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3Audi A1  »  Inhoud

De Audi A1 Sportback 
biedt sportiviteit in 
combinatie met state 
of art technologie. 



4Audi A1  »  Exterieur

Royaal, sportief, karaktervol:
de Audi A1 Sportback. 



5Audi A1  »  Exterieur

De Audi A1 citycarver is een 
expressieve trendsetter.



6Audi A1  »  Exterieur

Met zijn karakteristieke, vlotte design 

pakt de tweede generatie van de A1  

de lijnen op van de eerste Audi quattro.

De opvallende dagrijverlichting in de optionele Full LED-koplampen doet 

denken aan dynamische vleugelvormen uit de zeilsport, de zogeheten 

hydrofoils.



7Audi A1  »  Exterieur

Aan de voorkant springt 
natuurlijk ook de grote 
octagonale singleframe-grille 
in het oog, aangekleed met 
een driedimensionaal rooster 
met matzwart gespoten 
honingraatpatroon.



8Audi A1  »  Exterieur

De A1 Sportback is duidelijk ruimer 
geworden, wat comfortverhogend
is voor bestuurder, voorpassagier 
en achterinzittenden.



9Audi A1  »  Carrosserievormen

Het design van de A1 
Sportback springt eruit en 
daar past het kleurenaanbod 
met tien tinten goed bij. 



10Audi A1  »  Carrosserievormen

Zijn unieke design geeft hem een eigen uitstraling 
en omdat hij in hoge mate is te personaliseren, 
kan iedereen er zijn eigen touch aan geven.



11Audi A1  »  Interieur

Het interieur is op de bestuurder 
gericht, de vormgeving heeft een 
eigen signatuur en de aankleding  
is te personaliseren. 
De A1 Sportback heeft dan ook het 
sportiefste interieur in zijn klasse.



12Audi A1  »  Interieur

Aan de hand van diverse 
kleuren en afwerkingen 
drukt u uw eigen stempel 
op het interieur. 



13Audi A1  »  Infotainment en connectiviteiten

De Audi A1 citycarver is voorbereid op 
het gebruik van onlinetoepassingen. 
Een 10,25 inch volledig digitaal 
instrumentarium en een multifunctioneel
stuurwiel is standaard.



14Audi A1  »  Infotainment en connectiviteiten

Wie op het dashboard een 

mooie weergave van de 

assistentiesystemen wil zien, kan 

voor de Audi virtual cockpit kiezen.

De 3D-kaarten van ‘MMI navigatie 

plus’ brengen je feilloos naar de 

gewenste bestemming. De bediening 

werkt eenvoudig met het 10,1-inch 

kleurenscherm en spraaksturing die 

gewone zinnen begrijpt.



15Audi A1  »  Rijeigenschappen en assistentiesystemen

De rijhulpsystemen voor de  
bestuurder komen uit het 
topsegment. Met deze 
elektronische technologie 
bewaart de Audi A1 Sportback 
een veilige afstand tot de 
voorligger, helpt hij om op 
de eigen rijstrook te blijven 
en maakt hij inparkeren 
eenvoudiger.



16Audi A1  »  Rijeigenschappen en assistentiesystemen

Onderstel, besturing en gewichtsverdeling 
zijn in de Audi A1 citycarver perfect voor 
elkaar en zorgen samen voor sportieve 
rijeigenschappen. Met het optionele 
Performance Dynamic-pakket wint de  
auto nog meer aan agiliteit.



17Audi A1  »  Lakkleuren en velgen

Unilakken

Metalliclakken

Pareleffectlakken

Firmamentblauw metallic Gletsjerwit metallic Manhattangrijs metallic Mythoszwart metallic Pythongeel metallic

Misanorood pareleffect Pijlgrijs pareleffect

Cortinawit Tiomangroen

Kies de lakkleur die uw persoonlijkheid het 

beste reflecteert. Zit uw tint er niet bij? 

Met Audi Exclusive lakkleuren kunt u 

iedere gewenste kleur kiezen.



18Audi A1  »  Lakkleuren en velgen

Met Audi velgen onderstreept
u de eigen stijl en het karakter
van de Audi A1.

Deze weergave toont slechts een selectie van het assortiment velgen.  

Kijk voor het volledige aanbod op audi.nl



Audi A1  »  Audi Originele Accessoires 19

Deze praktische en robuuste kofferbakmat 

beschermt uw auto tegen vuil en vocht. Het 

profiel van de schaal voorkomt dat de lading 

gaat schuiven.

Kinderzitjes. Diverse uitvoeringen  

voor jonge passagiers.

