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Technická d
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Výbava vyobrazeného Audi A1 Sportback (strana 1–51)
lakování: žlutá Python metalíza
kola: hliníková litá Audi Sport, 7paprskový design Rotor v lesklé černé barvě, leštěná²
Interiér: S line se sportovními sedadly s čalouněním z Alcantary / ze syntetické kůže,
v černé barvě s kontrastním stříbrným prošitím
dekorační prvky na přístrojové desce: stříbrná Diamant
prvky interiéru: šedé lakování Quarz
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Výbava a příslušenství 44–51
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¹Technické specifikace se vztahují k základnímu vozidlu bez specifických úprav v jednotlivých zemích a bez vybrané zvláštní výbavy.
Hodnoty
²Respektujte specifika kol uvedená na straně 54.

spotřeby pohonných hmot a emisí CO₂ naleznete na straně 52.
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Audi A1 Sportback

Silné osobnosti musí vypadat atraktivně: s výrazným designem, ikonickými
znaky rallye, mnoha možnostmi individualizace a s prvky, které přinášejí
dokonalý infotainment a digitalizaci. Nové Audi A1 Sportback je výjimečné.
A je to na něm vidět více než kdy jindy.
Hodnoty spotřeby pohonných hmot a emisí CO₂ naleznete na straně 52.
U vyobrazené, popř. popsané výbavy se zčásti jedná o příplatkovou zvláštní výbavu.
Podrobné informace o sériové a zvláštní výbavě naleznete na www.audi.cz nebo je získáte u prodejce Audi.

Audi A1 Sportback
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Zapůsob
silněji!
Hodnoty spotřeby pohonných hmot a emisí CO₂ naleznete na straně 52.
U vyobrazené, popř. popsané výbavy se zčásti jedná o příplatkovou zvláštní výbavu.
Podrobné informace o sériové a zvláštní výbavě naleznete na www.audi.cz nebo je získáte u prodejce Audi.

Jako kdyby přišlo přímo z posilovny: U nového Audi A1 Sportback dominuje každý detail. Počínaje širokou maskou
chladiče Audi Singleframe přes výrazné blatníky ve stylu rallye až po naznačené přívody vzduchu pod kapotou motoru,
které evokují očekávání, že se každá jízda stane sportovním zážitkem. Komu by to nestačilo, může vsadit na vítězství
s edition one se zatmavenými LED světlomety a LED zadními světly s dynamickými směrovkami a černými kruhy Audi.
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Audi A1 Sportback

Když asfalt zavolá,
odpověz!
Výzva přijata. I když je výsledek jasný předem: díky agilním jízdním vlastnostem
a ryzí dynamice. Sportovní podvozek přenáší výkon přímo na silnici a společně
s vyváženým rozdělením hmotnosti zaručí, že asfalt na toto setkání nikdy nezapomene.
Pro všechny, kteří chtějí ještě více, je v paketu Dynamik k dispozici sportovní
podvozek s regulovatelnými tlumiči.

Hodnoty spotřeby pohonných hmot a emisí CO₂ naleznete na straně 52.
U vyobrazené, popř. popsané výbavy se zčásti jedná o příplatkovou zvláštní výbavu.
Podrobné informace o sériové a zvláštní výbavě naleznete na www.audi.cz nebo je získáte u prodejce Audi.
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Interiér

Když je po tvém,
děláš to dobře.

Hodnoty spotřeby pohonných hmot a emisí CO₂ naleznete na straně 52.
U vyobrazené, popř. popsané výbavy se zčásti jedná o příplatkovou zvláštní výbavu.
Podrobné informace o sériové a zvláštní výbavě naleznete na www.audi.cz nebo je získáte u prodejce Audi.

Futuristické, intuitivní, digitální. V novém Audi A1 Sportback je na první pohled patrné, co znamená inovace:
Standardně dodávaný digitální cockpit je orientovaný přímo na řidiče. Displej MMI touch je dokonale
integrovaný do plochy v černé skleněné optice. Nová přístrojová deska nadchne spojením s digitální koncepcí
ovládání. Pro individualizaci interiéru je k dispozici řada barev a materiálů. Paket ambientního osvětlení
zvýrazňuje vybrané designové prvky v interiéru až ve 30 barvách. Vybere si skutečně každý.
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Interiér

Na vzhledu
záleží.
Možnost seberealizace. Barvy a materiály podněcují kreativitu: Interiér Advanced má v nabídce stříbrošedou,
mentolovou a žlutou barvu. Interiér S line dodává výrazné sportovní akcenty. Vysoké nároky splňuje interiér
Design Selection s měděnými detaily. Tyto interiérové styly lze individuálně kombinovat s vybraným exteriérem.
Navždy sbohem kompromisům!

