A1 Sportback

Γοητεία A1 Sportback
Τεχνικά στοιχ
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Εξοπλισμός του εικονιζόμενου Audi A1 Sportback (σσ. 1–51)
Εξωτερικό χρώμα: Κίτρινο Python μεταλλικό
Ζάντες: Ζάντες αλουμινίου χυτές Audi Sport σε σχέδιο 7 ακτίνων Rotor σε γυαλιστερό ανθρακί-μαύρο, γυαλισμένες²
Εσωτερικό με sport κάθισμα σε μαύρο Alcantara/δερματίνη με ραφές αντίθετης απόχρωσης σε ασημί Fine
Διακοσμητικό στοιχείο ταμπλό: Κυψελοειδής σχεδίαση σε γκρι ασημί λάκα Diamond
Διακοσμητικές επιφάνειες: Γκρι Structure
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¹ Οι τεχνικές προδιαγραφές αναφέρονται σε ένα βασικό όχημα, χωρίς τροποποιήσεις για την εκάστοτε χώρα και επιλεγμένους προαιρετικούς εξοπλισμούς.
Οι τιμές της κατανάλωσης καυσίμου
² Προσέξτε τις ιδιαιτερότητες σχετικά με τις ζάντες στη σελίδα 54.

και των εκπομπών CO₂ αναφέρονται στη σελίδα 52.
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Γοητεία A1 Sportback

Με χαμηλούς τόνους
δεν διεκδικείται
η προσοχή.

Στις ισχυρές προσωπικότητες αξίζει μια εντυπωσιακή εμφάνιση:
με δυναμική σχεδίαση, με χαρακτηριστικά από το θρυλικό Audi quattro,
πολυάριθμες δυνατότητες εξατομίκευσης και πλούσιο εξοπλισμό που
περιλαμβάνει υπηρεσίες Infotainment για νέες ψηφιακές εμπειρίες.
Το νέο Audi A1 Sportback έχει νέο στυλ, πιο εντυπωσιακό από ποτέ!

Οι τιμές της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂ αναφέρονται στη σελίδα 52.
Οι εμφανιζόμενοι ή περιγραφόμενοι εξοπλισμοί είναι εν μέρει προαιρετικοί εξοπλισμοί έναντι επιπλέον κόστους.
Λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τους βασικούς και τους προαιρετικούς εξοπλισμούς θα βρείτε στην ιστοσελίδα
www.audi.gr ή από τους Εξουσιοδοτημένους Συνεργάτες Audi.

Γοητεία A1 Sportback
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Προβάλετε τη
γοητεία σας!
Οι τιμές της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂ αναφέρονται στη σελίδα 52.
Οι εμφανιζόμενοι ή περιγραφόμενοι εξοπλισμοί είναι εν μέρει προαιρετικοί εξοπλισμοί έναντι επιπλέον κόστους.
Λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τους βασικούς και τους προαιρετικούς εξοπλισμούς θα βρείτε στην ιστοσελίδα
www.audi.gr ή από τους Εξουσιοδοτημένους Συνεργάτες Audi.

Σαν να βγήκε μόλις από την πίστα: Στο νέο Audi A1 Sportback κάθε λεπτομέρεια γίνεται αισθητή. Είτε πρόκειται για το πλατύ μπροστινό τμήμα του με
την ενιαία τραπεζοειδή μάσκα Audi Singleframe, είτε τις χαρακτηριστικές γρίλιες του ψυγείου, τα διευρυμένα φτερά σε στυλ ράλι ή τις εισαγωγές αέρα
κάτω από το καπό του κινητήρα, οι οποίες προκαλούν εντύπωση και συμπεριλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό – εδώ κάθε διαδρομή μεταβάλλεται σε
εκδήλωση μηχανοκίνητου αθλητισμού. Σε όποιον δεν αρκούν αυτά, μπορεί να επιδιώξει τη νίκη με την έκδοση edition one με επικαλυμμένους με φιμέ
μεμβράνη προβολείς LED και πίσω φώτα LED με δυναμικά φλας και τους μαύρους κύκλους της Audi.
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Γοητεία A1 Sportback

Όταν σας καλεί η άσφαλτος,
απαντήστε στην πρόκληση!
Η πρόκληση έγινε αποδεκτή. Ακόμη και αν το αποτέλεσμα είναι προδιαγεγραμμένο ήδη πριν
από την εκκίνηση: Χάρη στον ευέλικτο χειρισμό και την ανόθευτη δυναμικότητα. H sport
ανάρτηση μεταφέρει την ισχύ απευθείας στον δρόμο και μαζί με την ισοσταθμισμένη κατανομή
βάρους φροντίζει ώστε αυτή η συνάντηση να μείνει αξέχαστη στην άσφαλτο. Για όσους
χρειάζονται κάτι παραπάνω, υπάρχει η sport ανάρτηση με ρυθμιζόμενη απόσβεση στο πακέτο
Dymanic Performance.

Οι τιμές της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂ αναφέρονται στη σελίδα 52.
Οι εμφανιζόμενοι ή περιγραφόμενοι εξοπλισμοί είναι εν μέρει προαιρετικοί εξοπλισμοί έναντι επιπλέον κόστους.
Λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τους βασικούς και τους προαιρετικούς εξοπλισμούς θα βρείτε στην ιστοσελίδα
www.audi.gr ή από τους Εξουσιοδοτημένους Συνεργάτες Audi.
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Εσωτερικό

Είναι ωραίο,
τα πάντα να
καθορίζονται από εσένα.
Φουτουριστικό, διαισθητικό, ψηφιακό. Στο νέο Audi A1 Sportback αντιλαμβάνεται κανείς αμέσως, τι σημαίνει καινοτομία:

Οι τιμές της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂ αναφέρονται στη σελίδα 52.
Οι εμφανιζόμενοι ή περιγραφόμενοι εξοπλισμοί είναι εν μέρει προαιρετικοί εξοπλισμοί έναντι επιπλέον κόστους.
Λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τους βασικούς και τους προαιρετικούς εξοπλισμούς θα βρείτε στην ιστοσελίδα
www.audi.gr ή από τους Εξουσιοδοτημένους Συνεργάτες Audi.

