
01. Capa de cobertura para ambientes internos
Capa de tecido durável e lavável para proteger o veículo em ambientes internos. 
Acompanha bolsa de armazenamento na mesma cor.

02. Cruise Control
Sistema de controle de velocidade, através de uma nova alavanca na coluna de 
direção. Mantém a velocidade programada, desde que acima de 30 km/h.

03. Telas de proteção solar – 2 e 3 peças
Com duas ou três peças, para os vidros laterais traseiros e o vidro traseiro, este 
sistema de proteção solar removível filtra os raios solares, podendo ser removido 
e armazenado quando necessário. As telas permanecem afixadas quando os vidros 
estão abaixados, até 120 km/h.

22. Rack de teto
Jogo de rack de teto em perfil simétrico de alumínio anodizado. Partes plásticas em 
material extradurável e com tratamento antidesbotamento. Base para módulos como 
rack de bike, caixa de bagagem, rack de caiaque, etc. Possui mecanismo antifurto com 
chave. Peso máximo suportado: 75 kg.

23. Rack de bike
Feito em alumínio anodizado, com proteção antidesbotamento nas partes plásticas. 
Possui chave antifurto para maior segurança de sua bike. Carga máxima: 17 kg.

24. Capa plástica de chave
Personaliza e protege a chave do carro, sem danificar a original. Acabamento brilhante.

25. Capa de chave em couro
A capa de chave com as argolas Audi é o resultado de um elaborado trabalho manual 
revestido com couro de alta qualidade e pode ser facilmente montada pelo cliente. Para 
todos os modelos de chave canivete.
Cores: Cognac (marrom), Branco magnólia, Vermelho carmim, Vermelho begônia, 
Alabastro (branco puro), Prata pérola, Laranja signal.

26. Cabos adaptadores AMI

Cabos de conexão de dispositivos com o Audi Music Interface, para reprodução de músicas. 

Diversos cabos individuais compatíveis com iPhone® (com função de carga de bateria) / iPod®, 

entrada USB, P2 e RCA.
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04. Para-barros dianteiros e traseiros
Protegem a parte inferior de seu A1 de detritos, barro e sujeiras na 
pista. Danos na pintura causados por pedriscos são minimizados, 
assim como a dispersão de água em dias chuvosos.

05. Tapete de porta-malas
Feito em material rígido (plástico PP-Flex), lavável e robusto. 
Com bordas elevadas, protege o revestimento do porta-malas de 
líquidos e detritos.

Película de proteção de carga
Película transparente com encaixe exato, previne danos à pintura 
do veículo quando são carregadas bagagens e demais itens no 
porta-malas.

06. Tapetes de borracha dianteiros e traseiros
Feitos de borracha livre de poluentes e composição de baixa 
emissão, possuem o logo personalizado do modelo (dianteiros). 
Fixação firme através dos clipes no tapete que encaixam no 
assoalho (dianteiros). Protegem o revestimento e o carpete de 
sujeira pesada.

07. Sensor de estacionamento
Quatro sensores ultrassônicos traseiros, que identificam através de 
aviso sonoro objetos em um range de distância entre 0,30 e 1,80 m. 
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iPhone® / iPod®  são marcas registradas Apple Inc. Consulte a disponibilidade dos Acessórios Originais Audi em um concessionário autorizado. 
A disponibilidade dos itens pode ser alterada sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas. 



08. Spoiler dianteiro 
Jogo aerodinâmico para a dianteira. Acentua a 
aparência provocativa e dinâmica de seu A1, dando ao 
painel frontal do veículo uma aparência mais baixa e 
mais larga.

09. Spoiler lateral
Sublinha a lateral do veículo trazendo individualidade.

10. Dutos de ar em alumínio
Personalização dos dutos de ar do Audi A1, deixando o 
painel mais atraente.

11. Aerofólio 
O design esportivo arredonda a parte traseira de forma 
marcante. 

12. Spoiler traseiro
Atrai a atenção para a traseira do veículo, deixando-a 
com linhas ainda mais esportivas.

13. Ponteira cromada de escapamento
Fácil instalação sem necessidade de solda.

14. Set de adesivos Competition Kit Eleven
Kit de adesivos para capô, teto e porta-malas. Uma 
homenagem às onze vitórias conquistadas pela Audi em 
2011, como as 24 Horas de Le Mans e a German Touring Car 
Masters. O kit certo para todos aqueles que querem se sentir 
como ganhadores.

15. Pedaleiras esportivas
Em aço inoxidável e acabamento emborrachado para perfeito 
grip. Para acelerador, freio e apoio para descanso de pés.

16. Competition Kit R18 – kit interno
Incorpore o espírito Le Mans. O kit se baseia no Audi R18 
e-tron quattro e é inspirado por uma vitória magnífica, na 
qual um veículo de tecnologia híbrida ganhou a lendária 
24 Horas de Le Mans pela primeira vez, completando 378 
voltas.  Retrovisor interno, puxador de porta, air vents e 
console central. Podem ser vendidos separadamente.

17. Competition Kit Legends Plus – kit interno
As cores marcantes do Competition Kit Legends são herdadas 
dos grandes sucessos conquistados pela Audi Motorsport, 
especialmente os anos que Walter Röhrl conquistou Pikes 
Peak em tempo recorde em seu Audi S2 Sport quattro, na 
lendária corrida “Race to the Clouds”. Retrovisor interno, 
puxador de porta, air vents e console central. Podem ser 
vendidos separadamente.