Hodnoty spotřeby pohonných hmot a emisí CO₂ naleznete na straně 52.
U vyobrazené, popř. popsané výbavy se zčásti jedná o příplatkovou zvláštní výbavu.
Podrobné informace o sériové a zvláštní výbavě naleznete na www.audi.cz nebo je získáte u prodejce Audi.
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Konektivita a infotainment

Nuda je pro tebe
neznámý pojem.

Kdo ví, kde se něco děje, tak mu stačí jen zjistit, jak se tam rychle dostane. Správnou cestu pomůže najít navigační systém
MMI Plus s 10,1palcovým barevným displejem s vysokým rozlišením včetně hlasového ovládání a 3D zobrazením map.
Audi connect umožňuje chytré propojení ve vozidle. Přes Audi smartphone interface lze ovládat aplikace Apple CarPlay
a Android Auto. Pomocí vzdálených služeb lze na smartphonu zobrazit důležité informace o vozidle. Nuda nemá v novém
Audi A1 Sportback šanci.
Hodnoty spotřeby pohonných hmot a emisí CO₂ naleznete na straně 52.
U vyobrazené, popř. popsané výbavy se zčásti jedná o příplatkovou zvláštní výbavu.
Podrobné informace o sériové a zvláštní výbavě naleznete na www.audi.cz nebo je získáte u prodejce Audi.
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Konektivita a infotainment

Nevzdávej se
vynikajícího zvuku.
Užij si ho.

Oblíbená hudba by měla znít z prvotřídních reproduktorů, které přesvědčí i designem.
Prémiový soundsystém Bang & Olufsen oba požadavky splňuje a nabízí mnohem více.
Ať se jedná o streamované playlisty přehrávané přes Audi smartphone interface,
nebo o nejnovější písně poslouchané přes hybridní rádio – originální zvuk si nyní můžete
užívat i mimo koncertní sály.
Hodnoty spotřeby pohonných hmot a emisí CO₂ naleznete na straně 52.
U vyobrazené, popř. popsané výbavy se zčásti jedná o příplatkovou zvláštní výbavu.
Podrobné informace o sériové a zvláštní výbavě naleznete na www.audi.cz nebo je získáte u prodejce Audi.
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Technologie

Buď na guest listech,
ne v dopravní zácpě.

Ve frontách se nastojíme ažaž. Proto se řada asistenčních systémů již cestou k cíli stará o výbornou náladu.
Například varování před opuštěním jízdního pruhu pomáhá udržet A1 Sportback ve správném směru.
Adaptivní tempomat udržuje automaticky odstup od vpředu jedoucího vozidla. Parkovací asistent vyhledává
vhodná parkovací místa a při parkování přebírá řízení. Jen bavit se už budete muset sami.

Respektujte prosím, že systémy mohou řidiče při řízení podporovat pouze v rámci vlastních mezí.
Zodpovědnost a potřebná pozornost při řízení zůstává vždy na řidiči.

Hodnoty spotřeby pohonných hmot a emisí CO₂ naleznete na straně 52.
U vyobrazené, popř. popsané výbavy se zčásti jedná o příplatkovou zvláštní výbavu.
Podrobné informace o sériové a zvláštní výbavě naleznete na www.audi.cz nebo je získáte u prodejce Audi.
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Technologie

Mysli dopředu.
Pro couvání jsou
k dispozici kamery.
Na displeji MMI touch díky zadní kameře vidíte, co se skrývá za vozidlem.
O pohled vpřed se stará systém Audi pre sense front. Při příliš malé vzdálenosti
od vpředu jedoucího vozidla může varovat řidiče a v případě nouze aktivovat
automatické plné brzdění.

Respektujte prosím, že systémy mohou řidiče při řízení podporovat pouze v rámci vlastních mezí.
Zodpovědnost a potřebná pozornost při řízení zůstává vždy na řidiči.

Hodnoty spotřeby pohonných hmot a emisí CO₂ naleznete na straně 52.
U vyobrazené, popř. popsané výbavy se zčásti jedná o příplatkovou zvláštní výbavu.
Podrobné informace o sériové a zvláštní výbavě naleznete na www.audi.cz nebo je získáte u prodejce Audi.

