proteção antirreboque por meio de um sensor do ângulo
de inclinação e buzina autoalimentada.

O equipamento disponível de série e o equipamento opcional podem ser consultados no índice a partir da página 116.

| Compartimentos/transporte
Porta-objetos
Compartimentos nos revestimentos laterais das
portas e na consola central.

Pacote porta-objetos com pacote de bagageira
É composto pelos equipamentos do pacote
porta-objetos e do pacote de bagageira.

Pacote porta-objetos
Composto por bolsas nas costas dos bancos dianteiros,
gaveta por baixo do banco do condutor e rede porta-objetos na zona dos pés do passageiro; 2 pontos de
fixação na parte traseira do lado esquerdo e direito¹,
porta-luvas com fechadura e 3 suportes de bebidas
entre os bancos traseiros.

Preparação para engate de reboque
Inclui cablagem até à cavidade da roda de reserva.
O jogo de peças para montagem posterior pode ser
adquirido através do Programa de Acessórios Originais
Audi.

Pacote de bagageira
Proporciona o transporte flexível de objetos e bagagem e um elevado nível de conforto em viagem. Inclui
rede combinada para fixação da bagagem aos olhais
de fixação do piso de carga, compartimentos de arrumação por baixo do revestimento do piso de carga,
cinta tensora lateral, ponto de fixação adicional, luz
adicional na bagageira e tomada de 12 V.

Equipamento
Luzes Design Volantes/comandos Conforto Infotainment Sistemas de assistência Técnica/segurança
| MMI®/Navegação

Computador de bordo
Disponibiliza várias informações úteis ao condutor
através do ecrã monocromático de 3,5 polegadas,
de alta definição, ergonomicamente posicionado
no campo de visão do condutor; com programa de
eficiência integrado.

Pacote de navegação
Inclui:
▪ Pacote Connectivity
▪ Função de navegação
▪ Dados de navegação em cartão SD²
▪ Apresentação dos mapas no ecrã policromático de
6,5 polegadas
Apresentação dos mapas no ecrã policromático de
6,5 polegadas. Comando através do MMI radio, do
volante desportivo multifunções em couro ou do
sistema de comando por voz.

Extensão de Garantia Audi

| Entretenimento

MMI® de navegação plus
▪ Sistema de navegação²
▪ Ecrã policromático de alta resolução de
6,5 polegadas
▪ Representação gráfica dos mapas com as cores
da tipografia e indicação dos lugares turísticos
de interesse e das localidades em 3D, apresentação
de 3 rotas alternativas
▪ Botão de pressão/rotativo com joystick integrado
para a função de procura no mapa
▪ Informação sobre a rota no modo “splitscreen”
(zonas de manobra, pontos de interesse na autoestrada, TMCpro ao longo da rota), mapa detalhado
dos cruzamentos e recomendações sobre a via
▪ Condução dinâmica ao destino com TMCpro (em
combinação com Audi connect: informações de
trânsito online)³
▪ Seleção do destino por comando por voz (por
palavras completas)
▪ Apresentação adicional de setas direcionais do
destino no computador de bordo
▪ Rádio com sintonizador triplo e diversidade de
antena
▪ Disco rígido que pode ser utilizado como memória
para faixas musicais (20 GB)
▪ Leitor DVD que suporta os formatos MP3, WMA, AAC
e MPEG 4 (também DVD áudio e de vídeo)
▪ 2 leitores de cartões SDHC (até 32 GB)
▪ Audi music interface
▪ Interface Bluetooth com Bluetooth Audio Streaming
▪ 8 altifalantes passivos com potência máxima de
80 Watt
▪ Utilização dos serviços do Audi connect⁴

Rádio Audi
▪ Ecrã monocromático de 3 polegadas
▪ Unidade individual para CD (suporta formatos MP3)
▪ Memorização para 24 emissoras, bandas de receção
FM e AM e regulação do volume em função da velocidade (GALA)
▪ 4 altifalantes à frente, potência total de 40 Watt

Recetor de rádio analógica e digital (DAB)
Para além da receção analógica, recebe sinais de rádio
digitais⁵ (norma DAB, incluindo DAB+ e DMB áudio).
Com informações adicionais associadas ao programa
momentaneamente sintonizado, como por exemplo,
nome do intérprete e título da faixa musical (da responsabilidade da respetiva emissora de rádio) e apresentação de outros conteúdos distintos (p. ex., cover
e serviço meteorológico) em slideshow.

MMI® radio
▪ Com sistema de operação MMI®, ecrã a cores retrátil
de 6,5 polegadas e menu Car
▪ Unidade individual para CD e leitor de cartões de
memória SDHC (até 32 GB), que suporta os formatos
MP3 e WMA, e saída AUX-IN
▪ Memorização para 50 emissoras, lista dinamizada
de emissoras, bandas de receção FM e AM, diversidade
de antena e regulação do volume em função da
velocidade (GALA)
▪ Função TP-Memo em andamento
▪ 8 altifalantes passivos à frente e atrás, potência
total de 80 Watt

¹ Apenas disponível com o Audi A1. ² Dados de navegação para vários países estão disponíveis na memória integrada (MMI de navegação plus) ou no cartão SD (pacote de navegação). Para mais informações, consulte o seu
Concessionário Audi. ³ O serviço Audi connect Informações de Trânsito online está disponível para diversos países. ⁴ Requer o Audi connect, opcional. ⁵ A receção depende da disponibilidade da rede digital.
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| Entretenimento

| Comunicação

Audi music interface
Os dispositivos portáteis¹ como o Apple iPhone (função áudio) e o Apple iPod, bem como as memórias USB
e leitores MP3 podem ser ligados ao veículo. Comando
através do módulo do MMI/rádio ou do volante multifunções em couro (se encomendado); integrado no
porta-luvas. Componente do pacote Connectivity, do
pacote de navegação e do MMI de navegação plus.
Para o efeito, são necessários os cabos adaptadores
dos Acessórios Originais Audi, podendo também ser
utilizado o respetivo cabo adaptador compatível com o
dispositivo. No Programa de Acessórios Originais Audi
estão disponíveis mais cabos adaptadores.

Audi connect com telefone fixo integrado
Permite a ligação cómoda do seu veículo à Internet
para acesso aos serviços do Audi connect através de
um módulo de dados integrado. O MMI de navegação
plus dispõe de um leitor para cartões SIM.

Audi music interface online¹, ²
Integra funções adicionais: a rádio via Internet e os
podcasts podem ser gravados através da sua rede
doméstica WLAN e reproduzidos no seu veículo. As
emissoras de rádio via Internet podem ser ouvidas
em tempo real. O Audi music interface online permite
dispor de uma ligação WLAN no veículo (através de
um modem USB de banda larga).

O seu Audi conta com os seguintes serviços do
Audi connect:
Mobilidade e Navegação

Sistema de som BOSE Surround
Sistema de som surround com amplificador de 10 canais,
potência total de 465 Watt, 14 altifalantes, incluindo
altifalante central e subwoofer. Compensação dinâmica de ruídos através do dispositivo automático AudioPilot®; reprodução através do 5.1 Surround Sound
(em combinação com o MMI de navegação plus, opcional). Reproduz um som potente e preciso de alta qualidade. Muito apelativo é também o efeito de envolvência
dos altifalantes dianteiros, projetado pela iluminação
indireta em LED.

▪ Procura de pontos de interesse (POI) com comando
por voz
▪ Informações de trânsito online³
▪ Preços de combustível
▪ Informações sobre estacionamento
▪ Informações gerais sobre o país
▪ Navegação através do Google Earth™⁴ e
do Google Street View™⁴
▪ Carregamento do itinerário através do myAudi ou
do Google Maps™⁴
Comunicação
▪ Ligação WLAN Hotspot

Sistema de som Audi
Com amplificador de 6 canais, potência total de
180 Watt, 10 altifalantes, incluindo altifalante
central e subwoofer.