Scherp zonlicht en warmte worden buiten 

gehouden met de zonwering voor uw Audi.

Dakdragers vormen de beste 

oplossing om extra bagage  

mee te kunnen nemen.

Met Audi Originele 
Accessoires kunt u 
allerhande extra’s 
aanschaffen die het 
gebruiksgemak van  
uw auto vergroten. 

Kijk voor het complete aanbod Audi Originele Accessoires  

op audi.nl/webshop



Audi A1  »  Audi Originele Accessoires 20

Bagage koffers in verschillende maten zijn 

allemaal eenvoudig op de Audi dak dragers te 

monteren.

Deze praktische en handzame box van zwart 

polyester heeft een inhoud van 32 liter. De box 

is gemakkelijk in elkaar te vouwen en vast te 

zetten met klittenband. 

De laadrandbescherming van doorzichtig 

folie beschermt de rand tegen 

beschadigingen bij het in- en uitladen.

Kijk voor het complete aanbod Audi Originele Accessoires  

op audi.nl/webshop

De Audi A1 rubber automatten zijn zeer 

geschikt voor de regenachtige maanden.  

In deze maanden raakt het interieur van auto’s 

vaak bevuild met modder, regen en vocht.



21Audi A1  »  4 jaar garantie

Uw Audi
heeft standaard
4 jaar garantie.

Een geruststellend idee.

Met de aankoop van een Audi kiest u voor 

een hoogwaardig technisch product waar 

u jaren mee vooruit kunt. Dat bewijzen 

wij graag en daarom heeft u op uw Audi 

maar liefst 4 jaar garantie. Zo hoeft u zich 

gedurende deze periode geen zorgen te 

maken over onverwachte reparatiekosten en 

kunt u onbezorgd genieten van uw Audi.

U kunt aanspraak doen op fabrieksgarantie 

zolang het onderhoud van de auto volgens de 

fabrieksvoorschriften is uitgevoerd. U kunt bij 

elke Audi Servicepartner binnen Nederland 

de garantiewerkzaamheden laten uitvoeren. 

De fabrieksgarantie blijft van kracht als de 

auto gedurende de garantietermijn wordt 

doorverkocht aan een opvolgende eigenaar. 

2 Jaar fabrieksgarantie

Als zich binnen de garantietermijn een defect 

voordoet als gevolg van een materiaal- en/

of fabricagefout, dan garandeert uw Audi-

dealer dat dit kosteloos wordt hersteld of 

vervangen. Wanneer een defect optreedt, 

dient u dit uiterlijk binnen één maand 

na constatering (en uiterlijk binnen de 

garantieperiode van de auto) van het gebrek 

per e-mail of schriftelijk kenbaar te maken 

aan uw Audi-dealer. De klacht moet tevens 

binnen de garantietermijn geconstateerd en 

gemeld zijn.

2 Jaar Extra Garantie

2 jaar Extra Garantie is van toepassing op 

nieuwe Audi auto’s die door Pon’s

Automobielhandel B.V. zijn geïmporteerd 

en die in Nederland te naam zijn gesteld. 

Extra Garantie is geldig gedurende een 

periode van 24 maanden, direct aansluitend 

op de eerste twee jaar fabrieksgarantie. 

Voor de Extra Garantie geldt wel een 

kilometerbeperking tot 100.000 km. 

Eventuele gebreken die ontstaan terwijl u in 

het buitenland bent, dienen eerst gemeld te 

worden bij uw Audi-dealer in Nederland. 

Omdat de 2 jaar Extra Garantie een specifieke 

toevoeging is voor de Nederlandse markt, 

dient u de reparatie eerst te betalen en de 

reparatiefactuur vervolgens in te dienen bij 

uw Audi-dealer in Nederland. Voorts zijn 

uitgezonderd de kosten voor reparaties die 

tot normale slijtage en onderhoud worden 

gerekend. De 2 jaar extra garantie is niet van 

toepassing op elektrische voertuigen van 

Audi. Op de elektrische voertuigen is 6 jaar 

onderhoud inclusief.

Bekijk de volledige garantie-  

voorwaarden op audi.nl of  

scan de QR-code. Benieuwd  

naar de resterende garantie  

op uw Audi? Neem hiervoor  

contact op met uw dealer. 
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Audi Voorsprong door techniek

Wijzigingen, druk- en/of zetfouten voorbehouden. 

Gemiddeld brandstofverbruik: 

5,6 – 6,7 x l/100 km, 17,8 – 14,9 km/l.

Gemiddelde CO2-emissie: 151 - 126 g/km.
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