Ο ψηφιακός πίνακας οργάνων πολλαπλών λειτουργιών που περιλαμβάνεται στον βασικό εξοπλισμό, φανερώνει ξεκάθαρα τον
προσανατολισμό στον οδηγό. Η οθόνη αφής του MMI εντάσσεται αρμονικά στη διακοσμητική επιφάνεια σε όψη μαύρου
γυαλιού. Σε συνδυασμό με την ψηφιακή φιλοσοφία χειρισμού, το νέο ταμπλό προκαλεί ενθουσιασμό. Για την εξατομίκευση
του εσωτερικού υπάρχουν διαθέσιμα πολυάριθμα χρώματα και υλικά. Εκτός αυτού, με δυνατότητα επιλογής έως και
30 ρυθμιζόμενων χρωμάτων, το πακέτο ατμοσφαιρικού φωτισμού αναδεικνύει τα διακοσμητικά στοιχεία στο εσωτερικού
του αυτοκινήτου. Έτσι μπορούν να ικανοποιηθούν οι επιθυμίες όλων.
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Εσωτερικό

Όταν το να είσαστε επιλεκτικός
αποτελεί για εσάς στάση ζωής.
Τα χρώματα και τα υλικά σας προκαλούν να εκφράσετε το δικό σας στιλ. Στην προσφερόμενη γκάμα για το εσωτερικό
στην έκδοση advanced περιλαμβάνονται οι χρωματικές επιλογές σε γκρι ασημί, Mint ή κίτρινο. Το πακέτο εξοπλισμού S line θέτει
στο εσωτερικό χαρακτηριστικές sport πινελιές ενώ το πακέτο εξοπλισμού design selection ικανοποιεί τις υψηλές απαιτήσεις
σας με λεπτομέρειες σε χρώμα χαλκού. Οι επιλογές σας στο εσωτερικό μπορούν επίσης να συνδυαστούν εξατομικευμένα
με το επιθυμητό εξωτερικό. Συμβιβασμοί: τέλος!
Οι τιμές της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂ αναφέρονται στη σελίδα 52.
Οι εμφανιζόμενοι ή περιγραφόμενοι εξοπλισμοί είναι εν μέρει προαιρετικοί εξοπλισμοί έναντι επιπλέον κόστους.
Λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τους βασικούς και τους προαιρετικούς εξοπλισμούς θα βρείτε στην ιστοσελίδα
www.audi.gr ή από τους Εξουσιοδοτημένους Συνεργάτες Audi.
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Connectivity και Infotainment

Η πλήξη θα είναι για σας
απλά μια λέξη.

Όποιος γνωρίζει πού βρίσκεται το κέντρο των εξελίξεων, το μόνο που χρειάζεται να ξέρει είναι πώς θα φθάσει γρήγορα εκεί.
Το σύστημα πλοήγησης MMI Navigation plus με οθόνη υψηλής ανάλυσης 10,1 ιντσών, με δυνατότητα φωνητικών εντολών* και
τρισδιάστατη απεικόνιση χαρτών σας βοηθά να βρείτε τον σωστό δρόμο. Η έξυπνη δικτύωση στο αυτοκίνητο παρέχει τη δυνατότητα
για το Audi connect. Μέσω του Audi smartphone interface παρέχεται η δυνατότητα του χειρισμού εφαρμογών smartphone με τα
Apple CarPlay και Android Auto. Με τη βοήθεια των remote υπηρεσιών μπορούν να εμφανιστούν στο smartphone σας σημαντικές
πληροφορίες για το αυτοκίνητο. Οι πιθανότητες να πλήξετε ποτέ δεν ήταν μικρότερες απ’ ό,τι στο νέο Audi A1 Sportback.

Οι τιμές της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂ αναφέρονται στη σελίδα 52.
Οι εμφανιζόμενοι ή περιγραφόμενοι εξοπλισμοί είναι εν μέρει προαιρετικοί εξοπλισμοί έναντι επιπλέον κόστους.
Λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τους βασικούς και τους προαιρετικούς εξοπλισμούς θα βρείτε στην ιστοσελίδα
www.audi.gr ή από τους Εξουσιοδοτημένους Συνεργάτες Audi.

* (δεν διατίθεται στα ελληνικά)
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Connectivity και Infotainment

Μην συμβιβάζεστε
με τίποτα λιγότερο
από τον τέλειο ήχο.

Η αγαπημένη σας μουσική θα πρέπει να παράγεται από πρώτης ποιότητας ηχεία με ξεχωριστή
σχεδίαση. Το ηχοσύστημα Bang & Olufsen Premium Sound System εκπληρώνει και τις δύο
αυτές απαιτήσεις, και πολλές ακόμη. Είτε πρόκειται για στριμαρισμένες playlists μέσω του
Audi smartphone interface ή για τις τελευταίες επιτυχίες μέσω υβριδικού ραδιοφώνου. Τώρα μπορείτε
να απολαύσετε τον αυθεντικό ήχο και μακριά από συναυλιακές σκηνές.
Οι τιμές της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂ αναφέρονται στη σελίδα 52.
Οι εμφανιζόμενοι ή περιγραφόμενοι εξοπλισμοί είναι εν μέρει προαιρετικοί εξοπλισμοί έναντι επιπλέον κόστους.
Λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τους βασικούς και τους προαιρετικούς εξοπλισμούς θα βρείτε στην ιστοσελίδα
www.audi.gr ή από τους Εξουσιοδοτημένους Συνεργάτες Audi.
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Τεχνολογία

Μπείτε στη λίστα
καλεσμένων,
όχι στη λίστα αναμονής.
Πολυάριθμα συστήματα υποβοήθησης ανεβάζουν τη διάθεση ήδη καθ’ οδόν για τον προορισμό σας.
Η προειδοποίηση αλλαγής λωρίδας κυκλοφορίας βοηθά, διατηρώντας το A1 Sportback στην τρέχουσα
λωρίδα κυκλοφορίας. Το προσαρμοζόμενο σύστημα υποβοήθησης ταχύτητας διατηρεί αυτομάτως την
επιθυμητή απόσταση από το προπορευόμενο όχημα και το σύστημα υποβοήθησης στάθμευσης αναζητά
κατάλληλες κενές θέσεις και αναλαμβάνει τη διεύθυνση του οχήματος κατά τη στάθμευση. Εσείς, μπορείτε
πλέον μόνο να διασκεδάζετε.

Έχετε υπόψη ότι τα συστήματα μπορούν να υποστηρίξουν τον οδηγό στο οδηγικό του έργο μόνο εντός των εκάστοτε ορίων του συστήματος.
Η ευθύνη και η απαιτούμενη προσοχή για την εκπλήρωση του οδηγικού έργου παραμένουν πάντα στον οδηγό.

Οι τιμές της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂ αναφέρονται στη σελίδα 52.
Οι εμφανιζόμενοι ή περιγραφόμενοι εξοπλισμοί είναι εν μέρει προαιρετικοί εξοπλισμοί έναντι επιπλέον κόστους.
Λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τους βασικούς και τους προαιρετικούς εξοπλισμούς θα βρείτε στην ιστοσελίδα
www.audi.gr ή από τους Εξουσιοδοτημένους Συνεργάτες Audi.
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Τεχνολογία

Η ματιά σας κατευθύνεται
προς τα εμπρός.
Για την όπισθεν
υπάρχουν κάμερες.
Η οθόνη αφής του MMI με τη βοήθεια της κάμερας οπισθοπορείας δείχνει τι υπάρχει πίσω από
το αυτοκίνητο. Για τη θέα προς τα εμπρός φροντίζει το Audi pre sense front. Όταν η απόσταση
από το προπορευόμενο όχημα είναι πολύ μικρή, μπορεί να προειδοποιήσει τον οδηγό και σε
περίπτωση που κριθεί σκόπιμο να δρομολογήσει την πέδηση έκτακτης ανάγκης.

Έχετε υπόψη ότι τα συστήματα μπορούν να υποστηρίξουν τον οδηγό στο οδηγικό του έργο μόνο εντός των εκάστοτε ορίων του συστήματος.
Η ευθύνη και η απαιτούμενη προσοχή για την εκπλήρωση του οδηγικού έργου παραμένουν πάντα στον οδηγό.

