A1

Cenik
A1 Sportback
A1 citycarver

Št.: ML2022/2, modelsko leto 2022, velja od 05.07.2021 do izdaje novega cenika

Modeli Audi A1 Sportback
Moč motorja
kW/ KM

Vrsta
menjalnika

Število valjev,
prostornina, cm3

ročni 5 stopenj

3
999

Emisije CO2,
g/km

Kombinirana
poraba goriva,

Maloprodajna
cena advanced

Maloprodajna
cena S line

22.500 €

23.710 €

GBABT4V5

GBACT4V5

24.410 €

25.610 €

GBABTGV5

GBACTGV5

23.650 €

24.850 €

GBABMCV5

GBACMCV5

25.530 €

26.730 €

GBABMGV5

GBACMGV5

27.150 €

28.360 €

GBABKGV5

GBACKGV5

l/100km

25 TFSI

25 TFSI

30 TFSI

30 TFSI

35 TFSI

70/ 95

70/ 95

81/ 110

81/ 110

110/150

od 126

3
999

S tronic

od 133

3
999

ročni 6 stopenj

od 123

3
999

S tronic

od 132

4
1498

S tronic

od 139

od 5,6

od 5,9

od 5,4

od 5,8

od 6,1

Poraba goriva in izpuh CO 2 sta odvisna od izbrane dimenzije pnevmatik. To lahko vpliva tudi na spremembo cene zaradi spremembe zneska DMV.

Posebnosti advanced

> 16" aluminijasta platišča, 10-kraka Turbine, 6,5Jx16, s pnevmatikami 195/55 R16,
> 17" lita platišča, 5-kraka Stern, pnevmatike 215/45 R17 za motor 35 TFSI 110 kW,
> odbijača, značilna za advanced,
> ohišji zunanjih ogledal v barvi vozila
> manšete prezračevalnih šob v črni barvi, visoki sijaj, vstopne letve z aluminijastimi vložki,
> običajna sedeža, prevleke tkanina Delta,
> volan, 3-kraki športni,
> zaščitna mreža hladilnika spredaj titanovo črna, zadaj difuzor titanovo črne barve
> stranske odprtine za dovod zraka spredaj matirano črne, s hrapavo površino in okvirček C titanovo črn
> Audi connect - klic v sili
> stranski usmernik zraka na sprednjem delu vozila matirano črn, s hrapavo površino
> okvir zaščitne mreže hladilnika aluminijevo srebrn, matiran
> LED svetilki zadaj, predpražniki spredaj in zadaj
> zunanji ogledali ogrevani in električno nastavljivi

Posebnosti S line

> 16" aluminijasta platišča, 5-kraka turbinska, 7Jx16, pnevmatike 215/45 R16,
> 16" lita platišča, 5-kraka Dynamik za motor 35 TFSI 110 kW, pnevmatike 195/55 R16,
> ohišji zunanjih ogledal v barvi vozila
> manšete prezračevalnih šob v kontrastni barvi, vstopne letve z aluminijastimi vložki,
> običajna sedeža, prevleke tkanina Delta,
> volan, 3-kraki športni, športno podvozje, Audi connect - klic v sili
> zaščitna mreža hladilnika titanovo črna, od strani pragovi v barvi vozila, znak S line na zunanjih blatnikih
> okvir zaščitne mreže hladilnika aluminijevo srebrn, matiran
> stranske odprtine za dovod zraka spredaj matirano črne, s hrapavo površino
> stranski usmernik zraka na sprednjem delu vozila matirano črn
> spodnja obroba sprednjega usmernika zraka platinasto siva matirana
> zadaj difuzor titanovo črn matiran, mreža difuzorja titanovo črna matirana
> zadaj sponka v difuzorju platinasto siva matirana, usmernik zraka nad zadnjim steklom S-line
> LED svetilki zadaj, predpražniki spredaj in zadaj
> zunanji ogledali ogrevani in električno nastavljivi

proizvajalec: AUDI AG, Nemčija

uvoznik: Porsche Slovenija d.o.o., Bravničarjeva 5, Ljubljana
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Modeli Audi A1 citycarver
Moč motorja
kW/ KM

25 TFSI

70/ 95

Vrsta
menjalnika

Število valjev,
prostornina, cm3
3
999

ročni 5 stopenj

Emisija CO2,
g/km

Kombinirana
poraba goriva,

Maloprodajna
cena citycarver

l/100km
od 129

od 5,7

23.190 €
GBH0T4V5

30 TFSI

81/ 110

3
999

ročni 6 stopenj

od 128

od 5,7

24.340 €
GBH0MCV5

30 TFSI

81/ 110

S tronic
7 stopenj

3
999

od 141

od 6,2

26.230 €
GBH0MGV5

35 TFSI

110/150

4
1498

ročni 6 stopenj

od 135

od 5,9

25.960 €
GBH0KCV5

35 TFSI

110/150

S tronic
7 stopenj

4
1498

od 146

od 6,4

27.880 €
GBH0KGV5

Poraba goriva in izpuh CO 2 sta odvisna od izbrane dimenzije pnevmatik. To lahko vpliva tudi na spremembo cene zaradi spremembe zneska DMV.