Styly a pakety výbavy
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Dej silnici
smysl.
S paketem Dynamik.
Silnice jsou tu proto, abychom po nich jezdili. Paket Dynamik zážitek z jízdy ještě zvýší
díky sportovnímu podvozku s regulovatelnými tlumiči, systému Audi drive select
a reproduktoru, který zesiluje zvuk motoru v interiéru. Červené brzdové třmeny
a větší brzdové kotouče přinášejí ještě dynamičtější vzhled. Přesně proto se silnice staví.
Hodnoty spotřeby pohonných hmot a emisí CO₂ naleznete na straně 52.
U vyobrazené, popř. popsané výbavy se zčásti jedná o příplatkovou zvláštní výbavu.
Podrobné informace o sériové a zvláštní výbavě naleznete na www.audi.cz nebo je získáte u prodejce Audi.
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Styly a pakety výbavy

Chceš-li něco vyjádřit,
nepotřebuješ mikrofon.
S edition one.

Hodnoty spotřeby pohonných hmot a emisí CO₂ naleznete na straně 52.
U vyobrazené, popř. popsané výbavy se zčásti jedná o příplatkovou zvláštní výbavu.
Podrobné informace o sériové a zvláštní výbavě naleznete na www.audi.cz nebo je získáte u prodejce Audi.

Sebevědomá a výrazná. Edition one se projevuje všude. Kromě šedé metalízy Chronos a červené Misano s perleťovým
efektem se o jedinečný vzhled starají také barvy zelená Tioman, modrá Turbo a žlutá metalíza Python. Zajímavé
akcenty dodávají – dle zvolené barvy karoserie – také 18palcová hliníková litá kola v bronzové, bílé nebo černé barvě
a sladěné designové fólie s kruhy Audi. O kontrasty se starají střešní oblouk, vnější zpětná zrcátka a boční prahy v šedé
metalíze Manhattan nebo v černé metalíze Mythos. Vzhled doplňují exkluzivní detaily – zatmavené LED světlomety
a LED zadní světla s dynamickými směrovkami, černé kruhy Audi a označení modelu a výkonu motoru. Součástí edition
one je samozřejmě standardně výbava S line. Edition one totiž není pro introverty.
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Styly a pakety výbavy

Nové Audi A1 Sportback se okamžitě stane hlavním tématem rozhovoru – v designu S line dokonce
ještě rychleji: díky výrazným prvkům v matné platinově šedé barvě v předním spoileru a v zadním
difuzoru. Ve zlomku sekundy upoutají pohled i prahové lišty, hliníkové lišty ve dveřích s nápisem S line,
střešní spoiler S line, emblém S line na předních blatnících a sportovní hliníková litá kola². Sportovní
podvozek zaručuje potěšení z jízdy.

Ochranná mřížka chladiče v titanově černé
barvě s matným hliníkově stříbrným rámečkem
a přední boční přívody vzduchu v matné černé barvě

Nech mluvit ostatní!
O výrazné výbavě S line.

Hliníková litá kola s pěti dvojitými paprsky
(design S), částečně leštěná¹, velikost
7,5 J × 17 s pneumatikami 215/45 R 17

¹Respektujte specifika kol uvedená na straně 54. ²Velikost v palcích v závislosti na zvolené motorizaci.
Hodnoty spotřeby pohonných hmot a emisí CO₂ naleznete na straně 52.
U vyobrazené, popř. popsané výbavy se zčásti jedná o příplatkovou zvláštní výbavu.
Podrobné informace o sériové a zvláštní výbavě naleznete na www.audi.cz nebo je získáte u prodejce Audi.
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Styly a pakety výbavy

Styl udáváš ty.
S linií Advanced.
Při pohledu na nové Audi A1 Sportback ve výbavové linii
Advanced by každý chtěl mít fotografickou paměť. Ochranná
mřížka chladiče v titanově černé barvě s matným hliníkovým
rámečkem a titanově černý zadní difuzor zanechávají
nesmazatelný dojem. Dokonalý obraz završují hliníkové lišty
ve dveřích a hliníková litá kola*.
Hliníková litá kola v 10paprskovém designu turbíny,
velikost 6,5 J × 16 s pneumatikami 195/55 R 16

*Velikost v palcích v závislosti na zvolené motorizaci.
Hodnoty spotřeby pohonných hmot a emisí CO₂ naleznete na straně 52.
U vyobrazené, popř. popsané výbavy se zčásti jedná o příplatkovou zvláštní výbavu.
Podrobné informace o sériové a zvláštní výbavě naleznete na www.audi.cz nebo je získáte u prodejce Audi.