Infotainment
▪
▪
▪
▪

Meteorologia
Audi music stream
Notícias online
Informações de viagem

Para utilizar os serviços suportados pelo Audi connect,
o seu veículo tem de estar equipado com os opcionais
MMI de navegação plus e dispor de telefone fixo e
acesso ao Audi connect. Necessita ainda de um cartão
SIM com plano de dados; no caso do telefone fixo, de
um cartão SIM com assinatura e plano de dados ou de
um Smartphone com Bluetooth⁵ Remote SIM-Access-Profile (RSAP). Os serviços só estão disponíveis para
telemóveis com contrato telefónico móvel e em zonas
com cobertura da rede móvel. A receção de pacotes de
dados da Internet está sujeita a custos adicionais, dependendo da respetiva assinatura de telemóvel e, em
particular, da sua utilização no estrangeiro. Devido ao
elevado volume de dados, recomenda-se um contrato
telefónico móvel com tarifa fixa.
Os serviços disponibilizados pelo Audi connect variam
em função do país. Os serviços são disponibilizados
durante o período mínimo de 1 ano, a contar da data
de entrega do veículo. Decorridos dois anos, o serviço
prolonga-se gratuitamente por mais 1 ano. Se não
desejar beneficiar destes serviços, informe-nos por
escrito para a seguinte morada:
AUDI AG
Kundenbetreuung Deutschland
D-85045 Ingolstadt
E-Mail: kundenbetreuung@audi.de
Tel.: +49 (0) 800-2834 7378423
O serviço de informações de trânsito online³ requer
uma ativação inicial no veículo. A partir dessa data,
este serviço conta com uma duração de 36 meses
(desde que a ativação ocorra durante os primeiros
6 meses após entrega do veículo; caso contrário,
o período de utilização sofrerá uma redução correspondente).
Para mais informações sobre o Audi connect, consulte
o sítio da Internet www.audi.com/connect ou contacte
o seu Concessionário Audi. Para informações sobre tarifários, consulte o seu operador de serviços telefónicos
móveis.

O equipamento disponível de série e o equipamento opcional podem ser consultados no índice a partir da página 116.

Equipamento
Luzes Design Volantes/comandos Conforto

Infotainment

Sistemas de assistência Técnica/segurança

Extensão de Garantia Audi

| Sistemas de assistência
Aplicação Audi MMI® connect
A aplicação Audi MMI connect, disponível para
alguns Smartphones⁵, suporta os seguintes serviços
Audi connect:
▪ Audi music stream
▪ Pesquisa de pontos de interesse com comando
por voz
▪ Carregamento do itinerário através do myAudi
ou do Google Maps™⁴
▪ Informações de trânsito online³

Audi phone box⁵
Permite a livre utilização do telefone no veículo através de colocação do telemóvel no compartimento universal previsto para o efeito, no apoio de braços central dianteiro, assegurando uma melhor qualidade de
receção; com kit mãos-livres e comando por voz (telefone). Reduz o nível de radiação no habitáculo graças
à ligação do telemóvel à antena exterior do veículo.
Pode ser comandado através dos sistemas de rádionavegação ou do volante multifunções (se encomendado); com possibilidade de carregamento através de
ligação USB.

Pacote Connectivity
Contempla os seguintes equipamentos:
▪ Audi music interface
▪ Interface Audi Bluetooth com Bluetooth Audio
Streaming
▪ Preparação para sistema de navegação (instalação
posterior da função de navegação e do material
cartográfico através dos Acessórios Originais Audi)
▪ Leitor adicional de cartões de memória SDHC
(até 32 GB)
Com o Audi music interface, a saída individual AUX-IN
é suprimida.

Informação eletrónica Audi via Smartphone
Para que tenha tudo sob controlo, o Audi connect permite-lhe visualizar as instruções de utilização do veículo
diretamente no visor do seu Smartphone. A Informação eletrónica Audi reconhece os objetos no veículo
através da câmara instalada no Smartphone. Para o
efeito, basta colocar o seu Smartphone atrás do volante, iniciar a aplicação e focar os vários elementos de
comando do veículo com a câmara. Logo que o elemento pretendido é identificado, o seu Smartphone
disponibiliza as instruções de utilização da respetiva
função, funcionando como um portal de informação
pessoal. A Informação eletrónica Audi está disponível
para o Audi A1 e Audi A1 Sportback – acesso fácil e
rápido a conteúdos específicos, sem o incómodo de
virar a página.

Sistema de Travagem Multicolisões⁶
Em caso de acidente, impede a deslocação do veículo
após o embate. Deste modo, evita-se que ocorram
colisões subsequentes ao acidente.

Sistema auxiliar de arranque nas subidas⁶
Através da pressão de travagem automática, este
sistema permite-lhe arrancar em subidas de forma
confortável, sem deixar descair a viatura. Depois de
pressionar o pedal do travão de forma prolongada,
com a viatura parada, a pressão de travagem mantém-se
mesmo depois de deixar de pressionar o travão.

Sensores de estacionamento atrás⁶
Facilitam as manobras de estacionamento em marcha-atrás por meio de sinalização acústica, de acordo com
a distância em relação ao obstáculo identificado; controlo através de sensores de ultrassom, discretamente
integrados nos para-choques; ativação automática
assim que a marcha-atrás é engrenada.

Interface Audi Bluetooth
Permite utilizar a função mãos-livres através de um
microfone e, dependendo da compatibilidade do telemóvel⁵, a função Bluetooth Audiostreaming. Os telemóveis com capacidade Bluetooth podem ser ligados
ao veículo por meio de uma interface.

¹ Para informações sobre a compatibilidade de leitores multimédia, consulte o seu Concessionário Audi ou o sítio da Internet www.audi.com/mp3. ² Uma proposta da quattro GmbH. ³ O serviço Audi connect Informações de trânsito
online está disponível em diversos países. ⁴ Google e o logótipo Google são marcas registadas da Google Inc. ⁵ Para informações sobre a compatibilidade de telemóveis, consulte o seu Concessionário Audi ou o sítio da Internet
www.audi.com/bluetooth. ⁶ Não se esqueça que os equipamentos operam apenas dentro dos limites dos sistemas, apoiando o condutor na condução. A responsabilidade e a atenção necessária à condução competem exclusivamente ao condutor.
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| Sistemas de assistência

| Dinâmica de condução/travões
Caixa automática S tronic®
Caixa de 7 velocidades com dupla embraiagem e acionamento eletro-hidráulico que permite realizar passagens de caixa curtas, quase sem interrupção da força de
tração. No modo automático, o condutor pode optar
entre os dois programas D (normal) e S (desportivo). Pode
ser comandada no modo manual através das patilhas
atrás do volante, opcionais, ou da alavanca seletora;
inclui sistema auxiliar de arranque nas subidas.

Sensores de estacionamento atrás e à frente*
Sistema auxiliar de estacionamento acústico e ótico
para a dianteira e traseira do veículo que oferece uma
assistência ao condutor nas manobras de estacionamento. O sistema visualiza todos os obstáculos identificados no ecrã do MMI. Medição através dos sensores
de ultrassom discretamente integrados no para-choques. Ativação através do botão na consola central ou
quando a marcha atrás é engrenada.

Audi drive select
Configuração das características do veículo através
dos modos operativos disponíveis: auto, dynamic e
efficiency. Este sistema permite configurar a assistência da direção, a curva característica do acelerador ou
dos pontos de comutação da caixa de velocidade (com
caixa S tronic) e a suspensão desportiva com amortecedores adaptativos. O modo efficiency permite um
funcionamento mais eficiente do motor, da caixa de
velocidades (S tronic) e do ar condicionado, assegurando
consumos mais moderados.

Cruise control*
Mantém constante a velocidade pretendida a partir
dos 30 km/h, se a potência e o efeito de travagem do
motor o permitir. Comando através de uma alavanca
na coluna de direção, sendo a velocidade do momento
visualizada no computador de bordo.