Οι τιμές της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂ αναφέρονται στη σελίδα 52.
Οι εμφανιζόμενοι ή περιγραφόμενοι εξοπλισμοί εν μέρει είναι προαιρετικοί εξοπλισμοί έναντι επιπλέον κόστους.
Λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τους βασικούς και τους προαιρετικούς εξοπλισμούς θα βρείτε στην ιστοσελίδα
www.audi.gr ή από τους Εξουσιοδοτημένους Συνεργάτες Audi.

Εκδόσεις και πακέτα
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Δώστε στον δρόμο
έναν λόγο ύπαρξης.
Οι τιμές της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂ αναφέρονται στη σελίδα 52.
Οι εμφανιζόμενοι ή περιγραφόμενοι εξοπλισμοί είναι εν μέρει είναι προαιρετικοί εξοπλισμοί έναντι επιπλέον κόστους.
Λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τους βασικούς και τους προαιρετικούς εξοπλισμούς θα βρείτε στην ιστοσελίδα
www.audi.gr ή από τους Εξουσιοδοτημένους Συνεργάτες Audi.

Οι δρόμοι υπάρχουν για να οδηγείτε. Καμία αμφιβολία: Το πακέτο Dynamic Performance ενισχύει την οδηγική εμπειρία
με την sport ανάρτηση με ρυθμιζόμενη απόσβεση, το Audi drive select και τον ενεργοποιητή ήχου, ο οποίος ενισχύει τον
ήχο του κινητήρα στο εσωτερικό του αυτοκινήτου. Για ακόμη δυναμικότερη εμφάνιση φροντίζουν οι κόκκινες δαγκάνες
φρένων και τα μεγαλύτερα δισκόφρενα. Ακριβώς γι’ αυτό κατασκευάστηκαν οι δρόμοι.
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Εκδόσεις και πακέτα

Δεν χρειάζεται μικρόφωνο,
για να αναγγείλετε την άφιξή σας.
Με την edition one.

Οι τιμές της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂ αναφέρονται στη σελίδα 52.
Οι εμφανιζόμενοι ή περιγραφόμενοι εξοπλισμοί είναι εν μέρει προαιρετικοί εξοπλισμοί έναντι επιπλέον κόστους.
Λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τους βασικούς και τους προαιρετικούς εξοπλισμούς θα βρείτε στην ιστοσελίδα
www.audi.gr ή από τους Εξουσιοδοτημένους Συνεργάτες Audi.

Γεμάτη αυτοπεποίθηση και εκφραστικότητα: Η έκδοση edition one ξεχωρίζει παντού. Εκτός από το γκρι Chronos μεταλλικό
και το κόκκινο Misano περλέ, προκαλούν αίσθηση και το πράσινο Tioman, το μπλε Turbo και κίτρινο Python μεταλλικό.
Θεαματικές πινελιές προσθέτουν επίσης, ανάλογα με το εξωτερικό χρώμα που επιλέχθηκε, οι χυτές ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών
σε μπρονζέ, λευκό ή μαύρο, καθώς και η διακοσμητική μεμβράνη με τους κύκλους της Audi. Για την αντίθεση φροντίζουν το τόξο
οροφής, οι εξωτερικοί καθρέπτες και το πλευρικό μαρσπιέ σε γκρι Manhattan μεταλλικό ή μαύρο Mythos μεταλλικό. Αποκλειστικά
εντυπωσιακά στοιχεία αποτελούν οι επικαλυμμένοι με μεμβράνη φιμέ προβολείς LED και τα πίσω φώτα LED με δυναμικά φλας,
καθώς και οι κύκλοι της Audi, η αναγραφή του μοντέλου και της ισχύος σε μαύρο χρώμα. Το πακέτο εξοπλισμού S line στην edition
one ανήκει φυσικά στον βασικό εξοπλισμό. Η edition one απευθύνεται σε ανθρώπους που θέλουν να ξεχωρίζουν.
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Εκδόσεις και πακέτα

Το νέο Audi A1 Sportback σε χρόνο dt γίνεται το πρώτο θέμα συζήτησης – στην έκδοση S line μάλιστα,
γίνεται ακόμη γρηγορότερα: χάρη στο χαρακτηριστικό ένθετο σε ματ γκρι Platinum στο μπροστινό σπόιλερ
και στον πίσω διαχύτη. Οι επενδύσεις στις εισόδους των θυρών, τα μαρσπιέ σε αλουμίνιο με επιγραφή
S line, η αεροτομή οροφής, το έμβλημα S line στα μπροστινά φτερά και οι sport χυτές ζάντες αλουμινίου²
τραβούν επίσης πάνω τους τα βλέμματα σε κλάσματα του δευτερολέπτου. Με την sport ανάρτηση, η οδηγική
εμπειρία είναι εγγυημένη.

Γρίλιες ψυγείου σε μαύρο Titanium με πλαίσιο
σε ματ ασημί αλουμίνιο και πλευρικές εισαγωγές
αέρα εμπρός σε μαύρο ματ

Αφήστε τους άλλους να μιλάνε!
Για την χαρακτηριστική S line.

Ζάντες αλουμινίου χυτές σε σχέδιο 5 διπλών
ακτίνων (σχέδιο S), μερικώς γυαλισμένες¹,
7,5 J x 17 για ελαστικά μεγέθους 215/45 R 17

¹ Προσέξτε τις ιδιαιτερότητες σχετικά με τις ζάντες στη σελίδα 54. ² Το μέγεθος σε ίντσες εξαρτάται από τον επιλεγμένο κινητήρα.
Οι τιμές της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂ αναφέρονται στη σελίδα 52.
Οι εμφανιζόμενοι ή περιγραφόμενοι εξοπλισμοί είναι εν μέρει προαιρετικοί εξοπλισμοί έναντι επιπλέον κόστους.
Λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τους βασικούς και τους προαιρετικούς εξοπλισμούς θα βρείτε στην ιστοσελίδα
www.audi.gr ή από τους Εξουσιοδοτημένους Συνεργάτες Audi.
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Εκδόσεις και πακέτα

Το πρότυπο για το στυλ είστε εσείς.
Με την έκδοση Advanced.
Η θέα του νέου A1 Sportback στην έκδοση advanced
παραμένει αξέχαστη. Οι γρίλιες του ψυγείου σε μαύρο
Titanium με πλαίσιο σε ματ αλουμίνιο, καθώς και
ο πίσω διαχύτης σε μαύρο Titanium προκαλούν εντύπωση.
Οι επενδύσεις μαρσπιέ σε αλουμίνιο και οι χυτές ζάντες
αλουμινίου* ολοκληρώνουν την τέλεια εικόνα.
Χυτές ζάντες αλουμινίου σε σχέδιο 10 ακτίνων Turbo,
6,5 J x 16 για ελαστικά μεγέθους 195/55 R 16

* Το μέγεθος σε ίντσες εξαρτάται από τον επιλεγμένο κινητήρα.
Οι τιμές της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂ αναφέρονται στη σελίδα 52.
Οι εμφανιζόμενοι ή περιγραφόμενοι εξοπλισμοί είναι εν μέρει προαιρετικοί εξοπλισμοί έναντι επιπλέον κόστους.
Λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τους βασικούς και τους προαιρετικούς εξοπλισμούς θα βρείτε στην ιστοσελίδα
www.audi.gr ή από τους Εξουσιοδοτημένους Συνεργάτες Audi.