Boční přívody vzduchu vpředu a boční
kontrastní prvky předního spoileru
v matné černé barvě
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Styly a pakety výbavy

Jdi do toho ještě sportovněji!
S interiérem S line.
Interiér S line trénuje i oční svaly: se sportovními sedadly v kombinaci tkaniny Puls / syntetické kůže
mono.pur 550 nebo v kombinaci Alcantary Frequenz / syntetické kůže mono.pur 550, vždy s vyraženým
emblémem S v opěradlech předních sedadel. Pohled zrychlují i dekorační prvky na přístrojové desce ve
stříbrné Diamant, prvky interiéru v šedém lakování Quarz a sportovní kožený volant s emblémem S line
a perforovanou kůží. Nadchnou také hlavice řadicí páky s perforovanou kůží, stříbrné kontrastní prošití,
pedály z ušlechtilé oceli a černý strop. To nejlepší na cestu za sportem.

Kombinace tkaniny Puls / syntetické kůže
mono.pur 550 se stříbrným kontrastním prošitím

Dekorace
stříbrná Diamant

Prvky interiéru
šedé lakování Quarz

Hodnoty spotřeby pohonných hmot a emisí CO₂ naleznete na straně 52.
U vyobrazené, popř. popsané výbavy se zčásti jedná o příplatkovou zvláštní výbavu.
Podrobné informace o sériové a zvláštní výbavě naleznete na www.audi.cz nebo je získáte u prodejce Audi.
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Styly a pakety výbavy

Objev něco výjimečného!
S interiérem Design Selection.
Vystup z řady. Interiér Design Selection splňuje vysoké nároky. Paket ambientního osvětlení nastavitelný
ve 30 barvách zjemní interiér zdůrazněním vybraných designových prvků. Výjimečnost vyjadřují také
dekorační prvky na přístrojové desce v šedé Ferrum, prvky interiéru v měděném lakování Satén, vybavení
interiéru v syntetické kůži, kontrastní prošití v barvě mědi a sportovní sedadla v kombinaci tkaniny
Synonym / syntetické kůže mono.pur 550 nebo v kombinaci kůže / syntetické kůže mono.pur 550.
Obyčejnost nemá zkrátka v novém Audi A1 Sportback místo.

Hodnoty spotřeby pohonných hmot a emisí CO₂ naleznete na straně 52.
U vyobrazené, popř. popsané výbavy se zčásti jedná o příplatkovou zvláštní výbavu.
Podrobné informace o sériové a zvláštní výbavě naleznete na www.audi.cz nebo je získáte u prodejce Audi.

Prvky interiéru
měděné lakování Satén

Dekorace
šedá Ferrum

Kombinace tkaniny Passion / syntetické kůže
mono.pur 550 s kontrastním prošitím v barvě mědi
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Tkaninu svých snů
si vyber sám.
Pro interiér Advanced.

Předpisy jsou pro lidi bez fantazie. Nové Audi A1 Sportback dává při výběru interiéru velkou
volnost. Již interiér Advanced je k dispozici ve třech barevných variantách s různými sedadly
a materiály. Zajímavou volbou jsou například sportovní sedadla s výraznou boční oporou
s čalouněním v tkanině Novum a s prvky interiéru v mentolovém lakování Satén. Dekorační
prvky na přístrojové desce v šedé Polygon tvoří působivý kontrast. A barva karoserie zelená
Tioman pokračuje v barevné koncepci důsledně i zvenčí. Je dobře, že sny nemají hranice.

Tkanina Novum černá/šedá

Dekorace
šedá Polygon

Prvky interiéru
mentolové lakování Satén

Prvky interiéru
stříbrné lakování Diamant

Hodnoty spotřeby pohonných hmot a emisí CO₂ naleznete na straně 52.
U vyobrazené, popř. popsané výbavy se zčásti jedná o příplatkovou zvláštní výbavu.
Podrobné informace o sériové a zvláštní výbavě naleznete na www.audi.cz nebo je získáte u prodejce Audi.
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Přizpůsob se, když chceš.
S interiérem Advanced.

Styl interiéru Advanced ovlivňuje dokonce influencery: sportovními sedadly v tkanině Derby
se žlutými barevnými akcenty u výdechů vzduchu, na středovém panelu a u vnitřních klik dveří.
Dokonale s tím ladí metalická barva karoserie žlutá Python (dodávaná na přání). Tak vypadá
u nového Audi A1 Sportback přizpůsobení.

Šedá tkanina Derby s ocelově
šedým kontrastním prošitím
(N2T)

Dekorace
šedá Polygon

Prvky interiéru
žluté lakování Satén

Prvky interiéru
stříbrné lakování Diamant

Hodnoty spotřeby pohonných hmot a emisí CO₂ naleznete na straně 52.
U vyobrazené, popř. popsané výbavy se zčásti jedná o příplatkovou zvláštní výbavu.
Podrobné informace o sériové a zvláštní výbavě naleznete na www.audi.cz nebo je získáte u prodejce Audi.
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Lišíš se,
i když sedíš.