O equipamento disponível de série e o equipamento opcional podem ser consultados no índice a partir da página 116.

Tração dianteira
A repartição variável e progressiva da força motriz
reparte a força motriz por meio da atuação dos travões
sobre as rodas motrizes, em função da situação de
condução; com bloqueio eletrónico do diferencial, sistema de controlo da tração (ASR) e controlo eletrónico
de estabilidade (ESP).

Suspensão dinâmica
A suspensão dianteira com estrutura McPherson permite um excelente conforto associado a um ótimo
comportamento. O eixo traseiro de braços combinados,
com a nova barra de torção, assegura uma excelente
estabilidade em linha reta e em curva.

Suspensão desportiva
Com molas e amortecedores mais firmes para um
contacto mais direto com o piso da estrada e uma
condução mais desportiva.

Suspensão desportiva S line
Com molas e amortecedores mais dinâmicos.

Suspensão desportiva com amortecedores
adaptativos
As características da suspensão podem ser reguladas
individualmente através de 2 modos de suspensão
(auto/dynamic), que podem ser selecionados por
meio do Audi drive select.

Eixo traseiro de 4 braços
Com suspensão independente e conjunto mola/
amortecedor separado.

Direção assistida
Reage espontaneamente aos comandos da direção e
contribui para um comportamento desportivo, com
assistência eletromecânica variável em função da
velocidade, modo de funcionamento económico em
termos de energia e raio de pivotamento estabilizador
de via.

Equipamento
Luzes Design Volantes/comandos Conforto Infotainment
| Técnica/segurança

| Extensão de Garantia Audi

Sistema de recuperação da energia
Reduz o consumo de combustível através da recuperação da energia de travagem. Através do aumento da
tensão do alternador nas desacelerações e travagens,
a energia cinética das rodas é transformada em energia elétrica que é armazenada e depois utilizada nas
acelerações seguintes.

Airbags laterais à frente e sistema de airbags
para a cabeça
Airbags laterais integrados nos encostos dos bancos;
com airbags para a cabeça que se expandem sobre os
vidros das janelas, protegendo os passageiros da frente e os passageiros dos lugares exteriores traseiros em
caso de colisão lateral.

Sistema Start-Stop
Reduz o consumo de combustível e as emissões de CO₂
ao desligar automaticamente o motor durante as paragens temporárias, como por exemplo, nos semáforos.
O processo de arranque do motor inicia-se logo que
acionar o pedal da embraiagem (caixa manual) ou soltar o pedal do travão (S tronic). Desativável através de
um interruptor.

Sistema integrado de encostos de cabeça
Aumenta o efeito de proteção e reduz o perigo do
chamado “efeito de chicote”. Graças à configuração
especial dos bancos dianteiros, o tronco é amparado
e a cabeça precocemente apoiada em caso de colisão
traseira.

Audi cylinder on demand
Esta tecnologia permite poupar combustível e reduzir
as emissões de CO₂. Em baixas solicitações do motor,
quando o potencial dos 4 cilindros não está a ser plenamente aproveitado, o sistema para o movimento
das válvulas de admissão e de escape de 2 cilindros,
interrompendo o fornecimento de combustível aos
injetores dos cilindros desativados. Indicação dos
cilindros ativos no computador de bordo.

Sistemas de assistência Técnica/segurança

Extensão de Garantia Audi
A Extensão de Garantia Audi prolonga o prazo de garantia do Fabricante, cobrindo as reparações e os custos imprevisíveis após expiração do prazo de dois anos.
Associada à compra de um veículo novo, está disponível em nove combinações de anos/quilómetros. Para
mais informações, consulte o seu Concessionário Audi.

Sistema ISOFIX e ponto de fixação Top Tether
para os lugares traseiros exteriores
Suporte normalizado para uma fixação prática de
cadeiras de criança; inclui ponto adicional de fixação
(Top Tether).
As cadeiras de criança compatíveis estão disponíveis
no seu Concessionário Audi.

Airbags de grande dimensão
Para o condutor e o passageiro; opcionalmente, com
interruptor de desativação para o airbag do passageiro.

* Não se esqueça que os equipamentos operam apenas dentro dos limites dos sistemas, pelo que a responsabilidade e a atenção necessária à condução competem exclusivamente ao condutor.

Extensão de Garantia Audi
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Acessórios Originais Audi.
Tão pessoais como a sua vida.
Um prazer sem precedentes. Um entusiasmo sem limites. Simplesmente inesgotável. O
Audi A1 está preparado para satisfazer todas as suas exigências de A a Z, graças aos Acessórios Originais Audi. Estes produtos, que honram diariamente as promessas de qualidade da marca Audi, asseguram também uma compatibilidade, estética e funcionalidade ao
mais alto nível, permitindo adaptar o modelos às suas necessidades pessoais. O fabrico
dos Acessórios Originais Audi obedece aos mesmos critérios rigorosos que a produção de
um Audi. A criatividade e os elevados padrões de qualidade aplicados no seu desenvolvimento e produção, bem como os numerosos testes e controlos realizados, garantem uma
qualidade inexcedível. Descubra as propostas dos Acessórios Originais Audi, feitas à medida do seu Audi e do seu estilo de vida. Consulte a nossa seleção de Acessórios Originais.

A1
Acessórios Audi A1 | A1 Sportback
Acessórios Audi S1 | S1 Sportback
Audi
Acessórios Originais

Para mais informações, consulte o Catálogo de Acessórios Originais do Audi A1 ou o sítio da Internet
www.audi.com, ou contacte o seu Concessionário Audi.

Suporte base com suporte para esquis e snowboard
O suporte para esquis e snowboard permite transportar
confortavelmente até 6 pares de esquis ou 4 pranchas
de snowboard. Utilizável apenas com o suporte base em
alumínio anodizado, de fácil montagem, com fecho antirroubo. Carga total admissível para o suporte, peças de
montagem e carga: 75 kg.

Acessórios Originais Audi

Box para esquis e bagagem¹
Com novo design Audi e aerodinâmica otimizada, graças à conceção lisa e desportiva da sua superfície. Disponível
em Cinzento Platina, com friso lateral em Preto brilhante e com os quatro anéis cromados da marca Audi. De excelente qualidade, com superfície lisa. Muito prática, pode ser aberta de ambos os lados; com fecho antirroubo e pega
interior. Com sistema de fixação rápida e manípulo de limitação de binário. A sua posição avançada facilita o acesso
à bagageira. Disponível em 3 tamanhos: 300 l², 360 l (ver imagem) e 405 l².

Cadeira de criança Audi youngster plus
Proporciona um elevado nível de conforto graças ao seu sistema de cinto inteligente. O encosto pode ser regulado
facilmente em altura e largura através das marcas de ajuste. Para crianças entre os 15 e os 36 kg (entre 4 e 12 anos).
Disponível em Vermelho Misano/Preto e Cinzento Titânio/Preto. Estão também disponíveis a cadeira Audi para bebés
até 13 kg e a cadeira Audi para crianças entre os 9 e os 18 kg.

Acesso à Internet através de wireless Audi (sem imagem)
Ligação à internet sem fios através de WLAN. Serve de
ponto de acesso à Internet até 100 metros fora do veículo, podendo ser utilizado por 8 dispositivos móveis, como
por exemplo, tablets, portáteis ou Smartphones. Graças
ao router integrado no veículo, o sistema não depende do
funcionamento da bateria. Com função roaming, também
para cartões pré-pagos.

Jantes de inverno de liga leve
com design de 5 raios em pinos

Recetáculo para o compartimento de carga (sem imagem)
Feito à medida do seu Audi, oferece uma proteção adicional contra a entrada de sujidade; resistente e lavável.
O rebordo a toda a volta impede que sejam vertidos líquidos no piso da bagageira. Também incluídos no Pacote interior A1 do programa de Acessórios Originais Audi
estão os seguintes equipamentos: recetáculo para a bagageira, tapetes de borracha, apoio de pé e capas para
os pedais em aço inoxidável.