Πλευρικές εισαγωγές αέρα εμπρός και πλευρικές
προσθήκες στο μπροστινό σπόιλερ σε ματ μαύρο
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Εκδόσεις και πακέτα

Κάντε το ακόμη πιο sport!
Με το πακέτο εξοπλισμού S line
για το εσωτερικό του αυτοκινήτου.
Το εσωτερικό S line προκαλεί τις αισθήσεις: με sport καθίσματα σε συνδυασμό υφάσματος Pulse/mono.pur
550 ή σε συνδυασμό Alcantara Frequenz/δερματίνης mono.pur 550, με επιγραφή S στις πλάτες των
μπροστινών καθισμάτων. Τα διακοσμητικά στοιχεία κάτω από το ταμπλό σε κυψελοειδή σχεδίαση γκρι ασημί
Diamond, οι λεπτομέρειες σε γκρι Structure και το sport δερμάτινο τιμόνι με έμβλημα S line σε διάτρητο
δέρμα, προκαλούν επίσης τα βλέμματα. Η λαβή του επιλογέα ταχυτήτων σε μαύρο διάτρητο δέρμα, οι ραφές
αντίθετης απόχρωσης σε ασημί Fine, τα πεντάλ από ανοξείδωτο χάλυβα και η μαύρη εσωτερική επένδυση
οροφής προκαλούν επίσης ασυγκράτητο ενθουσιασμό.

Συνδυασμός υφάσματος Pulse/δερματίνης mono.pur 550
με ραφές αντίθετης απόχρωσης σε ασημί Fine

Διακοσμητικά στοιχεία εσωτερικού
σε κυψελοειδή σχεδίαση σε γκρι
ασημί Diamond

Διακοσμητικές επιφάνειες
σε γκρι Structure

Οι τιμές της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂ αναφέρονται στη σελίδα 52.
Οι εμφανιζόμενοι ή περιγραφόμενοι εξοπλισμοί είναι εν μέρει προαιρετικοί εξοπλισμοί έναντι επιπλέον κόστους.
Λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τους βασικούς και τους προαιρετικούς εξοπλισμούς θα βρείτε στην ιστοσελίδα
www.audi.gr ή από τους Εξουσιοδοτημένους Συνεργάτες Audi.
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Εκδόσεις και πακέτα

Ανακαλύψτε το εξαιρετικό!
Με το πακέτο εξοπλισμού design selection
για το εσωτερικό του αυτοκινήτου.
Αφήστε πίσω σας τη μετριότητα. Το πακέτο εξοπλισμού design selection για το εσωτερικό του αυτοκινήτου
ικανοποιεί υψηλές απαιτήσεις. Αναδεικνύει τον εσωτερικό χώρο του αυτοκινήτου με το ρυθμιζόμενο σε 30 χρώματα
πακέτο ατμοσφαιρικού φωτισμού. Τα διακοσμητικά στοιχεία κάτω από το ταμπλό σε κυψελοειδή σχεδίαση σε γκρι
Ferrum, οι διακοσμητικές επιφάνειες σε χρώμα χαλκού, τα διακοσμητικά στοιχεία στο εσωτερικό σε δερματίνη,
οι χαλκόχρωμες ραφές αντίθετης απόχρωσης, καθώς και τα sport καθίσματα σε συνδυασμό υφάσματος Synonym/
δερματίνης mono.pur 550 ή σε συνδυασμό δέρματος/δερματίνης mono.pur 550, αντιπροσωπεύουν κάτι το ιδιαίτερο.
Στο νέο Audi A1 Sportback απλά δεν υπάρχει χώρος για κανονικότητα.

Οι τιμές της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂ αναφέρονται στη σελίδα 52.
Οι εμφανιζόμενοι ή περιγραφόμενοι εξοπλισμοί είναι εν μέρει προαιρετικοί εξοπλισμοί έναντι επιπλέον κόστους.
Λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τους βασικούς και τους προαιρετικούς εξοπλισμούς θα βρείτε στην ιστοσελίδα
www.audi.gr ή από τους Εξουσιοδοτημένους Συνεργάτες Audi.

Διακοσμητικές επιφάνειες
σε χρώμα χαλκού

Διακοσμητικά στοιχεία
σε κυψελοειδή σχεδίαση
σε γκρι Ferrum

Συνδυασμός υφάσματος Passion/δερματίνης mono.pur 550
με χαλκόχρωμες ραφές αντίθετης απόχρωσης
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Εκδόσεις και πακέτα

Διάλεξε μόνος σου
το υλικό των ονείρων σου.
Με το εσωτερικό advanced.

Οι κανόνες είναι για όσους δεν έχουν δικό τους στυλ. Το νέο Audi A1 Sportback αφήνει στον
ιδιοκτήτη του αρκετή ελευθερία στη διαμόρφωσή του. Ήδη το εσωτερικό της έκδοσης advanced
υπάρχει σε τρεις χρωματικές παραλλαγές με διαφορετικά καθίσματα και υλικά. Μια καλή επιλογή
είναι, για παράδειγμα, τα sport καθίσματα με ενισχυμένη πλευρική στήριξη σε ύφασμα Novum,
καθώς και οι πράσινες Mint χρωματικές πινελιές. Μια εντυπωσιακή αντίθεση με αυτά προσφέρουν
τα διακοσμητικά στοιχεία σε κυψελοειδή σχεδίαση σε χρώμα γκρι Slate κάτω από το ταμπλό.
Το πράσινο Tioman (κατ’ επιλογή) εξωτερικό χρώμα συνεχίζει με συνέπεια τον χρωματικό σχεδιασμό
στο εξωτερικό του αυτοκινήτου. Είναι καλό, ότι τα όνειρα δεν έχουν όρια.

Μαύρο/γκρι ύφασμα Novum

Διακοσμητικά στοιχεία σε κυψελοειδή
σχεδίαση χρώμα Γκρι Slate

Διακοσμητικές επιφάνειες
σε mint σατέν βερνίκι

Διακοσμητικές επιφάνειες
σε γκρι ασημί Diamond

Οι τιμές της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂ αναφέρονται στη σελίδα 52.
Οι εμφανιζόμενοι ή περιγραφόμενοι εξοπλισμοί είναι εν μέρει προαιρετικοί εξοπλισμοί έναντι επιπλέον κόστους.
Λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τους βασικούς και τους προαιρετικούς εξοπλισμούς θα βρείτε στην ιστοσελίδα
www.audi.gr ή από τους Εξουσιοδοτημένους Συνεργάτες Audi.
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Εκδόσεις και πακέτα

Επιλέξτε αυτό που θέλετε εσείς.
Με το εσωτερικό advanced.