Posebnosti citycarver

> 16" lita platišča, 10-kraki design, velikost 6,5Jx16, pnevmatike 205/60 R16 (za motor 70kW in 85kW) in
17" lita platišča, 5-kraki Y-design, velikost 7Jx17, pnevmatike 205/55 R17 (za motor 110 kW)
> odbijača, značilna za citycarver
> ohišji zunanjih ogledal v barvi vozila
> zunanji ogledali električno nastavljivi
> dekorativni elementi v poligonalni strukturi, črne barve
> vstopne letve z aluminijastimi vstavki osvetljene spredaj, brez napisa
> običajna sedeža, prevleke tkanina Delta
> volan, 3-kraki, športni/večfunkcijski
> Audi connect - klic v sili
> Audi pre sense front , proaktivna zaščita za pešce (prepoznavanje pešcev in zaviranje v sili)
> strešni usmernik zraka S line
> klimatska naprava, ročna
> naslonjalo zadnjih sedežev, poklopno (v razmerju 40:60 ali v celoti)
> sedež voznikov, nastavljiv po višini
> omejevalnik hitrosti, opozorilo za zapuščanje voznega pasu
> senzor za zunanjo svetlobo/dež
> sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah
> stranski varnostni blazini spredaj in sistem varnostnih blazin za glavo
> termoizolacijska zasteklitev
> LED svetilki zadaj, predpražniki spredaj in zadaj
> zunanji ogledali ogrevani in električno nastavljivi

proizvajalec: AUDI AG, Nemčija

uvoznik: Porsche Slovenija d.o.o., Bravničarjeva 5, Ljubljana
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Notranjosti Audi A1 Sportback-A1 SB/A1 citycarver-A1 CC
Vsi nivoji opreme
tkanina Delta
črna (YM) N0B

tkanina Debüt
črna (KR) N0D

Običajna sedeža spredaj

tkanina Novum
siva (ZV) N0L

tkanina Derby
siva (ZV) N2T

tkanina Derby
rumena (KU) N2T
*samo za A1 SB

usnje/ umetno usnje
mono.pur550
granitno siva (ZV)
N4M

Športna sedeža spredaj PS1

Značilni poudarki (površine)

• črno lakiranje
(0UA)

• diamantno lakiranje
srebrno siva (0UK)

• diamantno lakiranje
srebrno siva (0UK)

• diamantno lakiranje
srebrno siva (0UK)

• diamantno lakiranje
srebrno siva (0UK)

• diamantno lakiranje
srebrno siva (0UK)

•satenasto lakiranje mint
(0UB)

•satenasto lakiranje mint
(0UB)

•satenasto lakiranje mint
(0UB)

•satenasto lakiranje mint
(0UB)

•satenasto lakiranje
oranžno (0UD)

•satenasto lakiranje
oranžno (0UD)

•satenasto lakiranje
oranžno (0UD)

•satenasto lakiranje
oranžno (0UD)

*samo za A1 CC

*samo za A1 CC

*samo za A1 CC

*samo za A1 CC

•satenasto lakiranje
rumena (0UC)

•satenasto lakiranje
rumena (0UC)

•satenasto lakiranje
rumena (0UC)

•satenasto lakiranje
rumena (0UC)

•satenasto lakiranje
rumena (0UC)

*samo za A1 SB

*samo za A1 SB

*samo za A1 SB

*samo za A1 SB

*samo za A1 SB

V vstavkih šob in sredinski
konzoli ter v odprtini za
odpiranje vrat v notranjosti

Notranjosti Audi A1 Sportback-A1 SB/A1 citycarver-A1 CC
Dekorativni elementi

Maloprodajna cena:

Polygon črna
(5MA)

Polygon siva
(5MB)

Polygon siva
(5MB)

Polygon siva
(5MB)

Polygon siva
(5MB)

Polygon siva
(5MB)

serija

180 €

490 €

490 €

490 €

1.450 €

Notranjost design selection (WK8)
Športna sedeža spredaj
Trikraki multifunkcijski usnjen volan
Paket notranje ambientne osvetlitve/osvetlitve obrob
(večbarvno uravnavanje)
Vstopne letve z aluminijastimi vstavki spredaj, neosvetljene,
brez napisa
Nasloni za roke v vratih in ročica ročne zavore iz umetnega
usnja, črna s kontrastnimi šivi
Gumb ročne zavore in obrobe z videzom aluminija
Predpražniki spredaj in zadaj s kontrastnimi šivi
Kontrastni šivi v bakru

Športna sedeža spredaj

Značilni poudarki (površine)
v vstavkih šob in sredinski konzoli
ter v odprtini za odpiranje vrat v
notranjosti

Oblazinjenje
Passion/Umetno usnje
mono.pur 550kombinacija
modrorsiva/baker (KV)
N5L

Usnje/Umetno usnje
mono.pur 550-Titan siva
(KW) N4M

Oblazinjenje Puls/Umetno
usnje mono.pur 550-Črna
(TV) N7V

alkantara Frequenz
/Umetno usnje mono.pur
550 - kombinacija - (TV)
N7K

Satenasto lakiranje baker
(0UF)

Satenasto lakiranje baker
(0UF)

Quarzlak strukturirano
sivo (0UL)

Quarzlak strukturirano
sivo (0UL)

Polygonstruktura fini lak
siv (5MC)

Polygonstruktura fini lak
siv (5MC)

Polygonstruktura
diamantni lak srebrn
(5MJ)

Polygonstruktura
diamantni lak srebrn
(5MJ)

Dekorativni elementi

Maloprodajna cena:

Notranjost S line (WQS)
Športna sedeža spredaj z vtisnjenim S v naslonjalih sprednjih
sedežev
Trikraki usnjen multifunkcijski volan vključno z deli v
perforiranem usnju, znak S-line in kontrastni šivi
Glava izbirne ročice v perforiranem usnju
Tekstilna stropna obloga, črna
Vstopne letve spredaj z aluminijastimi vstavki, neosvetljene,
napis S-line
Pedali in opore za noge iz legiranega jekla
Predpražniki spredaj in zadaj s kontrastnimi šivi
Kontrastni šivi v finem srebru

1.150 €

1.690 €

1.290 €

1.850 €

Barve Audi A1 Sportback/A1 citycarver
A1 Sportback
advanced

A1 Sportback
S line

A1 citycarver

0€

o

o

o

310 €

•

•

•

620 €

•

•

•

Maloprodajna
cena

Univerzalna barva
B4 Cortinsko bela

N6 Turbo modra
*možno samo pri opremi S line

Kovinska barva
Z7 Kronosova siva
*možno samo pri opremi S line

5U Firmament modra

H1 Manhattan siva
*možno samo pri opremi advanced

0E Mitično črna

*ni na voljo pri opremi S line

izdaje novega cenika

2Y Ledeniško bela

o = serijska oprema,

· dodatna oprema

N9 Misano rdeča biserna

R1 Pitonovo rumena

1X Puščično siva biserna

Dodatna oprema Audi A1 Sportback-A1 SB/A1 citycarver-A1 CC
Maloprodajna
cena

Paketi
PA5

Paket dinamični Performance
> športno podvozje (z nastavljivim vzmetenjem pri motorju 30 TFSI in 35 TFSI)
> Audi drive select
> Zavore zadaj (15") in spredaj (16") lakirane v rdeči
> Športni zvok v potniški kabini
Potrebno je izbrati še 16"/ 17" /18" platišča

PA2

Opcija za advanced

990 €

Opcija za S line

780 €

Paket dinamični Performance
> športno podvozje (z nastavljivim vzmetenjem pri motorju 30 TFSI in 35 TFSI)
> Audi drive select
> Zavore zadaj (14") in spredaj (15") lakirane v rdeči
> Športni zvok v potniški kabini
500 €

Opcija za A1 CC
WTKPX2

Komfort paket plus
> v paketu: ogrevanje prednjih sedežev (4A3), sredinski naslon za roke (6E3), komfortna klima (9AK), LED žarometa (PX2)
Opcijska nadgradnja paketa:
> usnjen volan 3-kraki design (1XC)
> 17" platišča 5 kraki V design (CJ1/CQ6), (CU6 pri Citycarver)
> oblazinjenje tkanina Debut, dekorativni elementi sive barve (N0D5MB)
> MMI Radio plus (RCM)
> parkirni senzorji zadaj (7X1)
> Tempomat (8T6)

PCEEL5IT4

Cena paketa brez popusta za A1 Advanced in S line

4.090 €

Opcija za vse modele s prednostjo za kupca za A1 Advanced in S line

2.110 €

Cena paketa brez popusta za A1 110 kW

3.310 €

Opcija za vse modele s prednostjo za kupca za A1 110 kW

1.710 €

Cena paketa brez popusta za Citycarver

3.830 €

Opcija za vse modele s prednostjo za kupca za Citycarver

1.970 €

Cena paketa brez popusta za Citycarver 110 kW

3.150 €

Opcija za vse modele s prednostjo za kupca za Citycarver 110 kW

1.630 €

Paket asistenc
> površine v armaturni plošči sijaj črne barve (GT6)
> Top infotainment system High (MIB3) (I8Y)
> prepoznavanje prometnih znakov s pomočjo kamere (QR9)
> prilagodljiva asistenca za vožnjo (6I2)
> Audi pre sense front (6K4)
> navigacija MMI plus z MMI touch (7UG)
> parkirni sistem spredaj in zadaj (7X2)
> asistenca za dolga žarometa (8G1)
> adaptive cruise control (8T8)
> virtualni prikazovalnik Audi (9S1)
Potrebno je izbrati še zvočni sistem (8RL/9VD/9VS), večfunkcijski volan (1XW/ 1XX/ 2PF/ 2PK), Audi music interface ali
Audi Smartphone interface (UE7/UI2) in LED žarometa in LED luči zadaj z dinamičnima smernikoma (PX2) .

4.210 €

Opcija za vse modele

Barve
Običajne zunanje barve

brez doplačila

Cortinsko bela (B4)
290 €

turbo modra (N6).
* Turbo modra (N6) na voljo le ob hkratnem naročilu z S line.

570 €

Kovinske zunanje barve
Kronosova siva (Z7), manhattan siva (H1),firmament modra (5U), mitično črna (0E), ledeniško bela (2Y), pitonovo rumena (R1), Kronos siva
(Z7).
* Kronosova siva (Z7) na voljo le ob hkratnem naročilu z S line ali citycarver.
* Manhattan siva (H1) možna samo pri opremi advanced.
*Firmament modra (5U) ni na voljo pri opremi S line.