Rodas completas de inverno com design expressivo; permitem a montagem de correntes de neve. Disponíveis no tamanho 6 J x 15 com
pneus 185/60 R 15³ ou no tamanho 6 J x 16 com pneus 195/50 R 16³.
Recomenda-se a utilização de correntes de neve que incrementam a
segurança em estradas com neve e gelo; disponíveis nos Acessórios
Originais Audi.

Os valores de consumo de combustível e de emissões de CO₂ podem ser consultados a partir da página 110.
¹ Para mais informações sobre a data de início de comercialização das boxes para esqui e bagagem, consulte o seu Concessionário Audi. ² Na utilização da box para esquis e bagagem,
a abertura da tampa da bagageira está sujeita a algumas limitações, pelo que se recomenda a versão de 360 l. ³ As características técnicas dos pneus podem ser consultadas na página 113.
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Modelo

Tipo de motor

Cilindrada em cm³ (válvulas por cilindro)

A1 1.0 TFSI ultra

A1 1.4 TFSI

A1 1.4 TFSI

A1 1.8 TFSI

(95 CV)

(125 CV)

(150 CV)

(192 CV)

Motor a gasolina de 3 cilindros

Motor a gasolina de 4 cilindros

Motor a gasolina de 4 cilindros em linha

Motor a gasolina de 4 cilindros

em linha com injeção direta,

em linha com injeção direta,

com injeção direta, turbocompressor,

em linha com injeção direta,

turbocompressor e intercooler

turbocompressor e intercooler

intercooler de refrigeração indireta e

turbocompressor e intercooler

de refrigeração indireta

de refrigeração indireta

tecnologia Audi cylinder on demand

de refrigeração indireta

999 (4)

1.395 (4)

1.395 (4)

1.798 (4)

Potência¹ máx. em CV (kW) às rpm

95 (70)/5.000–5.500

125 (92)/5.000

150 (110)/5.000

192 (141)/5.400

Binário máx. em Nm às rpm

160/1.500–3.500

200/1.400–4.000

250/1.500–3.500

250/1.250–5.300

Tração dianteira

Tração dianteira

Tração dianteira

Tração dianteira

Caixa manual de 5 velocidades

Caixa manual de 6 velocidades

Caixa manual de 6 velocidades

[S tronic de 7 velocidades]

[S tronic de 7 velocidades]

[S tronic de 7 velocidades]

[S tronic de 7 velocidades]

Transmissão
Tipo de tração
Transmissão

Peso/Volume

A1

A1 Sportback

A1

Tara² em kg

1.110

Peso total admissível em kg

1.485

Peso tejadilho/carga vertical em kg

A1 Sportback

A1

[1.140]

1.135

[1.165]

1.155

[1.515]

1.580

[1.610]

1.530

75/50

[75/50]

75/50

[75/50]

75/50

sem travão

550

[570]

560

[580]

inclinação de 12 %

1.000

[1.000]

1.000

[1.000]

inclinação de 8 %

1.200

[1.200]

1.200

Capacidade do depósito aprox. em l

45

[45]

45

A1 Sportback

A1

A1 Sportback

[1.190]

1.180

[1.215]

1.195

[1.565]

1.625

[1.660]

1.570

[1.205]

1.220

[1.230]

[1.255]

[1.280]

[1.580]

1.645

[1.655]

[1.630]

[1.705]

[75/50]

75/50

[75/50]

75/50

[75/50]

75/50

[75/50]

[75/50]

[75/50]

570

[590]

590

1.200

[1.200]

1.200

[600]

590

[600]

610

[610]

[620]

[640]

[1.200]

1.200

[1.200]

1.200

[1.200]

[1.200]

[1.200]

1.200

[1.200]

1.200

[1.200]

[1.200]

1.200

[1.200]

1.200

[1.200]

[1.200]

[1.200]

[45]

45

[45]

45

[45]

45

[45]

45

[45]

[45]

[45]

Peso admiss. de reboque³ em kg

Prestações/consumo⁴
Velocidade máxima em km/h

186

[186]

186

[186]

204

[204]

204

[204]

215

[215]

215

[215]

[234]

[234]

Aceleração 0–100 km/h em s

10,9

[10,9]

11,1

[11,1]

8,8

[8,8]

8,9

[8,9]

7,8

[7,8]

7,9

[7,9]

[6,8]

[6,9]

Tipo de combustível

Super sem chumbo ROZ 95⁵

Super sem chumbo 95 ROZ⁵

Super sem chumbo 95 ROZ⁵

Super sem chumbo 95 ROZ⁵

Consumo de comb.⁷ em l/100 km
urbano

5,2–5,0

[5,6–5,4]

5,2–5,0

[5,6–5,4]

6,6–6,4

[6,3–6,2]

6,7–6,6

[6,3–6,2]

6,1–5,9

[6,1–5,8]

6,1–5,9

[6,1–5,8]

[7,4–7,1]

[7,4–7,1]

extraurbano

3,9–3,7

[4,0–3,8]

3,9–3,7

[4,0–3,8]

4,3–4,1

[4,4–4,2]

4,4–4,2

[4,4–4,2]

4,3–4,0

[4,4–4,1]

4,3–4,0

[4,4–4,1]

[4,9–4,7]

[4,9–4,7]

combinado

4,4–4,2

[4,6–4,4]

4,4–4,2

[4,6–4,4]

5,1–4,9

[5,1–4,9]

5,2–5,1

[5,1–4,9]

5,0–4,7

[5,0–4,7]

5,0–4,7

[5,0–4,7]

[5,8–5,6]

[5,8–5,6]

urbano

120–116

[130–125]

120–116

[130–125]

154–150

[145–141]

157–153

[145–141]

144–136

[140–134]

144–136

[140–134]

[171–165]

[171–165]

extraurbano

91–86

[94–89]

91–86

[94–89]

100–95

[101–95]

103–97

[101–95]

101–93

[102–95]

101–93

[102–95]

[113–109]

[113–109]

combinado

102–97

[107–102]

102–97

[107–102]

120–115

[117–112]

123–118

[117–112]

117–109

[116–109]

117–109

[116–109]

[134–129]

[134–129]

Norma de emissões

EU6

[EU6]

EU6

[EU6]

EU6

[EU6]

EU6

[EU6]

EU6

[EU6]

EU6

[EU6]

[EU6]

[EU6]

Emissões⁷ de CO₂ em g/km

[ ] Dados para S tronic. As explicações de ¹ a ⁸ encontram-se na página 113.
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Dados técnicos Dimensões
Modelo

Tipo de motor

A1 1.4 TDI ultra

A1 1.6 TDI

(90 CV)

(116 CV)

Motor Diesel de 3 cilindros

Motor Diesel de 4 cilindros

com injeção direta common-rail,

com injeção direta, turbocompressor

turbocompressor e intercooler

e intercooler de refrigeração indireta

de refrigeração indireta
Cilindrada em cm³ (válvulas por cilindro)

1.422 (4)

1.598 (4)

Potência¹ máx. em CV (kW) às rpm

90 (66)/3.250

85/3.500–4.000

Binário máx. em Nm às rpm

230/1.500–2.500

250/1.500–3.000

Tração dianteira

Tração dianteira

Caixa manual de 5 velocidades

Caixa manual de 5 velocidades

[S tronic de 7 velocidades]

[S tronic de 7 velocidades]

Transmissão
Tipo de tração
Transmissão

Peso/Volume

A1

A1 Sportback

A1

Tara² em kg

1.165

Peso total admissível em kg

1.540

Peso tejadilho/carga vertical em kg

A1 Sportback

[1.195]

1.205

[1.220]

1.225

[1.250]

1.250

[1.275]

[1.570]