Το στυλ του εσωτερικού advanced εντυπωσιάζει ακόμη και τους πιο δύσπιστους: με sport καθίσματα
σε ύφασμα Derby και κίτρινες χρωματικές πινελιές στο ένθετο των αεραγωγών, στην κεντρική κονσόλα
και στην εσοχή των χειρολαβών των θυρών. Απόλυτα ταιριασμένο με αυτά είναι το εξωτερικό χρώμα κίτρινο
Python μεταλλικό (κατ’ επιθυμία). Απόλυτα εναρμονισμένες στο σύνολο οι επιλογές στο νέο A1 Sportback.

Γκρι ύφασμα Derby με
ραφές αντίθετης απόχρωσης
σε γκρι Steel (N2T)

Διακοσμητικά στοιχεία σε
κυψελοειδή σχεδίαση
σε χρώμα Γκρι Slate

Διακοσμητικές επιφάνειες
σε κίτρινο χρώμα

Διακοσμητικές επιφάνειες
σε γκρι ασημί Diamond

Οι τιμές της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂ αναφέρονται στη σελίδα 52.
Οι εμφανιζόμενοι ή περιγραφόμενοι εξοπλισμοί είναι εν μέρει προαιρετικοί εξοπλισμοί έναντι επιπλέον κόστους.
Λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τους βασικούς και τους προαιρετικούς εξοπλισμούς θα βρείτε στην ιστοσελίδα
www.audi.gr ή από τους Εξουσιοδοτημένους Συνεργάτες Audi.

38 | 39

Εκδόσεις και πακέτα

Και με τα καθίσματα σε ύφασμα Debüt ή τα sport καθίσματα σε συνδυασμό δέρματος/δερματίνης mono.pur 550,
το νέο A1 Sportback κατακτά τις καρδιές. Απόλυτα ταιριαστές και οι χρωματικές πινελιές σε γκρι ασημί, κίτρινο
ή Mint που ολοκληρώνουν την εξαιρετική εμφάνιση.

Τραβήξτε όλα τα βλέμματα.
Με το εσωτερικό advanced.

Οι τιμές της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂ αναφέρονται στη σελίδα 52.
Οι εμφανιζόμενοι ή περιγραφόμενοι εξοπλισμοί είναι εν μέρει προαιρετικοί εξοπλισμοί έναντι επιπλέον κόστους.
Λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τους βασικούς και τους προαιρετικούς εξοπλισμούς θα βρείτε στην ιστοσελίδα
www.audi.gr ή από τους Εξουσιοδοτημένους Συνεργάτες Audi.
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Εκδόσεις και πακέτα

Διαλέξτε
αντιθέσεις!
Το νέο A1 Sportback προκαλεί παντού την προσοχή – πόσω μάλλον με τα δύο πακέτα αντίθεσης. Το πακέτο
αντίθεσης 1 υπογραμμίζει τον αυτόνομο χαρακτήρα με περιβλήματα εξωτερικών καθρεπτών και πλευρικές
προσθήκες στο μπροστινό σπόιλερ* στα χρώματα αντίθεσης μαύρο Mythos μεταλλικό ή γκρι Manhattan
μεταλλικό. Με το πακέτο αντίθεσης 2, επιπλέον αυτών φωτίζεται και η επένδυση στις εισόδους των θυρών
σε χρώμα αντίθεσης – καθιστώντας το A1 Sportback ακόμα πιο ξεχωριστό στην κατηγορία του. Ανεξάρτητα
όμως από το αν επιλεγεί ή όχι ένα πακέτο αντίθεσης: Η επιλογή της οροφής στο επιθυμητό χρώμα αντίθεσης
είναι αρκετή για να προκαλέσει την προσοχή.

* Δεν συνδυάζεται με πακέτο S line
Οι τιμές της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂ αναφέρονται στη σελίδα 52.
Οι εμφανιζόμενοι ή περιγραφόμενοι εξοπλισμοί είναι εν μέρει προαιρετικοί εξοπλισμοί έναντι επιπλέον κόστους.
Λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τους βασικούς και τους προαιρετικούς εξοπλισμούς θα βρείτε στην ιστοσελίδα
www.audi.gr ή από τους Εξουσιοδοτημένους Συνεργάτες Audi.

Εκδόσεις και πακέτα
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Το κύρος πρέπει
να κατακτάται.
Το προβάδισμα επίσης.
Οι επιδόσεις του A1 Sportback με κορυφαίους κινητήρες είναι εμφανείς σε όλους: χάρη στο
εργοστασιακό πακέτο S line και στο πακέτο Dymanic Performance με την sport ανάρτηση με
ρυθμιζόμενη απόσβεση και κόκκινες δαγκάνες φρένων. Εκτός από τον sport προφυλακτήρα,
η δυναμική εμφάνιση υπογραμμίζεται με περαιτέρω λεπτομέρειες: Ζάντες αλουμινίου 17 ιντσών
χυτές σε σχέδιο 5 ακτίνων με ένθετα διακοσμητικά στοιχεία, εξωτερικοί καθρέπτες και διακοσμητική
μεμβράνη με τα AUDI rings – όλα σε ματ γκρι Platinum. Ακόμη και η επένδυση στις εισόδους των
θυρών (κατ’ επιθυμία) διατίθεται σε αυτό τον χρωματικό τόνο. Κρίμα που όσοι ακολουθούν το
A1 Sportback, μπορούν να απολαύσουν τις διπλές απολήξεις εξάτμισης (στα 200 hp) για πολύ λίγο.

Προσέξτε τις ιδιαιτερότητες σχετικά με τις ζάντες στη σελίδα 54.

Οι τιμές της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂ αναφέρονται στη σελίδα 52.
Οι εμφανιζόμενοι ή περιγραφόμενοι εξοπλισμοί είναι εν μέρει προαιρετικοί εξοπλισμοί έναντι επιπλέον κόστους.
Λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τους βασικούς και τους προαιρετικούς εξοπλισμούς θα βρείτε στην ιστοσελίδα
www.audi.gr ή από τους Εξουσιοδοτημένους Συνεργάτες Audi.
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Εξωτερικά χρώματα

Το να σκέφτεσαι άσπρο ή
μαύρο είναι απλά μία επιλογή
ανάμεσα σε πολλές.
Όλα τα άλλα εξωτερικά χρώματα αναδεικνύουν την ταυτότητα του αυτοκινήτου:
Κάθε ένα από αυτά υπογραμμίζει τον χαρακτήρα του: Ίδια παραμένει μόνο η
εξαιρετική ποιότητά του. Διότι το Audi A1 Sportback δεν βάφεται απλά μία φορά,
αλλά τέσσερις – έτσι ώστε η λάμψη να διατηρείται για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Πολλά ακόμη εξωτερικά χρώματα υπάρχουν στο www.audi.gr.

1 // Κίτρινο Python μεταλλικό

Οι τιμές της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂ αναφέρονται στη σελίδα 52.
Οι εμφανιζόμενοι ή περιγραφόμενοι εξοπλισμοί είναι εν μέρει προαιρετικοί εξοπλισμοί
έναντι πρόσθετης χρέωσης. Λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τους βασικούς και τους
προαιρετικούς εξοπλισμούς θα βρείτε στην ιστοσελίδα www.audi.gr ή από τους
Εξουσιοδοτημένους Συνεργάτες Audi.