Nové A1 Sportback dobývá srdce i sedadly v tkanině Debut nebo sportovními sedadly v kombinaci
kůže / syntetické kůže mono.pur 550 – nejen na sociálních sítích. Výjimečný vzhled završují stříbrné,
žluté nebo mentolové prvky interiéru.

S interiérem Advanced.

Hodnoty spotřeby pohonných hmot a emisí CO₂ naleznete na straně 52.
U vyobrazené, popř. popsané výbavy se zčásti jedná o příplatkovou zvláštní výbavu.
Podrobné informace o sériové a zvláštní výbavě naleznete na www.audi.cz nebo je získáte u prodejce Audi.
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Tvoř
protiklady!
Nové A1 Sportback zaujme všude – zejména dvěma kontrastními pakety. Kontrastní paket I podtrhuje
jedinečný charakter kryty vnějších zpětných zrcátek a bočními kontrastními prvky předního spoileru*
v metalických barvách černá Mythos nebo šedá Manhattan. S kontrastním paketem II je navíc
v kontrastní barvě i prahová lišta, díky které je ještě nemožnější A1 Sportback zaškatulkovat.
Ať s paketem kontrastních prvků, nebo bez, efekt ještě zintenzivní střecha ve zvolené kontrastní
barvě (dodávaná na přání).

*Ne ve spojení s S line.
Hodnoty spotřeby pohonných hmot a emisí CO₂ naleznete na straně 52.
U vyobrazené, popř. popsané výbavy se zčásti jedná o příplatkovou zvláštní výbavu.
Podrobné informace o sériové a zvláštní výbavě naleznete na www.audi.cz nebo je získáte u prodejce Audi.

Styly a pakety výbavy
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Prestiž si musíš
zasloužit.
Pozornost také.
K čemu jsou vnitřní hodnoty, když si jich nikdo nevšimne? Výkonnost Audi A1 Sportback
se špičkovou motorizací pozná každý: díky standardně dodávané výbavě S line a paketu
Dynamik se sportovním podvozkem s regulovatelnými tlumiči a červenými brzdovými
třmeny. Dynamický výraz podtrhují vedle sportovních nárazníků další detaily: 17palcová
hliníková litá kola v 5paprskovém designu s plastovými prvky, vnější zpětná zrcátka
a designové fólie s kruhy Audi – vše v matné platinově šedé barvě. Na přání jsou k dostání
v tomto barevném odstínu i prahové lišty. Škoda, že si obdivovatelé mohou prohlédnout
viditelnou dvojitou chromovanou koncovku výfuku modelu 45 TFSI se 147 kW vždy jen tak
krátce.

Specifika jednotlivých kol jsou uvedena na straně 54.

Hodnoty spotřeby pohonných hmot a emisí CO₂ naleznete na straně 52.
U vyobrazené, popř. popsané výbavy se zčásti jedná o příplatkovou zvláštní výbavu.
Podrobné informace o sériové a zvláštní výbavě naleznete na www.audi.cz nebo je získáte u prodejce Audi.
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Laky

Černobílé myšlení
je jen jednou z možností.
Na výběr je řada dalších barev laku: Každá určitým způsobem podtrhuje charakter
Audi A1 Sportback. Společnou mají jen vynikající kvalitu. Protože Audi A1 Sportback
nelakujeme pouze jednou, ale hned čtyřikrát – aby se déle zachoval jeho lesk.
Další lakování naleznete na www.audi.cz.

1 // Žlutá Python metalíza

Hodnoty spotřeby pohonných hmot a emisí CO₂ naleznete na straně 52.
U vyobrazené, popř. popsané výbavy se zčásti jedná o příplatkovou zvláštní výbavu.
Podrobné informace o sériové a zvláštní výbavě naleznete na www.audi.cz nebo je získáte
u prodejce Audi.

2 // Šedá Chronos metalíza

3 // Modrá Turbo

4 // Zelená Tioman

5 // Modrá Firmament
metalíza

6 // Červená Misano
s perleťovým efektem

7 // Bílá Gletscher metalíza
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Kola

Znovu objev kolo!
Pro završení vlastního stylu jsou neopomenutelná kola
dle osobního vkusu. Aby byla zajištěna vynikající kvalita,
procházejí kola Audi náročnými testy.

