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Audi A1 citycarver: feiten & cijfers
Exterieur
⮚ Robuust design, 35 millimeter hoger onderstel t.o.v. A1 Sportback en hogere wielen: in
totaal 4 centimeter grotere bodemspeling
⮚ Achthoekige Singleframe-grille, wielkastverbreders en forse dorpels,
bodembescherming voor voor- en achterbumper en grote dakspoiler
⮚ Personalisatie: keuze uit negen carrosseriekleuren, twee contrasterende dakkleuren en
aanvullende stylingpakketten
Interieur en bediening
⮚ Volop ruimte voor alle zitplaatsen, standaard bagageruimte-inhoud van 335 liter, naar
wens uit te breiden tot 1.090 liter
⮚ Sportief, op bestuurder georiënteerd dashboard
⮚ Frisse interieurkleuren, volop ruimte voor personalisatie en het zetten van persoonlijke
accenten
Connectiviteit en bediening
⮚ Standaard met geavanceerde Audi virtual cockpit
⮚ Top-of-the-line infotainment systeem MMI navigation plus met 10,1-inch MMI
touchscreen: aantrekkelijke optie met o.a. voice control, intelligente navigatie, online
routebepaling
⮚ Vele Audi connect-diensten, inclusief Wifi hotspot en Car-to-X diensten
⮚ Altijd verbonden met Audi smartphone interface en optionele Audi phone box
⮚ Maximale audiobeleving met optioneel Bang & Olufsen Sound System
⮚ Uitgebreid pakket aan rijassistentiesystemen, waaronder Audi pre sense front,
rijbaanwisselassistent, adaptieve cruise control en parkeerassistent
Motoren en transmissies
⮚ Drie TFSI-benzinemotoren met keuze uit drie of vier cilinders (25 TFSI met 70 kW/95
pk, 30 TFSI met 85 kW/116 pk en 35 TFSI met 110 kW/150 pk);
⮚ Keuze uit handgeschakelde zesbak of 7-traps DSG-automaat met dubbele koppeling
(niet voor 25 TFSI)
⮚ In alle gevallen met voorwielaandrijving

Onderstel
⮚ Standaard 17 inch lichtmetalen velgen, optioneel ook 18 inch (dynamic pakket)

⮚ Aantrekkelijke optie: dynamic pakket met rode remklauwen, sound actuator, adaptieve
dempers en Audi drive select
Marktintroductie en prijzen
⮚ Vanaf deze maand leverbaar in Nederland, prijzen vanaf € 29.220*
⮚ Speciaal voor Nederland ontwikkelde A1 citycarver epic met complete uitrusting.

De informatie in dit nieuwsbericht was actueel op de datum van publicatie. Wijzigingen in modellen,
uitvoeringen, prijzen, technische specificaties, afbeeldingen, of andere informatie zijn te allen tijde
voorbehouden. Aan de inhoud van dit nieuwsbericht kunnen geen rechten worden ontleend.
* Alle prijzen vermeld in dit nieuwsbericht zijn, tenzij anders vermeld inclusief BTW en BPM, kosten
rijklaarmaken, recyclingbijdrage en legeskosten. Zie voor verkoopinformatie audi.nl.
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