2 // Γκρι Chronos μεταλλικό

3 // Μπλε Turbo

4 // Πράσινο Tioman

5 // Μπλε Sky μεταλλικό

6 // Κόκκινο Misano περλέ

7 // Λευκό Glacier μεταλλικό
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Ζάντες και ελαστικά

Διευρύνετε τις επιλογές σας!
Η δική σας επιλογή στις ζάντες είναι απολύτως απαραίτητη, για την
ολοκλήρωση του προσωπικού σας στυλ. Γι’ αυτό, όλες οι ζάντες της
Audi περνούν από εκτεταμένες διαδικασίες ελέγχου και υποβάλλονται
σε ειδικούς ελέγχους – για εξαιρετική ποιότητα.

6

3

4

1

5
2

¹ Προσέξτε τις ιδιαιτερότητες σχετικά με τις ζάντες στη σελίδα 54. ² Από την Audi Sport GmbH.
Οι τιμές της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂ αναφέρονται στη σελίδα 52.
Οι εμφανιζόμενοι ή περιγραφόμενοι εξοπλισμοί είναι εν μέρει προαιρετικοί εξοπλισμοί έναντι επιπλέον κόστους.
Λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τους βασικούς και τους προαιρετικούς εξοπλισμούς θα βρείτε στην ιστοσελίδα
www.audi.gr ή από τους Εξουσιοδοτημένους Συνεργάτες Audi.

1 // Ζάντες αλουμινίου 17 ιντσών χυτές σε σχέδιο 5 ακτίνων
με μαύρα ένθετα διακοσμητικά στοιχεία
2 // Ζάντες αλουμινίου χυτές 18 ιντσών Audi Sport, σε σχέδιο 5 διπλών
βραχιόνων σε όψη ματ Titanium, γυαλισμένες¹ , ²
3 // Ζάντες αλουμινίου 17 ιντσών χυτές σε σχέδιο 5 ακτίνων V
ανθρακί αντίθεσης, μερικώς γυαλισμένες¹
4 // Ζάντες αλουμινίου 16 ιντσών χυτές σε σχέδιο 10 ακτίνων
5 // Ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών χυτές σε σχέδιο 5 ακτίνων Y, μερικώς
γυαλισμένες¹
6 // Ζάντες αλουμινίου χυτές 17 ιντσών Audi Sport
σε σχέδιο 5 βραχιόνων Polygon, σε όψη ματ Titanium, γυαλισμένες¹, ²
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Γνήσια Αξεσουάρ Audi

Κιβώτιο σκι και μπαγκαζιέρα: σε μοναδική σχεδίαση Audi,
ασφαλιζόμενα με κλειδαριά και ανοιγόμενα άνετα και από τις δύο
πλευρές. Διατίθενται σε 2 διαφορετικά χρώματα και 3 μεγέθη.

Ζάντες αλουμινίου χυτές σε σχέδιο 5 βραχιόνων Carabus,
σε γυαλιστερό μαύρο, 7,5 J x 17, για ελαστικά μεγέθους 215/45 R 17.
Διατίθενται επίσης σε ασημί Brillant.

Πατάκια παντός καιρού με επιγραφή A1:
προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου.

Αντίγραφα παράγει
μόνο ένας εκτυπωτής.
Τα Γνήσια Αξεσουάρ Audi σας παρέχουν πολυάριθμες δυνατότητες να εμπλουτίσετε το
Audi A1 Sportback σας από πολλές απόψεις. Με προϊόντα, τα οποία εκπληρώνουν
την υπόσχεση μας για ποιοτική κατασκευή – και με λύσεις με ακρίβεια προσαρμογής,
οι οποίες πείθουν με τη θαυμάσια σχεδίαση και την υψηλή λειτουργικότητά τους.

Ζάντες αλουμινίου χυτές σε σχέδιο 5 ακτίνων V Pilleus,
σε ματ μαύρο χρώμα, γυαλισμένες*,
7,5 J x 18 με ελαστικά μεγέθους 215/40 R 18.

Προστατευτικό κάλυμμα χώρου αποσκευών: προστατεύει τον χώρο
φόρτωσης από ζημιές από αποσκευές.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στον
κατάλογο των Αξεσουάρ και στους
Εξουσιοδοτημένους Συνεργάτες Audi.

* Προσέξτε τις ιδιαιτερότητες σχετικά με τις ζάντες στη σελίδα 54.
Οι τιμές της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂ αναφέρονται στη σελίδα 52. Προσέξτε τη σημείωση σχετικά με τα Γνήσια Αξεσουάρ Audi στη σελίδα 53.
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Γοητεία Audi

Γοητεία A1 Sportback
Περισσότερα θα
βρείτε online.
Ανακαλύψτε τον κόσμο του νέου Audi A1 Sportback. Περισσότερες πληροφορίες,
περισσότερη ατομικότητα και περισσότερη αποκλειστικότητα.
Τώρα στο www.audi.gr/
Σκανάρετε τον κωδικό QR με ένα smartphone ή tablet και ανακαλύψτε τον κόσμο
του νέου Audi A1 Sportback. Έξοδα σύνδεσης σύμφωνα με την εκάστοτε σύμβαση
κινητής τηλεφωνίας.

myAudi App¹
Ανά πάσα στιγμή καλείτε πληροφορίες οχήματος και Service για το Audi σας, σχεδιάζετε διαδρομές, και στέλνετε επίσης προορισμούς
και διαδρομές απευθείας στο αυτοκίνητο – όλα με μία και μοναδική εφαρμογή. Μπορείτε να «κατεβάσετε» την εφαρμογή myAudi
δωρεάν από το App Store και το Google Play Store™². Διατίθεται για iOS και Android.

Οι τιμές της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂ αναφέρονται στη σελίδα 52. Οι εμφανιζόμενοι ή περιγραφόμενοι εξοπλισμοί είναι εν μέρει προαιρετικοί
εξοπλισμοί έναντι επιπλέον κόστους. Λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τους βασικούς και τους προαιρετικούς εξοπλισμούς θα βρείτε στην ιστοσελίδα www.audi.gr και στους
Εξουσιοδοτημένους Συνεργάτες Audi. ¹ Ανάλογα με το μοντέλο και τον εξοπλισμό του Audi σας, ενδέχεται η διαθεσιμότητα των υπηρεσιών να ποικίλει. Προϋπόθεση
για τη χρήση ορισμένων υπηρεσιών είναι το Audi connect. Περισσότερες πληροφορίες για το myAudi θα βρείτε στο www.audi.com/myaudi, και για το Audi connect
στο www.audi.com/connect. ² Η ονομασία Google και το λογότυπο Google είναι σήματα κατατεθέντα της Google Inc.
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Μοντέλο

Τύπος Κινητήρα

Τεχνικά στοιχεία

Audi A1 Sportback 25 TFSI

Audi A1 Sportback 30 TFSI

Audi A1 Sportback 35 TFSI CoD

Audi A1 Sportback 40 TFSI

(95 hp)

(116 hp)

(150 hp)

(200 hp)