1.640

[1.665]

1.600

[1.625]

1.695

[1.720]

75/50

[75/50]

75/50

[75/50]

75/50

[75/50]

75/50

[75/50]

sem travão

580

[590]

600

[610]

610

[620]

620

[630]

inclinação de 12 %

1.200

[1.200]

1.200

[1.200]

1.200

[1.200]

1.200

[1.200]

inclinação de 8 %

1.200

[1.200]

1.200

[1.200]

1.200

[1.200]

1.200

[1.200]

Capacidade do depósito aprox. em l

45

[45]

45

[45]

45

[45]

45

[45]

Peso admiss. de reboque³ em kg

Prestações/consumo⁴
Velocidade máxima em km/h

182

[182]

182

[182]

200

[200]

200

[200]

Aceleração 0–100 km/h em s

11,4

[11,4]

11,6

[11,6]

9,4

[9,4]

9,5

[9,5]

Tipo de combustível

Diesel⁶

Diesel⁶

Consumo de comb.⁷ em l/100 km
urbano

3,9⁸

[4,2–4,0]

4,0–3,9

[4,2–4,0]

4,4–4,3

[4,5–4,3]

4,4–4,3

[4,5–4,3]

extraurbano

3,3–3,1

[3,6–3,3]

3,3–3,1

[3,6–3,3]

3,3–3,1

[3,6–3,4]

3,3–3,1

[3,6–3,4]

combinado

3,5–3,4

[3,8–3,6]

3,6–3,4

[3,8–3,6]

3,7–3,5

[3,9–3,7]

3,7–3,5

[3,9–3,7]

urbano

105–102

[110–106]

107–104

[110–106]

116–112

[119–113]

116–112

[119–113]

extraurbano

86–81

[93–87]

88–83

[93–87]

86–80

[94–88]

86–80

[94–88]

Emissões⁷ de CO₂ em g/km

combinado

93–89

[99–94]

95–91

[99–94]

97–92

[103–97]

97–92

[103–97]

Norma de emissões

EU6

[EU6]

EU6

[EU6]

EU6

[EU6]

EU6

[EU6]

Equipamento de série/opcional
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Modelo

S1 2.0 TFSI quattro
(231 CV)

Tipo de motor

Motor a gasolina de 4 cilindros
em linha com injeção direta,
turbocompressor e intercooler

Cilindrada em cm³ (válvulas por cilindro)

1.984 (4)

Potência¹ máx. em CV (kW) às rpm

231 (170)/6.000

Binário máx. em Nm às rpm

370/1.600–3.000

Transmissão
Tipo de tração

Tração integral permanente quattro®

Transmissão

Caixa manual de 6 velocidades

Peso/Volume

S1

S1 Sportback

Tara² em kg

1.390

1.415

Peso total admissível em kg

1.765

1.790

Peso tejadilho/carga vertical em kg

75/–

75/–

sem travão

–

–

inclinação de 12 %

–

–

inclinação de 8 %

–

–

Capacidade do depósito aprox. em l

45

45

Peso admiss. de reboque³ em kg

Prestações/consumo⁴
Velocidade máxima em km/h

250

250

Aceleração 0–100 km/h em s

5,8

5,9

Tipo de combustível

Super sem chumbo 95 ROZ⁵

Consumo de comb.⁷ em l/100 km
urbano

9,2–9,1

9,3–9,2

extraurbano

5,9–5,8

6,0–5,9

combinado

7,2–7,0

7,3–7,1

urbano

214–210

216–214

extraurbano

138–134

140–137

combinado

166–162

168–166

Norma de emissões

EU6

EU6

Emissões⁷ de CO₂ em g/km

[ ] Dados para S tronic. As explicações de ¹ a ⁸ encontram-se na página 113.
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Dados técnicos Dimensões

Equipamento de série/opcional

Explicações

Classificação dos pneus

¹ Os dados indicados foram estabelecidos de acordo com o método de medição prescrito
(UN-R 85 na versão atualmente em vigor).

Na tabela seguinte, pode consultar a classe de eficiência energética, a classe de aderência em pavimento molhado
e a classe de ruído exterior de rolamento para os diferentes tamanhos de pneus do Audi A1, Audi A1 Sportback,
Audi S1 e Audi S1 Sportback.

² Tara do veículo com condutor (75 kg) e depósito de combustível cheio a 90 %, de acordo
com o regulamento (UE) N.º 1230/2012 na versão atualmente em vigor. Os equipamentos opcionais montados podem aumentar a tara do veículo e o coeficiente de resistência
aerodinâmica, com a correspondente redução da carga útil e da velocidade máxima.
³ O consumo de combustível e as emissões de CO₂ de um veículo dependem não só de uma
eficiente utilização do combustível pelo veículo e de outros fatores (como p. ex., escolha
das jantes ou pneus), como são também influenciados pelo estilo de condução e por
outros fatores não técnicos.
⁴ A performance do motor vai diminuindo à medida que se conduz em altitudes cada vez
maiores. A partir de 1.000 m acima do nível do mar, e por cada 1.000 m adicionais, é
necessário diminuir em 10 % o peso rebocado (carga rebocada + peso total do veículo
trator). Valor válido para o dispositivo de engate de reboque fornecido de fábrica. Em
caso de utilização comercial do veículo com dispositivo de engate de reboque, é necessário, em determinadas condições, um aparelho de controlo.
⁵ É recomendada a utilização de gasolina Super sem chumbo de 95 ROZ, de acordo com
a norma DIN EN 228. Quando indisponível: gasolina normal sem chumbo de 91 ROZ, de
acordo com a norma DIN EN 228, com ligeira redução das prestações. A gasolina sem
chumbo de 95 ROZ com uma mistura máxima de 10 % de etanol (E10) também pode ser
utilizada. Os valores de consumo dizem respeito à utilização de gasolina de 95 ROZ, de
acordo com o regulamento 692/2008/CE.
⁶ É recomendada a utilização de gasóleo sem enxofre de acordo com a norma DIN EN 590.
Quando indisponível: Diesel segundo a norma EN 590.
⁷ Os dados indicados foram estabelecidos de acordo com o método de medição prescrito.
Os dados não se referem individualmente a um veículo e não fazem parte da oferta,
destinando-se apenas a servir de termo de comparação entre os diversos modelos.
⁸ O consumo de combustível e as emissões de CO₂ de um veículo dependem não só de uma
eficiente utilização do combustível pelo veículo e de outros fatores (como p. ex., escolha
das jantes ou pneus), como são também influenciados pelo estilo de condução e por outros
fatores não técnicos. O CO₂ é o principal gás responsável pelo efeito de estufa e pelo
aquecimento global do planeta.

Aviso importante
Especificidades das jantes: as jantes de liga leve com superfície brilhante, polida ou parcialmente polida não devem ser utilizadas em estradas com neve ou gelo. A superfície destas
jantes não fornece proteção adequada à corrosão devido ao seu processo de fabrico, pelo que
pode ficar irreversivelmente danificada pelo sal da estrada ou por outros agentes semelhantes.

Pneus de verão

Pneus de inverno

Dimensão
dos pneus

Classe de
eficiência
energética

Classe de aderência em pavimento molhado

Classe de ruído
exterior de
rolamento

185/60 R 15

F–B

C–B

70–66

–

215/45 R 16

E–B

C–B

72–68

–

215/40 R 17

F–C

C–B

72–70

225/35 R 18

F–E

C–A

73–68

–

185/60 R 15

E

E–C

70–67

–

195/50 R 16

F–E

C

72–67

–

215/40 R 17

F

E

67

Não é possível encomendar pneus com outras características. Para mais informações sobre a gama de pneus
disponível no seu mercado, consulte o seu Concessionário Audi.
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937 **

2469

691

813

2469

691

3973

922
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Audi A1 Sportback
101 **
4

Audi A1

922
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1471

1477

1471

1740

1906

1746
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Dados em milímetros.
Dados com o veículo sem carga.
Volume da bagageira: 270/920 l (o segundo valor refere-se ao banco traseiro rebatido e carga até ao tejadilho).
Diâmetro de viragem de 10,6 m, aproximadamente.
* A altura do veículo com antena de tejadilho é de 1.431 mm. ** Espaço máximo do banco ao tejadilho.
*** Largura ao nível dos cotovelos. **** Largura ao nível dos ombros.