6

3

4

1

5
2

¹Respektujte specifika kol uvedená na straně 54. ²Nabídka Audi Sport GmbH.
Hodnoty spotřeby pohonných hmot a emisí CO₂ naleznete na straně 52.
U vyobrazené, popř. popsané výbavy se zčásti jedná o příplatkovou zvláštní výbavu.
Podrobné informace o sériové a zvláštní výbavě naleznete na www.audi.cz nebo je získáte u prodejce Audi.

1 // 17palcová litá kola v 5paprskovém designu, s platinově šedými
detaily
2 // 18palcová litá kola Audi Sport s 5 dvojitými rameny, s matným
titanovým vzhledem, částečně leštěná¹ , ²
3 // 17palcová litá kola v 5paprskovém V-designu, v kontrastní šedé,
částečně leštěná¹
4 // 16palcová hliníková litá kola v 10paprskovém designu
5 // 18palcová hliníková litá kola v 5paprskovém Y-designu, částečně
leštěná¹
6 // 17palcová hliníková litá kola Audi Sport v 5ramenném designu Polygon,
s matným titanovým vzhledem, leštěná¹, ²
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Audi originální příslušenství

Box na lyže a zavazadla: v exkluzivním designu Audi,
uzamykatelný a pohodlně otevíratelný z obou stran.
K dostání ve 2 různých barvách a 3 velikostech.

Zimní hliníková litá kola v 5ramenném designu Carabus,
černá lesklá, velikost 7,5 J × 17 pro pneumatiky 215/45 R 17.
K dostání také ve stříbrné Brillant.

Koberečky do nepříznivého počasí: chrání interiér
před vlhkem a hrubými nečistotami.

Kopie dělá
jen tiskárna.
Audi originální příslušenství Vám poskytuje mnoho možností, jak obohatit
své Audi A1 Sportback o další detaily. S produkty, které potvrzují náš
příslib kvality znovu a znovu každý den, a s jedinečnými řešeními,
která přesvědčují fascinujícím designem a vysokou funkčností.

Hliníková litá kola v 5paprskovém designu Pilleus, matně černá, částečně leštěná*,
velikost 7,5 J × 18, pro pneumatiky 215/40 R 18.

Ochranná vložka do zavazadlového prostoru:
chrání zavazadlový prostor před znečištěním a poškozením zavazadly.

Další informace naleznete
v katalogu příslušenství nebo Vám
je poskytne prodejce Audi.

*Specifika jednotlivých kol jsou uvedena na straně 54.
Hodnoty spotřeby pohonných hmot a emisí CO₂ naleznete na straně 52. Respektujte prosím upozornění k Audi originálnímu příslušenství na straně 53.
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Audi A1 Sportback

Audi A1 Sportback.
Více informací on-line.
Objevte svět nového Audi A1 Sportback.
Více informací, větší individualita a větší exkluzivita.
Nyní na www.audi.com.
Naskenujte smartphonem nebo tabletem QR kód
a objevte svět nového Audi A1 Sportback.
Náklady na datový přenos platí dle smlouvy s mobilním operátorem.

Aplikace myAudi¹
Kdykoliv si vyvolejte informace o vozidle a servisu ke svému Audi, plánujte cesty a odesílejte
cíle a trasy přímo do vozidla – vše s jedinou aplikací. Aplikaci myAudi lze zdarma stáhnout
v App Store a obchodu Google Play™² a je k dispozici pro operační systémy iOS a Android.

Hodnoty spotřeby pohonných hmot a emisí CO₂ naleznete na straně 52. U vyobrazené, popř. popsané výbavy se zčásti jedná o příplatkovou zvláštní výbavu.
Podrobné informace o sériové a zvláštní výbavě naleznete na www.audi.cz nebo je získáte u prodejce Audi.
¹Dle modelu a vybavení Vašeho Audi se může dostupnost služeb lišit. Předpokladem pro využívání některých služeb je Audi connect. Bližší informace
o myAudi naleznete na www.audi.com/myaudi, o Audi connect na www.audi.com/connect. ²Google a logo Google jsou registrované značky Google Inc.
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Model

Technická data

Audi A1 Sportback 25 TFSI

Audi A1 Sportback 30 TFSI

Audi A1 Sportback 35 TFSI CoD

Audi A1 Sportback 40 TFSI

(70 kW)

(85 kW)

(110 kW)

(147 kW)