570 €

Biserne zunanje barve
Misano rdeča (N9), puščično siva biserna (1X).
* Puščično siva biserna (1X) možna samo pri citycarver.
6H0

Streha v barvi vozila

6H4

Streha v kontrastni barvi

serijska oprema
420 €

Manhattan siva (**H1) ali mitično črna (**0E)
* Ni na voljo s cortinsko belo barvo (B4).
6FA

Ohišji zunanjih ogledal v barvi vozila

6FB

Kontrastni paket 1

serijska oprema
100 €

Ohišji zunanjih ogledal, stranski usmernik zraka na sprednjem delu vozila v mitično črni ali manhattan sivi barvi.
6FE

260 €

Kontrastni paket 2
Ohišji zunanjih ogledal, stranski usmernik zraka na sprednjem delu vozila, stranski pragovi na voljo v mitično črni ali manhattan sivi barvi.
* Ni na voljo za citycarver.
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Dodatna oprema Audi A1 Sportback-A1 SB/A1 citycarver-A1 CC
Maloprodajna
cena

Platišča in pnevmatike - A1 Sportback
C2D

16" aluminijasta lita platišča, 10-kraka
Velikost 6,5Jx16, pnevmatike 195/55 R16.
260 €

C2P

16" aluminijasta lita platišča, 10-kraka Turbinen
Velikost 6,5Jx16, pnevmatike 195/55 R16.
serijska oprema

Serijska oprema za advanced, ne za motor 35 TFSI
C2L

16" aluminijasta lita platišča, 5-kraka Dynamik
Velikost 6,5Jx16, pnevmatike 195/55 R16.
serijska oprema

Serijska oprema za S line
CP4

17" aluminijasta lita platišča, 5-kraka Stern
Velikost 7,5Jx17, pnevmatike 215/45 R17.
serijska oprema

Serija za motor 110 kW (35 TFSI) pri opremi Advanced

830 €

Opcija za vse modele
CP3

17" aluminijasta lita platišča, 5-kraka z vstavki v črni barvi
Velikost 7,5Jx17, pnevmatike 215/45 R17.

C0U

Opcija za motor 35 TFSI 110 kW

210 €

Opcija za vse modele

990 €

17" aluminijasta lita platišča, 5-kraka z vstavki v platinasto sivi mat barvi
Velikost 7,5Jx17, pnevmatike 215/45 R17

CQ6

Opcija za motor 35 TFSI 110 kW

210 €

Opcija za vse modele

990 €

17" aluminijasta lita platišča, 5-kraka V, kontrastno siva, delno polirana
Velikost 7,5Jx17, pnevmatike 215/45 R17

CJ1

Opcija za motor 35 TFSI 110 kW

160 €

Opcija za vse modele

940 €

17" aluminijasta lita platišča, 5-kraka dvojna, delno polirana
Velikost 7,5Jx17, pnevmatike 215/45 R17.
serijska oprema

Serija za motor 110 kW (35 TFSI) pri opremi S line

1.040 €

Opcija za S line
CP2

17" aluminijasta lita platišča, 5-kraka Polygon, videz titana mat, polirana
Velikost 7,5Jx17, pnevmatike 215/45 R17.
680 €

Opcija za motor 35 TFSI 110 kW

1.460 €

Opcija za vse modele
C2K

18" aluminijasta lita platišča, 5-kraka Y, bronze barva
Velikost 7,5Jx18, pnevmatike 215/40 R18.
680 €

Opcija za motor 110 kW pri opremi S line

1.460 €

Opcija za S line
CF9

18" aluminijasta lita platišča, 5-kraka Y, delno polirana
Velikost 7,5Jx18, pnevmatike 215/40 R18.
680 €

Opcija za motor 35 TFSI 110 kW

1.460 €
C0C

18" aluminijasta lita platišča, 7-kraka Rotor, belo polirana
Velikost 7,5Jx18, pnevmatike 215/40 R18.

CV1

Opcija za motor 35 TFSI 110 kW pri opremi S line

1.150 €

Opcija za S line

1.930 €

18" aluminijasta lita platišča, 7-kraka Rotor, antracit črna polirana
Velikost 7,5Jx18, pnevmatike 215/40 R18.
1.250 €

Opcija za motor 35 TFSI 110 kW

2.030 €
CC5

18" aluminijasta lita platišča, 5-kraki dvojni design, videz mat titana, polirana, Audi Sport
Velikost 7,5Jx18, pnevmatike 215/40 R18.
1.250 €

Opcija za motor 35 TFSI 110 kW

2.030 €
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Dodatna oprema Audi A1 Sportback-A1 SB/A1 citycarver-A1 CC
Maloprodajna
cena

Platišča in pnevmatike - A1 citycarver
C2D

16" aluminijasta lita platišča, 10-kraki design
Velikost 6,5Jx16, pnevmatike 205/60 R16.
serijska oprema

Serijska oprema za motor 70kW in 85kW.
CU6

17" aluminijasta lita platišča, 5-kraki Y-design
Velikost 7Jx17, pnevmatike 205/55 R17.
680 €

Opcija za motor 70kW in 85kW.

serijska oprema

Serijska oprema za motor 35 TFSI 110 kW.
CP9

17" aluminijasta lita platišča, 5-kraki Y-design, kontrastno siva, delno polirana
Velikost 7Jx17, pnevmatike 205/55 R17.
Opcija za motor 70kW in 85kW.

830 €

Opcija za motor 35 TFSI 110 kW.

310 €

Platišča in pnevmatike - A1 SB/A1 CC
45L

17" aluminijasta lita platišča, 10-kraki zvezdasti design, antracit črna polirana (samo za Citycarver)
Velikost 7Jx17, pnevmatike 205/55 R17.
1.510 €

Opcija za motor 70kW in 85kW.