Dados em milímetros.
Dados com o veículo sem carga.
Volume da bagageira: 270/920 l (o segundo valor refere-se ao banco traseiro rebatido e carga até ao tejadilho).
Diâmetro de viragem de 10,6 m, aproximadamente.
* A altura do veículo com antena de tejadilho é de 1.438 mm. ** Espaço máximo do banco ao tejadilho.
*** Largura ao nível dos cotovelos. **** Largura ao nível dos ombros.

Índice
Dados técnicos Dimensões Equipamento de série/opcional

Audi S1 Sportback
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937 *

663
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4

926 **

101 *
4

Audi S1

2469

690

2469

816

1351**
1279***

633

921
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1417*

921

1396**
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1266****
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690

3975

3975

1330***

816

922

922

1474

1452

1474

1452

1740

1906

1746

1906

Dados em milímetros.
Dados com o veículo sem carga.
Volume da bagageira: 210/860 l (o segundo valor refere-se ao banco traseiro rebatido e carga até ao tejadilho).
Diâmetro de viragem de 10,6 m, aproximadamente.
* A altura do veículo com antena de tejadilho é de 1.431 mm. ** Espaço máximo do banco ao tejadilho.
*** Largura ao nível dos cotovelos. **** Largura ao nível dos ombros.

Dados em milímetros.
Dados com o veículo sem carga.
Volume da bagageira: 210/860 l (o segundo valor refere-se ao banco traseiro rebatido e carga até ao tejadilho).
Diâmetro de viragem de 10,6 m, aproximadamente.
* A altura do veículo com antena de tejadilho é de 1.438 mm. ** Espaço máximo do banco ao tejadilho.
*** Largura ao nível dos cotovelos. **** Largura ao nível dos ombros.

Níveis e pacotes de equipamento

68

Pinturas especiais

Pacote Audi design selection Verde Cana

89
Cores especiais Audi exclusive

Pacote exterior S line

¹

Pinturas de contraste

86

Pacote desportivo S line

Arcos do tejadilho em cor de contraste³

Pacote S line competition

Tejadilho em cor de contraste⁴

Pacote quattro exterior

Caixa dos retrovisores exteriores em cor de contraste

Pacote quattro interior

Spoiler traseiro em cor de contraste

Pinturas lisas

88

Jantes/pneus

Branco Cortina

90
Jantes de aço de 15˝ com tampão integral⁵

Amarelo Vegas
Preto Brilhante
Pinturas metalizadas

88

Jantes de liga leve de 15˝ com design de 5 raios

Branco Glaciar
Prata Florett
Cinzento Nano

Jantes de liga leve de 16˝ com design de 5 raios
dinâmicos

Vermelho Shiraz
Castanho Soho
Azul Utopia

Jantes de liga leve de 16˝ com design de 5 raios
em turbina

Azul Scuba
Preto Mythos
Pinturas metalizadas

89
Cinzento Daytona

²

Jantes de liga leve de 16˝ com design de 5 raios
Aero, de acabamento em cinzento contrastante,
parcialmente polidas⁶

Azul Sepang
Vermelho Misano

Equipamento de série
Equipamento opcional
Equipamento de série/opcional dependente do modelo
Não disponível
O nível do equipamento pode divergir de país para país. Para saber quais os equipamentos de série ou opcionais no seu país, consulte o seu Concessionário Audi.
Pode encontrar uma seleção mais detalhada dos equipamentos na página 52 e seguintes.

S1/S1 Sportback

A1/A1 Sportback
design

A1/A1 Sportback
sport

A1/A1 Sportback
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A1/A1 Sportback
design

A1/A1 Sportback
sport

A1/A1 Sportback
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Índice

Jantes de liga leve de 16˝ com design de 10 raios

⁷

Jantes de liga leve Audi Sport de 17˝
com design de 10 raios

Jantes de liga leve de 17˝ com design de 5 raios
duplos em estrela⁸

Jantes de liga leve Audi Sport de 17˝
com design de 10 raios, de acabamento
em preto mate, com superfície de alto brilho⁶, ¹¹

Jantes de liga leve de 17˝ com design de 5 raios,
com elementos decorativos em preto brilhante⁹

Jantes de liga leve de 18˝ com design de 5 raios
facetados (design S), de acabamento em cinzento
contrastante, parcialmente polidas⁶

Jantes de liga leve de 17˝ com design de 5 raios,
com elementos decorativos coloridos

Jantes de liga leve de 18˝ com design de 5 raios
facetados (design S), de acabamento em preto mate,
parcialmente polidas⁶

Jantes de liga leve de 17˝ com design de 5 raios
paralelos (design S)

Jantes de liga leve Audi Sport de 18˝ com design
de 5 raios em V, de acabamento em titânio mate,
com superfície de alto brilho⁶

Jantes de liga leve de 17˝ com design de 5 raios em V

Jantes de liga leve Audi Sport de 18˝ com design
de 5 raios Wing, de acabamento em titânio
brilhante, com superfície de alto brilho⁶

Jantes de liga leve de 17˝ com design de 5 raios
em V, de acabamento em cinzento contrastante,
parcialmente polidas⁶

Jantes de liga leve Audi Sport de 18˝ com design
de 5 raios em rotor, em preto mate,
com superfície de alto brilho⁶

Jantes de liga leve de 17˝ com design de 7 raios

Jantes de liga leve Audi Sport de 18˝ com design
de 5 raios em rotor, de acabamento em titânio mate,
com superfície de alto brilho⁶

¹⁰

¹ De série, em combinação com o A1 1.8 TFSI (192 CV). Não disponível em Portugal. ² Apenas disponível com o pacote desportivo S line. ³ Apenas disponível para o Audi A1 e Audi S1. ⁴ Apenas disponível para o Audi A1 Sportback
e Audi S1 Sportback. ⁵ Não disponível para o A1 1.4 TFSI (150 CV). ⁶ Tenha em atenção a especificidade das jantes na página 113. ⁷ De série, em combinação com o A1 1.4 TFSI (150 CV). ⁸ De série, em combinação com o Audi
design selection. ⁹ Apenas disponível para o A1 1.8 TFSI (192 CV). ¹⁰ De série, em combinação com o pacote desportivo S line. ¹¹ Apenas disponível com o pacote S line competion.

S1/S1 Sportback

A1/A1 Sportback
design

A1/A1 Sportback
sport

A1/A1 Sportback

S1/S1 Sportback

A1/A1 Sportback
design

A1/A1 Sportback
sport

A1/A1 Sportback

Dados técnicos Dimensões Equipamento de série/opcional

Jantes/Pneus (continuação)

90

Bancos

Jantes de inverno de aço de 15˝
com tampão integral

92

Bancos dianteiros normais
Bancos dianteiros desportivos
Bancos dianteiros desportivos S

Jantes de inverno de liga leve de 16˝
com design de 7 raios dinâmicos

Estofos para bancos dianteiros normais

²
94

Tecido Emotion Preto
Estofos para bancos dianteiros desportivos

Jantes de inverno de liga leve de 17˝
com design de 5 raios, com elementos
decorativos em preto alto brilho

94

Tecido Wonder Preto
Tecido Wonder Cinzento Aço
Tecido Wonder Azul Laser com costuras de contraste

Jantes de inverno de liga leve de 17˝
com design de 5 raios paralelos (design S)

Tecido Liga Preto com costuras de contraste
Tecido Liga Cinzento Aço com costuras de contraste
Tecido Liga Vermelho Granate com costuras de contraste