řadový tříválcový zážehový motor s přímým

řadový tříválcový zážehový motor s přímým

řadový čtyřválcový zážehový motor s přímým

řadový čtyřválcový zážehový motor s přímým

vstřikováním benzinu, turbodmychadlem

vstřikováním benzinu, turbodmychadlem

vstřikováním benzinu, turbodmychadlem

vstřikováním benzinu, turbodmychadlem

a nepřímým chlazením plnicího vzduchu

a nepřímým chlazením plnicího vzduchu

a nepřímým chlazením plnicího vzduchu

a nepřímým chlazením plnicího vzduchu

Zdvihový objem v cm³ (ventily/válec)

999 (4)

999 (4)

1 498 (4)

1 984 (4)

Max. výkon¹ v kW při min¯¹

70/5 000–5 500

85/5 000–5 500

110/5 000–6 000

147/4 400–6 000

Max. točivý moment v Nm při min¯¹

175/2 000–3 500

200/2 000–3 500

250/1 500–3 500

320/1 500–4 400

Druh pohonu

pohon předních kol

pohon předních kol

pohon předních kol

pohon předních kol

Převodovka

5rychlostní manuální převodovka

6rychlostní manuální převodovka

6rychlostní manuální převodovka

6stupňová převodovka S tronic

[7stupňová převodovka S tronic]

[7stupňová převodovka S tronic]

Druh motoru

Přenos sil

Hmotnosti/objemy
Pohotovostní hmotnost² v kg

1 165

1 180

[1 200]

1 225

[1 240]

1 335

Celková přípustná hmotnost v kg

1 660

1 655

[1 680]

1 690

[1 705]

1 775

Přípustné zatížení střechy v kg

75

75

[75]

75

[75]

75

Objem nádrže v l (cca)

40

40

[40]

40

[40]

40

Jízdní výkony / spotřeba³
Maximální rychlost v km/h

191

203

[203]

222

[222]

235

Zrychlení z 0 na 100 km/h v s

10,8

9,5

[9,4]

7,7

[7,7]

6,5

Pohonné hmoty

bezolovnatý benzin OČ 95⁴

bezolovnatý benzin OČ 95⁴

bezolovnatý benzin OČ 95⁴

bezolovnatý benzin OČ 95⁴

město

5,9–5,8

6,0–5,9

[5,9–5,8]

6,7

[6,5]

8,2

mimo město

4,0–3,9

4,2–4,1

[4,3–4,2]

4,4

[4,3–4,2]

4,8–4,7

komb. provoz

4,7–4,6

4,9–4,8

[4,9–4,8]

5,3–5,2

[5,1–5,0]

6,0

Emise CO₂ v g/km,

104–106

108–111

[108–111]

100–152

[96–147]

108–185

Euro 6

Euro 6

[Euro 6]

Euro 6

[Euro 6]

Euro 6

Spotřeba paliva v l/100 km

kombinovaný provoz
Emisní norma

Vysvětlivky

Právní upozornění k Audi originálnímu příslušenství

¹ Uvedené hodnoty byly zjištěny podle předepsaného způsobu měření (ECE R85 v t. č. platném znění).

Audi originální příslušenství je nabídka společnosti AUDI AG za příplatek. Součásti nejsou zahrnuty do zjišťování
hodnot spotřeby paliva a emisí vozidla. Montáž je proto možná až po první registraci.

² Pohotovostní hmotnost vozidla s řidičem (75 kg) a palivovou nádrží naplněnou z 90 %, zjištěno podle nařízení
Komise (EU) 1230/2012 v t. č. platném znění. Hmotnost a hodnota odporu vzduchu se mohou zvýšit zvláštní
výbavou vozidla, stejně se pak sníží užitečná hmotnost, popř. nejvyšší rychlost.
³ Uvedené hodnoty spotřeby a emisí byly zjištěny podle zákonem předepsaného způsobu měření. Od 1. září 2017
se již u určitých nových vozidel provádí typová homologace dle celosvětově harmonizovaných metod měření pro
osobní automobily a lehká užitková vozidla (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure, WLTP), které
realističtěji odrážejí měření spotřeby paliva a emisí CO₂. Od 1. září 2018 WLTP postupně nahradí nový evropský
jízdní cyklus (NEDC). Kvůli realističtějším podmínkám měření jsou hodnoty spotřeby paliva a emisí CO₂ naměřené
dle WLTP v mnoha případech vyšší než hodnoty naměřené dle NEDC. Další informace k rozdílům mezi WLTP
a NEDC naleznete na našich internetových stránkách.
Aktuálně je ještě povinné zveřejňování hodnot dle NEDC. Pokud se jedná o nová vozidla, která jsou homologována
dle WLTP, odvozují se hodnoty NEDC z hodnot WLTP. Uvádění doplňujících hodnot dle WLTP je do zavedení
povinnosti jejich zveřejňování dobrovolné. Pokud jsou hodnoty dle NEDC uváděny jako rozpětí, nevztahují se ke
konkrétnímu vozidlu a nejsou součástí nabídky. Slouží jen k porovnání mezi různými typy vozidel.
Přídavné vybavení a příslušenství (montované díly, rozměry pneumatik atd.) mohou změnit relevantní parametry
vozidla, jako např. hmotnost, valivý odpor a aerodynamiku, a spolu s povětrnostními vlivy, dopravní situací
a individuálním jízdním stylem mohou ovlivnit spotřebu paliva, spotřebu elektrické energie, emise CO₂ a jízdní
výkony vozidla.
⁴ Je doporučeno používání bezolovnatého benzinu s OČ 95 dle ČSN EN 228. Pokud není k dispozici: bezolovnatý
benzin s OČ 91 dle ČSN EN 228 s mírným snížením výkonu. V zásadě lze použít bezolovnatý benzin s OČ 95
s maximálním podílem bioetanolu 10 % (E10). Údaje o spotřebě se vztahují k provozu s bezolovnatým benzinem
s OČ 95 dle nařízení Komise 692/2008/ES.
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Technická data