1S1

Opcija za motor 35 TFSI 110 kW.

990 €

Komplet za popravilo pnevmatike

30 €

Vključno z 12-V kompresorjem.
1G9

90 €

Manjše rezervno kolo
*Opcija le ob hkratnem naročilu s prtljažnim paketom (3GD) in kompletom za popravilo pnevmatike (1S1).

1PE

Kolesni vijaki z zaščito pred krajo

7K1

Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah

40 €

Optično in akustično opozorilo ob spremembi tlaka v eni ali več pnevmatikah.

serijska oprema

Dekorativni elementi
GT0

Poudarjene površine na armaturni plošči črna mat
Poudarjene površine poleg odlagalnega predala na armaturni plošči do trikotnega panela sprednjih vrat v črni mat barvi.

serijska oprema

Luči
8ID

PX2

Žarometi
Zasenčena žarometa, dolga žarometa, dnevni luči, pozicijski luči.

serijska oprema

LED žarometa in LED luči zadaj z dinamičnima smernikoma

760 €

Funkcije: dnevni luči, zasenčena žarometa, dolga žarometa, pozicijski luči, smernika, univerzalna žarometa.
LED-tehnologija cestišče osvetli z učinkom dnevne svetlobe, manjšo porabo energije, dolgo življenjsko dobo in posebej dobro opaznostjo v
prometu. Smernika, zavorni luči, zadnji luči in lučki za osvetlitev registrske tablice zadaj z LED-tehnologijo. Zavorni luči z LED-tehnologijo se
hitreje aktivirata. Luči za vzvratno vožnjo bele barve, luči za meglo na sredini zadaj.
8VG

LED luči zadaj
Smernika, zavorni luči, zadnji luči in lučki za osvetlitev registrske tablice zadaj z LED-tehnologijo. Zavorni luči z LED-tehnologijo se hitreje
aktivirata in omogočata, da vas vozniki za vami prej opazijo.

8X1

Naprava za čiščenje žarometov

serijska oprema

270 €

Vodo razprši pod visokim tlakom, za boljšo svetilnost in dobro vidljivost.
8G1

140 €

Asistenca za dolga žarometa
Glede na situacijo avtomatsko prevzame funkcijo vklapljanja in izklapljanja žarometov ter uravna ustrezno največjo dolžino svetlobnega
pramena.

QQ0

serijska oprema

Notranja osvetlitev
Stropni modul spredaj in zadaj, vključno z bralnimi lučkami, osvetlitev prtljažnega prostora na desni strani.

QQ1

160 €

Paket notranjih luči
Dodatno poleg serijske osvetlitve: stropni modul spredaj in zadaj (LED), vključno z bralnimi lučkami s kapacitativnim upravljanjem, osvetljeni
kozmetični ogledali za voznika in sovoznika, osvetlitev obrobe vrat spredaj in zadaj, osvetlitev prostora za noge spredaj.

QQ2

Paket notranje ambientne osvetlitve, večbarven

310 €

Poleg paketa notranjih luči omogoča izbiro 30 barv in barvno prilagajanje: osvetlitev vrat spredaj, odlagalni predal pod armaturno ploščo,
osvetlitev prostora za noge, spredaj/zadaj (večbarvno), predali v vratih spredaj/zadaj (večbarvno), osvetljen element na armaturni plošči
(večbarvno), osvetljen element na vratih (večbarvno).
8N6

Senzor za zunanjo svetlobo/ dež

serijska oprema
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Dodatna oprema Audi A1 Sportback-A1 SB/A1 citycarver-A1 CC
Maloprodajna
cena

Ogledala in streha
4L2

Notranje vzvratno ogledalo z ročnim zasenčenjem

4L6

Notranje vzvratno ogledalo z avtomatskim zasenčenjem

6XC

Zunanji vzvratni ogledali električno nastavljivi

serijska oprema
160 €
serijska oprema

Z integriranima LED smernikoma, desno steklo asferično, levo steklo konveksno.
6XD

Zunanji vzvratni ogledali električno nastavljivi in ogrevani

6XE

Zunanji vzvratni ogledali električno nastavljivi in ogrevani ter poklopni, vključno avtomatskim pomikom zunanjega

serijska oprema
160 €

vzvratnega ogledala glede na robnik na sovoznikovi strani

Odpiranje in zapiranje
Centralno zaklepanje

serijska oprema

Vrat, prtljažnika, odprtine za gorivo, odpiranje in zapiranje stekel
PG2

4I3

PG3

Alarmna naprava
Vključen običajni ključ (Safelock). Alarmna naprava nadzoruje vrata spredaj, pokrov motornega prostora in pokrov prtljažnika.

330 €

Komfortni ključ
Sistem za avtorizacijo dostopa, odklepanje in zaklepanje vozila z zunanje strani preko senzorjev v vratnih kljukah, zagon in izklop motorja s tipko
Engine-Start-Stop v sredinski konzoli.

410 €

Alarmna naprava in komfortni ključ

740 €

Zasteklitev
4GF

Termoizolacijska zasteklitev

serijska oprema

Ogrevano zadnje steklo.
4GP
4KF

70 €
370 €

Vetrobransko steklo s sivim barvnim pasom ob zgornjem robu
Zatemnjena stekla zadaj
Zadnje steklo, stekli v zadnjih vratih in zadnji stranski stekli zatemnjeni.