Jantes de inverno de liga leve de 17˝
com design de 5 raios em V

Tecido Sector/Couro Preto com costuras de contraste
Tecido Sprint/Couro com costuras de contraste²
Alcantara Perfurado/Couro Preto com costuras de contraste²

Pneus All-Season

¹

Alcantara/Couro Preto com costuras de contraste

Pneus run-flat

¹

Couro Milano Preto com costuras de contraste

Kit de reparação de pneus

Couro Milano Vermelho Granate/Preto com costuras de contraste

Sistema de controlo da pressão dos pneus

Couro Milano Azul Laser/Preto com costuras de contraste

Porcas de segurança antirroubo

Couro Preto com costuras de contraste

Ferramentas de bordo

Couro Cinzento Aço com costuras de contraste

Macaco de elevação

Tecido Spirit Verde Cana/Couro Preto com costuras
de contraste³
Revestimentos em couro Audi exclusive

Equipamento de série
Equipamento opcional
Equipamento de série/opcional dependente do modelo
Não disponível
O nível do equipamento pode divergir de país para país. Para saber quais os equipamentos de série ou opcionais no seu país, consulte o seu Concessionário Audi.
Pode encontrar uma seleção mais detalhada dos equipamentos na página 52 e seguintes.

S1/S1 Sportback

A1/A1 Sportback
design

A1/A1 Sportback
sport

A1/A1 Sportback
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Estofos para bancos dianteiros desportivos S

95

Contorno dos ventiladores
²

Couro Preto com costuras de contraste

Preto Alto Brilho

Couro Cinzento Rotor com costuras de contraste²

Preto Alto Brilho, com contorno interior em Verde³

Couro Cinzento Aço com costuras de contraste

Preto Alto Brilho, com contorno interior em Vermelho⁹

Revestimentos em couro Audi exclusive

Branco Glaciar Alto Brilho
94

S1/S1 Sportback

Vermelho-escuro Alto Brilho
Alumínio, com contorno interior em Vermelho⁹

Banco do passageiro com regulação manual

Alumínio Audi exclusive

Bancos dianteiros com regulação manual em altura e função “easy-entry”⁴

Faróis

Bancos dianteiros com apoio lombar de 2 níveis

⁵

98

Faróis

Pacote de bancos de conforto

Faróis de Xénon Plus com lava-faróis integrado

Bancos dianteiros aquecidos

Assistente de máximos

Apoio de braços central dianteiro

¹⁰

Sensor de luz e chuva
94

Farolins traseiros incandescentes

Banco traseiro, rebatível

Farolins traseiros em LED

Banco traseiro de três lugares⁶

Luzes traseiras com luz de travagem adaptativa

Forro do tejadilho

Faróis de nevoeiro

Forro do tejadilho em tecido Cinzento Titânio

Iluminação interior

Forro do tejadilho em tecido Preto

A1/A1 Sportback
design

Azul Laser Alto Brilho
94

Banco do condutor com regulação manual em altura

Banco traseiro

A1/A1 Sportback
sport

Cinzento Titâneo Alto Brilho

Pacote em couro Audi exclusive
Sistemas de conforto dos bancos

96

Preto Mate

Couro Preto com costuras de contraste

Pacote de couro

A1/A1 Sportback

Página
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A1/A1 Sportback
design

A1/A1 Sportback
sport

A1/A1 Sportback
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Dados técnicos Dimensões Equipamento de série/opcional

⁷

⁸

⁸

¹
98

Luzes interiores
Pacote de luzes interiores LED

¹¹

¹ Não disponível para o A1 1.8 TFSI (192 Cv/não disponível em Portugal). ² Apenas disponível com o pacote desportivo S line. ³ Apenas disponível em combinação com um pacote Audi design selection. ⁴ A função “easy-entry” está
apenas disponível para o Audi A1 e Audi S1 3p. ⁵ Apenas disponível com bancos dianteiros desportivos. ⁶ Apenas disponível com o Audi A1 Sportback. ⁷ Apenas em combinação com o pacote de luzes interiores LED. ⁸ De série, com o
pacote desportivo S line e o pacote Audi design selection. ⁹ Apenas disponível com o pacote ótico quattro interior. ¹⁰ De série, em combinação com o A1 1.8 TFSI (192 CV). ¹¹ De série, em combinação com o pacote desportivo S line.

Design exterior

99

Volante desportivo multifunções de 3 braços, em couro, com patilhas

Grelha do radiador Singleframe

Volante desportivo multifunções de 3 braços, em couro, com fundo plano

⁸

Caixa dos retrovisores exteriores em Preto Alto Brilho

Volante desportivo multifunções de 3 braços, em couro, com fundo plano,
com patilhas de comando

⁸

Caixa dos retrovisores exteriores em alumínio
¹

Alavanca da caixa de velocidades com punho específico dos modelos S

Caixa dos retrovisores exteriores na cor dos arcos do tejadilho Audi exclusive²

Alavanca da caixa de velocidades com punho em alumínio Audi exclusive

Caixa dos retrovisores exteriores na cor do tejadilho Audi exclusive³
Para-choques específicos dos modelos S

⁴

Ponteiras de escape cromadas

⁵

Pacote negro de alto brilho Audi exclusive

⁶
99

Retrovisores exteriores elétricos, aquecidos
Retrovisores exteriores elétricos, aquecidos e rebatíveis

Retrovisor interior com anti-encandeamento automático

Frisos nas embaladeiras

Sistemas do tejadilho

Revestimento da zona dos pés, a condizer com a cor interior

101
⁹

Teto de abrir elétrico, de vidro panorâmico

Pedais e apoios de pé em aço inoxidável

¹

Aplicações de alumínio no interior

Teto de abrir elétrico, em vidro panorâmico escurecido¹⁰, ¹¹
Vidros

Pacote de elementos decorativos coloridos monopur para o interior

Para-brisas com faixa cinzenta

Pacote de elementos decorativos coloridos em couro Audi exclusive
para o interior⁷

Volante desportivo de 3 braços, em couro

100

Retrovisor interior com anti-encandeamento manual

Interruptores dos elevadores dos vidros elétricos cromados

Volante desportivo de 3 braços

Espelhos
Retrovisores exteriores com regulação elétrica e indicadores laterais de
mudança de direção em LED

Spoiler traseiro de tejadilho específico dos modelos S

Volantes/comandos

Elementos de comando em couro Audi exclusive
Elementos de comando em pele de camurça Audi exclusive Preto

Caixa dos retrovisores exteriores e spoiler traseiro em cor de contraste

Design interior

S1/S1 Sportback

Volante desportivo multifunções de 3 braços, em couro

Designação/logótipo do modelo

Caixa dos retrovisores exteriores na cor da carroçaria

A1/A1 Sportback
design

A1/A1 Sportback
sport

A1/A1 Sportback
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A1/A1 Sportback
design

A1/A1 Sportback
sport

A1/A1 Sportback
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Vidros com isolamento térmico
100

Vidros escurecidos
Limpa-vidros
Vidro traseiro aquecido
Palas de anti-encandeamento solar

Equipamento de série
Equipamento opcional
Equipamento de série/opcional dependente do modelo
Não disponível
O nível do equipamento pode divergir de país para país. Para saber quais os equipamentos de série ou opcionais no seu país, consulte o seu Concessionário Audi.
Pode encontrar uma seleção mais detalhada dos equipamentos na página 52 e seguintes.