3-κύλινδρος σε σειρά βενζινοκινητήρας με άμεσο

3-κύλινδρος σε σειρά βενζινοκινητήρας με άμεσο

4-κύλινδρος σε σειρά βενζινοκινητήρας με άμεσο

4-κύλινδρος σε σειρά βενζινοκινητήρας με άμεσο

ψεκασμό βενζίνης, υπερσυμπίεση καυσαερίων

ψεκασμό βενζίνης, υπερσυμπίεση καυσαερίων

ψεκασμό βενζίνης, υπερσυμπίεση καυσαερίων

ψεκασμό βενζίνης, υπερσυμπίεση καυσαερίων

Turbo και έμμεση ψύξη αέρα υπερπλήρωσης

Turbo και έμμεση ψύξη αέρα υπερπλήρωσης

Turbo και έμμεση ψύξη αέρα υπερπλήρωσης

Turbo και έμμεση ψύξη αέρα υπερπλήρωσης

Κυβισμός σε cm³ (βαλβίδες ανά κύλινδρο)

999 (4)

999 (4)

1.498 (4)

1.984 (4)

Μεγ. ισχύς¹ σε hp σε σ.α.λ¯¹

95/5.000–5.500

116/5.000–5.500

150/5.000–6.000

200/4.400–6.000

Μέγιστη Ροπή σε Nm σε σ.α.λ.¯¹

175/2.000–3.500

200/2.000–3.500

250/1.500–3.500

320/1.500–4.400

Είδος μετάδοσης κίνησης

Κίνηση στους εμπρός τροχούς

Κίνηση στους εμπρός τροχούς

Κίνηση στους εμπρός τροχούς

Κίνηση στους εμπρός τροχούς

Τύπος κιβωτίου ταχυτήτων

Μηχανικό κιβώτιο 5 ταχυτήτων

Μηχανικό κιβώτιο 6 ταχυτήτων

Μηχανικό κιβώτιο 6 ταχυτήτων

6-τάχυτο S tronic

[7-τάχυτο S tronic]

[7-τάχυτο S tronic]

Μετάδοση ισχύος

Βάρος/Όγκος
Απόβαρο² σε kg

1.165

1.180

[1.200]

1.225

[1.240]

1.335

Επιτρεπόμενο συνολικό βάρος σε kg

1.660

1.655

[1.680]

1.690

[1.705]

1.775

Επιτρεπόμενο φορτίο οροφής σε kg

75

75

[75]

75

[75]

75

Χωρ. ρεζερβουάρ καυσίμου σε l

40

40

[40]

40

[40]

40

Επιδώσεις/Κατανάλωση³
Μέγιστη ταχύτητα σε km/h

191

203

[203]

222

[222]

235

Επιτάχυνση 0–100 km/h σε s

10,8

9,5

[9,4]

7,7

[7,7]

6,5

Είδος καυσίμου

Super αμόλυβδη βενζίνη χωρίς θείο ROZ 95⁴

Super αμόλυβδη βενζίνη χωρίς θείο ROZ 95⁴

Super αμόλυβδη βενζίνη χωρίς θείο ROZ 95⁴

Super αμόλυβδη βενζίνη χωρίς θείο ROZ 95⁴

Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km
χαμηλή

6,9–7,2

6,8–7,0

[7,3–7,6]

7,89–7,92 [8,5–8,6]

10,3–10,4

μέτρια

5,3–5,5

5,4–5,6

[5,9–6,1]

6,0–6,1

[6,3–6,4]

6,9–7,0

υψηλή

4,8–5,0

4,8–5,1

[5,2–5,4]

5,3–5,5

[5,4–5,6]

5,9–6,0

εξαιρετικά υψηλή

5,8–6,0

5,9–6,2

[6,2–6,4]

6,2–6,5

[6,4–6,6]

6,6–6,8

μεικτός κύκλος

5,5–5,7

5,6–5,8

[6,0–6,2]

6,1–6,3

[6,3–6,5]

6,9–7,1

Εκπομπές CO₂- σε g/km

125–130

126–131

[135–140]

138–142

[144–148]

157–160

EU6

EU6

[EU6]

EU6

[EU6]

EU6

μεικτός κύκλος
Πρότυπο καυσαερίων

Επεξηγήσεις

Νομική υπόδειξη για τα Γνήσια Αξεσουάρ Audi

¹ Η αναφερόμενη τιμή προσδιορίστηκε σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία μέτρησης (UN-R 85 στην
ισχύουσα έκδοση).

Τα Γνήσια Αξεσουάρ Audi διατίθενται προαιρετικά από την AUDI AG έναντι πρόσθετης χρέωσης. Τα συστατικά
μέρη δεν έχουν ληφθεί υπόψη κατά τον προσδιορισμό των τιμών κατανάλωσης και εκπομπών ρύπων του οχήματος.
Γι’ αυτό η τοποθέτηση είναι εφικτή μόνο μετά την αρχική ταξινόμηση.

² Απόβαρο αυτοκινήτου με οδηγό (75 kg) και πληρότητα ρεζερβουάρ καυσίμου 90 %, υπολογισμένο σύμφωνα με
τον Κανονισμό (ΕΕ) 1230/2012 στην ισχύουσα έκδοση. Το απόβαρο και ο συντελεστής αντίστασης αέρα του
οχήματος μπορεί να αυξηθούν με τους προαιρετικούς εξοπλισμούς, οδηγώντας σε αντίστοιχη μείωση του
ωφέλιμου φορτίου ή της μέγιστης ταχύτητας κίνησης.
³ Οι αναφερόμενες τιμές κατανάλωσης και εκπομπής υπολογίστηκαν σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από τον νόμο
διαδικασίες μέτρησης. Από την 1 Σεπτεμβρίου 2017 πραγματοποιείται έγκριση τύπου για ορισμένα καινούργια
οχήματα σύμφωνα με την παγκοσμίως εναρμονισμένη μέθοδο δοκιμής για επιβατικά και ελαφρά επαγγελματικά
οχήματα (World Harmonised Light Vehicle Test Procedure, WLTP), μια νέα, πιο ρεαλιστική μέθοδο δοκιμής
για τη μέτρηση της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂. Από την 1η Σεπτεμβρίου 2018, η WLTP θα
αντικαταστήσει σταδιακά τον νέο ευρωπαϊκό κύκλο οδήγησης (NEFZ). Εξαιτίας των ρεαλιστικότερων συνθηκών
ελέγχου, οι μετρούμενες σύμφωνα με την WLTP τιμές κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών CO₂ σε πολλές
περιπτώσεις είναι υψηλότερες από τις μετρούμενες σύμφωνα με τον NEFZ. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά
με τις διαφορές μεταξύ WLTP και NEFZ θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας.
Προς το παρόν θα πρέπει ακόμη να ανακοινώνονται υποχρεωτικά οι τιμές NEFZ. ’Όταν πρόκειται για καινούργια
αυτοκίνητα, τα οποία έχουν λάβει έγκριση τύπου σύμφωνα με την WLTP, οι τιμές NEFZ συνάγονται από τις τιμές
WLTP. Η πρόσθετη αναφορά των τιμών WLTP μπορεί μέχρι την υποχρεωτική χρήση τους να γίνεται σε εθελοντική
βάση. Όταν οι τιμές NEFZ παρατίθενται ως εύρη, δεν αναφέρονται σε ένα μεμονωμένο, συγκεκριμένο αυτοκίνητο
και δεν αποτελούν μέρος της προσφοράς. Χρησιμεύουν αποκλειστικά και μόνο για σκοπούς σύγκρισης μεταξύ των
διαφόρων τύπων αυτοκινήτων.
Οι πρόσθετοι εξοπλισμοί και τα αξεσουάρ (πρόσθετα εξαρτήματα, τύπος ελαστικών, κ.λπ.) μπορούν να αλλάξουν
σχετικές παραμέτρους του αυτοκινήτου, όπως, π.χ., το βάρος, την αντίσταση κύλισης και την αεροδυναμική και
παράλληλα με τις καιρικές και κυκλοφοριακές συνθήκες, καθώς και την εκάστοτε οδηγική συμπεριφορά, να
επηρεάσουν την κατανάλωση καυσίμου, την κατανάλωση ρεύματος, τις εκπομπές CO₂ και τις τιμές των επιδόσεων
ενός αυτοκινήτου.
⁴ Συνιστάται η χρήση Super αμόλυβδης βενζίνης χωρίς θείο ROZ 95 κατά DIN EN 228. Εάν δεν είναι διαθέσιμη:
απλή αμόλυβδη χωρίς θείο βενζίνη 91 ROZ κατά DIN EN 228 με μικρή μείωση της απόδοσης. Κατά βάση μπορεί
να χρησιμοποιηθεί αμόλυβδη βενζίνη ROZ 95 με μέγιστο ποσοστό αιθανόλης 10 % (E10). Τα στοιχεία για την
κατανάλωση αναφέρονται σε λειτουργία με καύσιμο ROZ 95 σύμφωνα με την Οδηγία 692/2008/EΚ.
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Τεχνικά στοιχεία