Zunanja oprema
2Z0

Brez oznake modela in prostornine motorja

2Z7

Brez oznake prostornine motorja

brez doplačila
brez doplačila
serijska oprema

Serijska oprema za citycarver
4ZD

470 €

Paket črnih zunanjih elementov
Črni poudarki zunanjosti na enodelnem okviru mreže hladilnika ter sprednjem in zadnjem odbijaču. Izvedba je odvisna od izbrane opreme.

4ZP
4ZE
(pri citycarver)
5J1

680 €

Paket črnih zunanjih elementov plus
Črni poudarki zunanjosti na enodelnem okviru mreže hladilnika ter sprednjem in zadnjem odbijaču. Audi krogi in napisi v črni barvi.
Izvedba je odvisna od izbrane opreme.
Strešni usmernik zraka
Serijska oprema za advanced

5J3

serijska oprema

Strešni usmernik zraka S line
260 €

Opcija za advanced
Serijska oprema za S line, citycarver

serijska oprema

Nasloni za glavo za sprednja in zadnja sedeža, ročno nastavljivi

serijska oprema

Sedež voznikov, nastavljiv po višini

serijska oprema

Sedeži
3L3

80 €

Sedež sovoznikov, nastavljiv po višini
Serijsko pri športnih sedežih spredaj PS1

4A3

Sedeža spredaj, ogrevana

6E3

Sredinski naslon za roke spredaj

3NZ

Zadnja sedežna klop z deljivim naslonom

310 €
160 €
serijska oprema

Zadnja sedežna klop, poklopna v razmerju 40:60 ali v celoti.
N0B

Sedeža običajna, prevleke tkanina Delta

serijska oprema

Barve tkanine Delta je izbira barv prevlek: črna (YM). Sredina in stranice sedežev tkanina Delta, obloge vrat črna ter sredinski naslon za roke (v
kolikor je naročen kot opcija) tkanina uni črna.
PLH

160 €

Notranji elementi v umetnem usnju
Naslon za roko v vratih in ročica parkirne zavore.

Volani
1XA

Volan, 3-kraki, športni, večfunkcijski

1XC

Volan, 3-kraki, usnjen/ športni/ večfunkcijski

190 €

1XW

Volan, 3-kraki, usnjen/ športni/ večfunkcijski plus

270 €

1XX

Volan, 3-kraki, usnjen/ športni/ večfunkcijski plus/ prestavni ročici

370 €

serijska oprema

Samo za S tronic menjalnik
2PF
2PK

Volan, 3-kraki, usnjen/ športni/ večfunkcijski/ raven spodnji del

390 €

Volan, 3-kraki, usnjen/ športni/ večfunkcijski/ raven spodnji del/
prestavni ročici
Samo za S tronic menjalnik

480 €
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Dodatna oprema Audi A1 Sportback-A1 SB/A1 citycarver-A1 CC
Maloprodajna
cena

Klima in prezračevanje
KH6

Klimatska naprava, ročna

9AK

Klimatska naprava, avtomatska (2-conska)

serijska oprema
420 €

Prtljažnik in shranjevanje
3GD

Prtljažni paket

50 €

QE1

Shranjevalni paket

110 €

Notranja oprema
9JD

Vžigalnik za cigarete in pepelnik v sredinski konzoli spredaj

30 €

QJ1

Izgled aluminija (dekorativni vstavki) v notranjosti

70 €

0TD

Predpražniki spredaj in zadaj

40 €

6E3

Sredinski naslon za roke spredaj

160 €

6NJ

Stropna obloga v tkanini titan sivi

serijska oprema

6NQ

Stropna obloga v tkanini črne barve

210 €

Del S line športnega paketa.

Informacijsko razvedrilni sistem
9S1

190 €

Audi virtualni prikazovalnik
Potrebno je izbrati še večfunkcijski volan (1XW/ 1XX/ 2PF/ 2PK).

RCM

470 €

Radio MMI plus
Dodatno k MMI radiu: 8,8 palčni barvni zaslon MMI touch (1.280x720), 4 pasivni zvočniki spredaj in 2 pasivna zvočnika zadaj s skupno močjo
80W. Poudarjene površine na armaturni plošči črne barve z videzom stekla.

PNV

Predpriprava za MMI navigacijo plus in Audi connect navigacija & infotainment

840 €

Dodatno k MMI radiu plus: 10,1 palčni barvni zaslon (1.540x 720), predpriprava za MMI navigacijo plus in storitve Audi connnect.
Potrebno je izbrati še Audi smartphone interface (UI2), Audi virtualni prikazovalnik (9S1), opcijski zvočni sistem in
večfunkcijski volan (1XW/1XX/2PF/2PK).
PNQ

Navigacija MMI plus
Dodatno k MMI radiu plus: 10,1 palčni barvni zaslon (1.540x 720), spletna posodobitev kartografskega gradiva, 3D prikaz zemljevidov, TMC
prometne informacije.