Audi A1

Důležitá informace
Specifika kol: Leštěná nebo částečně leštěná hliníková kola se nesmějí používat v zimním období. Povrch ráfků
nemá kvůli metodě výroby dostatečnou ochranu proti korozi a posypová sůl a podobné materiály ho mohou trvale
poškodit.
Klasifikace parametrů pneumatik

Údaje v mm

Rozměry při pohotovostní hmotnosti vozidla. Údaje o výšce platí jen pro variantu ECE.
Objem zavazadlového prostoru¹ 335/1 090 l (druhá hodnota při sklopených zadních opěradlech a naložení po zadní
odkládací plochu). Průměr otáčení cca 10,5 m.
*Maximální prostor pro hlavu. **Šířka v oblasti loktů. ***Šířka v oblasti ramen.

Výbava vyobrazeného Audi A1 Sportback (strana 1–51)
lakování: žlutá Python metalíza
kola: hliníková litá Audi Sport, 7paprskový design Rotor v lesklé černé barvě, leštěná²
Interiér: S line se sportovními sedadly s čalouněním z Alcantary / ze syntetické kůže,
v černé barvě s kontrastním stříbrným prošitím
dekorační prvky na přístrojové desce: stříbrná Diamant
prvky interiéru: šedé lakování Quarz

mokré vozovce

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

Epic

668

Letní pneumatiky

Vnější hlučnost

788

mo

2.563
4.029

678

1.409

Audi A1 Sportback 04–09
Interiér 10–13
Konektivita a infotainment 14–17
Technologie 18–21
Styly a pakety výbavy 22–43
Výbava a příslušenství 44–51
Technická data 52–55
1.524
1.740

1.380**
1.315****

1.424**
1.373***

Objednávka určitého typu pneumatik není možná. Ohledně nabídky pneumatik specifické pro jednotlivé země se
obraťte na prodejce Audi.

760

1.000

Přilnavost na

paliva

9*

Spotřeba

pneumatik

1.01

Velikost

944

V tabulce naleznete třídy spotřeby paliva, přilnavosti na mokré vozovce a vnější hlučnosti k různým velikostem
pneumatik Audi A1 Sportback.

994

1.501
1.940

¹Technické specifikace se vztahují k základnímu vozidlu bez specifických úprav v jednotlivých zemích a bez vybrané zvláštní výbavy.
²Respektujte specifika kol uvedená na straně 54.

AUDI AG
Auto-Union-Straße 1
85045 Ingolstadt
www.audi.cz
Stav: červen 2019
Tištěno v Německu.
833/12W0.12.15

Vozidla a výbava zobrazená a popsaná v tomto katalogu a některé služby nejsou k dostání ve všech
zemích. Vyobrazené automobily zčásti disponují zvláštní výbavou za příplatek. Údaje o obsahu dodávky,
vzhledu, výkonech, rozměrech a hmotnostech, spotřebě pohonných hmot a provozních nákladech
odpovídají znalostem, které jsou k dispozici ke dni tisku. Odchylky v barvě a tvaru, omyly a tiskové chyby
zůstávají vyhrazeny. Změny jsou vyhrazeny. Přetisk (i v případě výňatků) je povolen pouze s písemným
souhlasem AUDI AG.
Papír na tento katalog byl vyroben z celulózy bělené bez použití chloru.