101

Índice

Ar condicionado

102

Entretenimento

Ar condicionado manual

Rádio Audi

Ar condicionado automático

MMI® radio

Sistemas de fecho

102

Audi music interface

Imobilizador eletrónico

Audi music interface online

Comfort key

Sistema de som Audi

Alarme volumétrico

Sistema de som BOSE Surround

Preparação para sistema anticarjacking

Comunicação
102

Interface Audi Bluetooth

Pacote porta-objetos

Audi phone box

Pacote de bagageira

Pacote Connectivity

Pacote porta-objetos com pacote de bagageira

Aplicação Audi MMI® connect

Olhais de fixação para a bagageira

Informação eletrónica Audi via Smartphone

Cinzeiro e isqueiro

Sistemas de assistência

Tomada de 12 V

Sistema de Travagem Multicolisões

Preparação para engate de reboque

Sistema auxiliar de arranque nas subidas¹²
103

105

Sensores de estacionamento atrás

Painel de instrumentos

Sensores de estacionamento atrás e à frente

Computador de bordo

Cruise control

Pacote de navegação

Dinâmica de condução/travões

MMI® de navegação plus

Audi drive select

106

Suspensão dinâmica

¹ De série, em combinação com o A1 1.8 TFSI (192 CV). ² Apenas disponível para o Audi A1 e Audi S1. ³ Apenas disponível para o Audi A1 Sportback e Audi S1 Sportback. ⁴ Apenas disponível para o A1 1.8 TFSI (192 CV).
⁵ Não disponível para o A1 1.8 TFSI (192 CV). ⁶ Não disponível para o A1 1.8 TFSI (192 CV) ou em combinação com o pacote S line competition. ⁷ Apenas disponível em combinação com o pacote de couro alargado mono.pur.
⁸ Apenas disponível em combinação com o pacote desportivo S line. ⁹ Apenas disponível para o Audi S1. ¹⁰ Apenas disponível para o A1 e S1. ¹¹ Apenas disponível com arcos do tejadilho na cor da carroçaria.
¹² De série, com caixa S tronic ou, como opção, com caixa de velocidades manual.

S1/S1 Sportback

A1/A1 Sportback
design

A1/A1 Sportback
sport

104

Audi connect com telefone fixo integrado

Porta-objetos

MMI®/navegação

103

Recetor de rádio analógica e digital (DAB)

Chave com comando à distância

Compartimentos/transporte

A1/A1 Sportback
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sport
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Dados técnicos Dimensões Equipamento de série/opcional

Dinâmica de condução/travões (continuação)

106

Coluna de direção de segurança
Encostos de cabeça à frente

Suspensão desportiva
Suspensão desportiva S line

¹

Encostos de cabeça atrás

Suspensão desportiva S com amortecedores adaptativos

Cintos de segurança

Suspensão desportiva com amortecedores adaptativos²

Cintos reguláveis em altura

Tração dianteira

Cintos de segurança monitorizados

Tração quattro®

Sistema ISOFIX e ponto de fixação Top Tether para os lugares traseiros
exteriores

Caixa de velocidades manual³

Interruptor de desativação do airbag do passageiro

Caixa automática S tronic®

Kit de primeiros socorros e triângulo de sinalização

Eixo traseiro de 4 braços

Luzes de aviso e de controlo

Direção assistida

Extensão de Garantia Audi

Pinças dos travões pintadas de preto

Extensão de Garantia Audi

Pinças dos travões pintadas de vermelho
Técnica/segurança

107

Sistema de controlo de tração (ASR)
Bloqueio eletrónico do diferencial (EDS)
Controlo eletrónico de estabilidade (ESP)
Sistema de recuperação da energia
Sistema Start-Stop
Audi cylinder on demand⁴
Airbags de grande dimensão
Airbags laterais à frente e sistema de airbags para a cabeça
Protetores de impacto lateral
Sistema integrado de encostos de cabeça

Equipamento de série
Equipamento opcional
Equipamento de série/opcional dependente do modelo
Não disponível
O nível do equipamento pode divergir de país para país. Para saber quais os equipamentos de série ou opcionais no seu país, consulte o seu Concessionário Audi.
Pode encontrar uma seleção mais detalhada dos equipamentos na página 52 e seguintes.
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S1/S1 Sportback

A1/A1 Sportback
design

A1/A1 Sportback
sport

A1/A1 Sportback
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Equipamento do Audi A1 representado (p. 4–23):
Cor exterior: Cinzento Nano Metalizado com arcos do tejadilho na cor da carroçaria
Jantes/pneus: Em liga leve com design de 5 raios em V
Bancos/estofos: Bancos dianteiros desportivos em couro Milano Vermelho Granate
com costuras de contraste em Vermelho-escuro
Contorno dos ventiladores: Vermelho Granate Alto Brilho
Equipamento do Audi A1 Sportback representado (p. 4–23):
Cor exterior: Branco Glaciar Metalizado com tejadilho de cor Cinzento Daytona Metalizado
Jantes/pneus: Em liga leve com design de 5 raios dinâmicos
Bancos/estofos: Bancos dianteiros desportivos em couro Milano Azul Laser
com costuras de contraste em Azul Laser
Contorno dos ventiladores: Preto Alto Brilho
Equipamento do Audi S1 representado (p. 24–35):
Cor exterior: Amarelo Vegas com arcos do tejadilho em Preto Brilhante
Jantes/pneus: Jantes de liga leve com design de 5 raios facetados (design S),
de acabamento em cinzento contrastante, parcialmente polidas⁵
Bancos/estofos: Bancos desportivos em couro Preto com costuras de contraste prateadas e logótipo S1
Contorno dos ventiladores: Alumínio Audi exclusive
Equipamento do Audi S1 Sportback representado (v. 24–35):
Cor exterior: Vermelho Misano Metalizado com tejadilho de cor Preto Brilhante
Jantes/pneus: Em liga leve com design de 5 raios facetados (design S),
de acabamento em preto mate, parcialmente polidas⁵
Bancos/estofos: Bancos desportivos S em couro Cinzento Aço com costuras de contraste em Vermelho
e revestimento dos encostos em Vermelho Alto Brilho, com logótipo S1
Contorno dos ventiladores: Preto Alto Brilho, com contorno interior em Vermelho

¹ De série, em combinação com o pacote desportivo S line. ² Apenas para motores a partir de 116 CV. ³ Consulte as várias motorizações disponíveis nos dados técnicos.
⁴ Apenas disponível com o 1.4 TFSI 150 CV. Não disponível em Portugal. ⁵ Tenha em atenção a especificidade das jantes na página 113.
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À descoberta

Experiência Audi
O fascínio pela marca Audi pode ser vivido de múltiplas
formas. Os espaços de exposição Audi City Berlin, Audi
City London e Audi City Peking permitem o acesso imediato a versões digitais em tamanho real de todos os
modelos Audi. Para quem aprecia automóveis e tecnologias, vale a pena visitar um dos Salões Automóveis que
decorrem durante o ano. É aqui que a Audi apresenta os
seus tão aguardados novos modelos e convida o visitante a espreitar as novas perspetivas do veículo do futuro,
comprovando que o seu lema “Na vanguarda da técnica”
é para ser entendido literalmente. Quem quiser assistir
à forma como a Audi já utiliza as tecnologias do futuro
nos automóveis de hoje, não pode perder o filme “Na vanguarda da técnica”, disponível online em www.audi.com.
Mas uma viagem ao passado pode ser também extremamente interessante. No museu automóvel da Audi, em

Ingolstadt, a história e a tecnologia de vanguarda andam
de mãos dadas. Os cerca de 130 modelos históricos e as
modernas formas de apresentação criam uma simbiose
distinta, que torna a exposição extremamente apelativa.
Além disso, pode experimentar os atuais modelos Audi
de forma empolgante no Centro de Experiência de Condução Audi, combinando puro prazer de condução com a
aprendizagem de técnicas de pilotagem. Os cursos são
ministrados por pilotos profissionais que ajudam a otimizar a sua condução através de dicas úteis. No novo
Centro de Experiência de Condução Audi em Neuburg,
nas proximidades de Ingolstadt, tem à sua disposição
uma pista de condução de 3,4 km com curvas desafiantes, uma zona para testes de travagem de 30.000 m² e
um circuito todo-o-terreno para os modelos Q.