2.030 €

Potrebno je izbrati še Audi virtualni prikazovalnik (9S1) in večfunkcijski volan (1XW/ 1XX/ 2PF/ 2PK), ter boljši zvočni sistem.
9ZX
9ZEGB1
8RL

Bluetooth vmesnik

serijska oprema
370 €

Predal za telefon ( audi phone box )
Zvočni sistem, 6 pasivnih zvočnikov (serijsko 8RE - 4 pasivni zvočniki)

brez doplačila

Opcija za vse modele (obvezno naročiti Radio)
9VD

Zvočni sistem Audi

270 €

8 zvočnikov, vključeni osrednji in globokotonski zvočnik in 6-kanalni ojačevalnik s skupno močjo 180 W.
*Opcija le ob hkratnem naročilu s prtljažnim paketom (3GD).
9VS

Zvočni sistem SONOS

780 €

Predvajanje zvoka s pomočjo 11 zvočnikov, vključno z osrednjim in globokotonskim zvočnikom ter 12-kanalni ojačevalnik s skupno močjo 560
W, zvočniki za predvajanje 3D zvoka spredaj.
*Opcija le ob hkratnem naročilu s prtljažnim paketom (3GD).
QV3

Digitalni radijski sprejemnik (DAB)

serijska oprema

Sprejema tudi radijske programe, ki se prenašajo digitalno, podpira DAB in DAB plus standard.
UI2

560 €

Audi smartphone interface
Vsebuje Audi music interface (vmesnika USB-A in USB-C ) s funkcijo polnjenja in prenosa vsebin pametnega telefona.
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Dodatna oprema Audi A1 Sportback-A1 SB/A1 citycarver-A1 CC
Maloprodajna
cena

Asistenčni sistemi
7W1

210 €

Audi pre sense basic
V primeru nenavadnega voznega manevra poseže v delovanje vozila tako, da sproži različne preventivne ukrepe, kot je denimo aktiviranje
varnostnih pasov in zapiranje oken.

7X1

390 €

Parkirni sistem zadaj
Pomaga pri vzvratnem parkiranju in manevriranju z akustičnim opozorilom na oddaljenost zadka vozila do zaznanih predmetov za vozilom.

7X2

720 €

Parkirni sistem spredaj in zadaj
Pomaga pri parkiranju in manevriranju z akustičnim signalom in optičnim prikazom oddaljenosti do zaznanih predmetov na MMI zaslonu.

7X5

820 €

Parkirna asistenca
Poišče primerno parkirno mesto, pri parkiranju in izvozu iz parkirnega mesta je v pomoč s krmiljenjem volana, voznik pa dodaja plin, upravlja
menjalnik, zavira in nadzoruje postopek. Prikaz okolice glede na kot zasuka volana opozarja na stranske ovire ter ovire za in pred vozilom.

KA2

Kamera za vzvratno vožnjo

370 €

Prikaz območja za vozilom in dinamičnih pomožnih elementov na MMI zaslonu.
Potrebno je izbrati parkirni sistem spredaj/zadaj ali parkirno asistenco (7X2/7X5).
6I3

Opozorilo za zapuščanje voznega pasu

serijska oprema

Znotraj sistemskih omejitev pomaga preprečiti, da ne bi nehote zapeljali z voznega pasu. Če je sistem aktiviran in pripravljen za delovanje in
voznik ne vključi smernikov, opozorilo za zapuščanje voznega pasu s korekcijskimi posegi v krmiljenje volana poskusi preprečiti, da bi vozilo
zapeljalo čez zaznane omejitvene črte. Na željo voznika je mogoče nastaviti tudi opozorilno tresenje volana, območje delovanja od pribl. 60 do
največ 250 km/h.
8T9

Omejevalnik hitrosti

serijska oprema

Pri hitrostih nad 30 km/h opozarja na doseženo predhodno nastavljeno najvišjo hitrost vožnje.
8T6

290 €

Tempomat
Pri vožnji med 20 in 250 km/h vzdržuje individualno nastavljeno hitrost vožnje.

PCG

550 €

Aktivni tempomat
Opozorilnik za nevarnost naleta, omejevalnik hitrosti, ročni menjalnik 30-200 km/h, S tronic 0-200 km/h.

UG1

Asistenca za speljevanje na klancu
Po sprostitvi pedala za zavoro po daljšem mirovanju vozila na klancu, sistem še za kratek čas zadrži vozilo.
serijska oprema

Serijska oprema za vse modele z S-tronic menjalnikom

60 €

Opcija za ročne menjalnike

Podvozje in zavore
1JP

Podvozje, serijsko (običajno)

serijska oprema

Dinamična nastavitev za udobno vožnjo.
Serijska oprema za advanced
1JS

Podvozje, športno
Dinamična nastavitev vzmetenja za bolj neposreden stik s cestiščem in športno vožnjo.
210 €

Opcija za advanced
Serijska oprema za S line

serijska oprema

1JB

Podvozje, običajno
Serijska oprema za citycarver

serijska oprema

2H5

Audi drive select

180 €

Nastavitev karakteristik vozila auto, dynamic, efficiency, individual.
*Ni na voljo za A1 citycarver motor 110kW.

Varnost in tehnika
4UF

Stikalo za deaktiviranje sovoznikove zračne blazine

serijska oprema

4X3

Stranski varnostni blazini spredaj in sistem varnostnih blazin za glavo

serijska oprema
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Klasificiranje parametrov pnevmatik
V tabeli najdete razpone razredov izkoristka goriva, razredov oprijema na mokri podlagi in razredov zunanjega kotalnega hrupa pri različnih
velikostih pnevmatik modelov Audi A1.