Audi A1

Σημαντική υπόδειξη
Ιδιαιτερότητες των ζαντών: Οι γυαλισμένες ή μερικώς γυαλισμένες ζάντες αλουμινίου δεν θα πρέπει να
χρησιμοποιούνται σε χειμερινές οδικές συνθήκες. Η επιφάνεια της ζάντας εξαιτίας του τρόπου κατασκευής
της δεν διαθέτει επαρκή αντιδιαβρωτική προστασία και μπορεί να πάθει μόνιμη ζημιά από αλάτι για το
ξεπάγωμα των δρόμων ή παρόμοια υλικά.

Τιμές σε mm

Στοιχεία των διαστάσεων σε απόβαρο αυτοκινήτου. Τα στοιχεία του ύψους ισχύουν μόνο για την παραλλαγή ECE.
Όγκος χώρου αποσκευών¹ 335/1.090 l (Δεύτερη τιμή: με αναδιπλωμένη πλάτη πίσω καθισμάτων και φόρτωση μέχρι
την εταζέρα). Διάμετρος κύκλου στροφής περ. 10,5 m.
* Μέγιστη ελευθερία κεφαλής. ** Πλάτος χώρου αγκώνων. *** Πλάτος χώρου ώμων.

Εξοπλισμός του εικονιζόμενου Audi A1 Sportback (σσ. 1–51)
Εξωτερικό χρώμα: Κίτρινο Python μεταλλικό
Ζάντες: Ζάντες αλουμινίου χυτές Audi Sport σε σχέδιο 7 ακτίνων Rotor σε γυαλιστερό ανθρακί-μαύρο, γυαλισμένες²
Εσωτερικό με sport κάθισμα σε μαύρο Alcantara/δερματίνη με ραφές αντίθετης απόχρωσης σε ασημί Fine
Διακοσμητικό στοιχείο ταμπλό: Κυψελοειδής σχεδίαση σε γκρι ασημί λάκα Diamond
Διακοσμητικές επιφάνειες: Γκρι Structure

Κατατάξεις παραμέτρων ελαστικών

θορύβου κύλισης

185/65 R 15

B

A

71

195/55 R 16

C

B

71

215/45 R 17

C

B

72

215/40 R 18

C

B

72

Ελαστικά παντός καιρού

195/55 R 16

C

C

72

Χειμερινά ελαστικά

185/65 R 15

E

B

70

195/55 R 16

E

B

71

215/45 R 17

E

B

71

Epic

668

υγρό οδόστρωμα

788

mo

2.563
4.029

678

760

1.000

εξωτερικού

καυσίμου

944

πρόσφυσης σε

1.380**
1.315****

Κατηγορία

εξοικονόμησης

1.424**
1.373***

Κατηγορία

ελαστικού

1.01

Κατηγορία του

Διάσταση

Θερινά ελαστικά

9*

Στον πίνακα θα βρείτε τα εύρη της κατηγορίας εξοικονόμησης καυσίμου, της κατηγορίας πρόσφυσης σε υγρό
οδόστρωμα και της κατηγορίας του εξωτερικού θορύβου κύλισης για τα διάφορα μεγέθη ελαστικών του Audi Sportback.

Η παραγγελία ενός συγκεκριμένου ελαστικού δεν είναι δυνατή. Σχετικά με τα προσφερόμενα στη χώρα σας ελαστικά
μπορείτε να ενημερωθείτε από τους Εξουσιοδοτημένους Συνεργάτες Audi.

1.409

Γοητεία A1 Sportback 04–09
Εσωτερικό 10–13
Connectivity και Infotainment 14–17
Τεχνολογία 18–21
Eκδόσεις και πακέτα 22–43
Εξοπλισμοί και αξεσουάρ 44–51
Τεχνικά στοιχεία 52–55
1.524
1.740

994

1.501
1.940

¹ Οι τεχνικές προδιαγραφές αναφέρονται σε ένα βασικό όχημα, χωρίς τροποποιήσεις για την εκάστοτε χώρα και επιλεγμένους προαιρετικούς εξοπλισμούς.
² Προσέξτε τις ιδιαιτερότητες σχετικά με τις ζάντες στη σελίδα 54.
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Τα αυτοκίνητα και οι εξοπλισμοί, που εμφανίζονται και περιγράφονται σε αυτόν τον κατάλογο, καθώς
και μερικές από τις αναφερόμενες υπηρεσίες, δεν είναι διαθέσιμες σε όλες τις χώρες. Τα εικονιζόμενα
αυτοκίνητα σε αυτόν τον κατάλογο είναι εν μέρει εξοπλισμένα με προαιρετικούς εξοπλισμούς έναντι
επιπλέον κόστους. Τα στοιχεία σχετικά με την παράδοση, την εμφάνιση, τις επιδόσεις, τις διαστάσεις
και τα βάρη, την κατανάλωση καυσίμου και το κόστος λειτουργίας των αυτοκινήτων αντιστοιχούν
στις γνώσεις κατά τη χρονική στιγμή της εκτύπωσης. Με την επιφύλαξη αποκλίσεων σε χρωματισμούς
και σχήμα των φωτογραφιών, σφαλμάτων, καθώς και τυπογραφικών λαθών. Με επιφύλαξη αλλαγών.
Η επανεκτύπωση, ακόμα και αποσπασματικά, επιτρέπεται μόνο με έγγραφη συγκατάθεση της AUDI AG.
Το χαρτί αυτού του καταλόγου έχει παραχθεί από κυτταρίνη λευκασμένη χωρίς χλώριο.