A1 Sportback
Dimenzija

Izkoristek goriva

Oprijem na mokri podlagi

Kotalni hrup

Izkoristek goriva

Oprijem na mokri podlagi

Kotalni hrup

A1 citycarver
Dimenzija

Obrazložitve oznak pnevmatik
Izkoristek goriva
Razred izkoristka goriva pri pnevmatiki v odvisnosti od kotalnega upora variira med
A (najučinkovitejše pnevmatike, prihranek pri gorivu) in
E (najmanj učinkovite pnevmatike, poraba goriva je največja)
Oprijem na mokri podlagi
Razred oprijema na mokri podlagi podaja informacijo o zavornih značilnostih pri vožnji v mokrih vremenskih pogojih in seže od
A (največja varnost) do E (najmanjša varnost)
Kotalni hrup
Kotalni hrup pri pnevmatikah se meri v decibelih in razdeli na tri stopnje.

Dodatni napotki
Poraba goriva se z okolju prijaznim načinom vožnje lahko precej zmanjša. Za izboljšanju učinkovitosti goriva in oprijema na mokri podlagi je
potrebno redno preverjati tlak v pnevmatikah. Vedno je treba upoštevati pot ustavljanja.
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Dodatne informacije A1 Sportback/A1 citycarver
Vse navedene maloprodajne cene so neobvezujoče priporočene cene, ki vključujejo DDV in davek na motorna vozila (DMV). Ker je znesek davka na motorna
vozila odvisen od emisij ogljikovega dioksida, merjenih po postopku WLTP, lahko izbira različne dodatne opreme vpliva na končno vrednost emisij CO2, s tem
pa tudi na znesek davka na motorna vozila, kar ima lahko za posledico tudi manjše razlike v ceni vozila. Predlagamo vam, da se za preveritev cene vozila z
izbrano dodatno opremo poslužite konfiguratorja na spletnem naslovu www.audi.si oziroma za ceno povprašate vašega prodajnega svetovalca.
Pridržujemo si pravico do sprememb v izvedbah modelov, zgradbi, opremi, tehničnih podatkih in cenah.

Podaljšano Jamstvo Porsche Slovenija - Audi
Audi veliko pozornost posveča ugodju in dobremu počutju svojih kupcev. K temu pa ne prispevata le varnost in izjemen občutek med vožnjo z vozili Audi. Za
popolno zadovoljstvo je potrebna celovita skrb za potrebe zvestih strank. Porsche Slovenija je tako za vas pripravil program, s katerim obljubljamo, da bomo z
vami ob vsaki morebitni nevšečnosti, ki bi jo lahko imeli z vozilom. Poleg osnovne dvoletne garancije, "Podaljšano Jamstvo Porsche Slovenija" predstavlja
inovativen program jamstev in storitev, s pomočjo katerih boste v brezskrbni vožnji uživali tudi v tretjem in četrtem letu starosti vašega vozila.

Financiranje, zavarovanje in vzdrževanje
V sodelovanju s Porsche Finance Group Slovenia vam pri pooblaščenih Audi trgovcih v Sloveniji uredimo kredit, finančni ali operativni leasing z ugodnimi
pogoji, poskrbimo za ustrezno zavarovanje in vzdrževanje vašega novega vozila. Naše storitve prilagodimo vašim željam, potrebam in finančnim možnostim.
Izbirate lahko med različnimi oblikami financiranja in vzdrževanja.
Več informacij prejmete na www.audi.si in www.porscheleasing.si oziroma pri pooblaščenem Audi trgovcu.

Asistenca Porsche Slovenija - Audi
Ko potrebujete pomoč, nas pokličite. Dan in noč, doma in v tujini, skrbimo, da ste brezskrbno mobilni:
Asistenca Porsche Slovenija - Audi: 080 19 15
Klic iz tujine: +386 1 58 25 102

Varovanje okolja
Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. CO2 kot toplogredni plin ter emisije iz prometa poslabšujejo
kakovost zraka. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim
koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

Emisije CO2
Navedene vrednosti porabe in emisij izpušnih plinov so bile izmerjene v skladu z merilnim postopkom WLTP.
Več o tem si lahko preberete na spletni strani www.audi.si/modeli/wltp).
Če so vrednosti emisij navedene v razponih, se ne navezujejo na eno samo vozilo in niso sestavni del ponudbe. Namenjene so zgolj primerjavi med različnimi
tipi vozil. Dodatna in dopolnilna oprema (vgradni deli, oblika pnevmatik ipd.) lahko spremenita pomembne parametre vozila, kot so npr. masa, kotalni upor in
aerodinamika, ter poleg vremenskih pogojev, prometa in individualnega načina vožnje vplivata na porabo goriva, porabo električne energije, emisije CO2 in
vozne lastnosti vozila. Poraba goriva in emisije CO2 niso odvisne le od učinkovitega izkoristka goriva, temveč nanje vplivajo tudi način vožnje in drugi
dejavniki, ki niso tehnične narave.

Pojasnjevalni videi Audi
Vaš Audi ponuja številne možnosti upravljanja digitalnih in analognih sistemov, za več udobja na daljših vožnjah in višjo stopnjo varnosti pa vam na poti
pomagajo najrazličnejši Audi asistenčni sistemi. V teh video posnetkih si lahko ogledate, kateri vse so ti sistemi, kako delujejo in kako upravljamo z njimi.
Opomba: Prikazane funkcije in elementi opreme lahko odvisno od modela predstavljajo dodatno opremo, ki je na voljo za doplačilo. Prikaz je namenjen
izključno opisu funkcije in se lahko glede na model oz. linijo opreme razlikuje od tukaj prikazanega vozila in programske opreme.
Delovanje in obseg posameznih funkcij se lahko razlikuje od države do države.
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