18. Competition Kit Eleven – kit interno
Uma homenagem às onze vitórias conquistadas pela Audi em 2011, como as 24 Horas de Le Mans e a 
German Touring Car Masters. O kit certo para todos aqueles que querem se sentir como ganhadores.
Retrovisor interno, puxador de porta, air vents e console central. Podem ser vendidos separadamente.

19.  Lifestyle Union Square – kit interno
Seja um trendsetter. O nome deste kit refere-se não somente ao design, mas também aos locais 
da moda, como Union Square em Nova York, com sua atmosfera animada e exclusivos bares e 
restaurantes. Retrovisor interno, puxador de porta, air vents e console central. Podem ser vendidos 
separadamente.

20.  Kit decorativo interno – Vermelho Misano, efeito perolizado
Kit de trims decorativos internos, em cor sólida que compõe a individualidade de seu A1.

21.  Tapetes de tecido premium | 4 peças (jogo dianteiro e traseiro)
A –  Competition Kit, B – Competition Kit Eleven, C – Lifestyle Kit Gold,
D – Lifestyle Union Square, E – Lifestyle Union Square
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Parabéns por ter escolhido um veículo Audi! Essa decisão revela que você valoriza qualidade técnica, desempenho e eficiência – 
além, é claro, da sofisticação e da modernidade associadas à marca Audi.

Para celebrar essa conquista e deixá-la ainda mais exclusiva, oferecemos neste catálogo uma série de itens de customização. Com 
eles, você poderá aumentar o conforto e a funcionalidade de seu Audi A1, ou então dar um toque personalizado à sua aparência.

Seja bem-vindo ao mundo Audi e aproveite tudo que ele tem a lhe oferecer!



01. Capa de cobertura para ambientes internos
Capa de tecido durável e lavável para proteger o veículo em ambientes internos. 
Acompanha bolsa de armazenamento na mesma cor.

02. Cruise Control
Sistema de controle de velocidade, através de uma nova alavanca na coluna de 
direção. Mantém a velocidade programada, desde que acima de 30 km/h.

03. Telas de proteção solar – 2 e 3 peças
Com duas ou três peças, para os vidros laterais traseiros e o vidro traseiro, este 
sistema de proteção solar removível filtra os raios solares, podendo ser removido 
e armazenado quando necessário. As telas permanecem afixadas quando os vidros 
estão abaixados, até 120 km/h.

22. Rack de teto
Jogo de rack de teto em perfil simétrico de alumínio anodizado. Partes plásticas em 
material extradurável e com tratamento antidesbotamento. Base para módulos como 
rack de bike, caixa de bagagem, rack de caiaque, etc. Possui mecanismo antifurto com 
chave. Peso máximo suportado: 75 kg.

23. Rack de bike
Feito em alumínio anodizado, com proteção antidesbotamento nas partes plásticas. 
Possui chave antifurto para maior segurança de sua bike. Carga máxima: 17 kg.

24. Capa plástica de chave
Personaliza e protege a chave do carro, sem danificar a original. Acabamento brilhante.

25. Capa de chave em couro
A capa de chave com as argolas Audi é o resultado de um elaborado trabalho manual 
revestido com couro de alta qualidade e pode ser facilmente montada pelo cliente. Para 
todos os modelos de chave canivete.
Cores: Cognac (marrom), Branco magnólia, Vermelho carmim, Vermelho begônia, 
Alabastro (branco puro), Prata pérola, Laranja signal.

26. Cabos adaptadores AMI

Cabos de conexão de dispositivos com o Audi Music Interface, para reprodução de músicas. 

Diversos cabos individuais compatíveis com iPhone® (com função de carga de bateria) / iPod®, 
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04. Para-barros dianteiros e traseiros
Protegem a parte inferior de seu A1 de detritos, barro e sujeiras na 
pista. Danos na pintura causados por pedriscos são minimizados, 
assim como a dispersão de água em dias chuvosos.

05. Tapete de porta-malas
Feito em material rígido (plástico PP-Flex), lavável e robusto. 
Com bordas elevadas, protege o revestimento do porta-malas de 
líquidos e detritos.

Película de proteção de carga
Película transparente com encaixe exato, previne danos à pintura 
do veículo quando são carregadas bagagens e demais itens no 
porta-malas.

06. Tapetes de borracha dianteiros e traseiros
Feitos de borracha livre de poluentes e composição de baixa 
emissão, possuem o logo personalizado do modelo (dianteiros). 
Fixação firme através dos clipes no tapete que encaixam no 
assoalho (dianteiros). Protegem o revestimento e o carpete de 
sujeira pesada.

07. Sensor de estacionamento
Quatro sensores ultrassônicos traseiros, que identificam através de 
aviso sonoro objetos em um range de distância entre 0,30 e 1,80 m. 
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iPhone® / iPod®  são marcas registradas Apple Inc. Consulte a disponibilidade dos Acessórios Originais Audi em um concessionário autorizado. 
A disponibilidade dos itens pode ser alterada sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas. 



08. Spoiler dianteiro 
Jogo aerodinâmico para a dianteira. Acentua a 
aparência provocativa e dinâmica de seu A1, dando ao 
painel frontal do veículo uma aparência mais baixa e 
mais larga.

09. Spoiler lateral
Sublinha a lateral do veículo trazendo individualidade.

10. Dutos de ar em alumínio
Personalização dos dutos de ar do Audi A1, deixando o 
painel mais atraente.

11. Aerofólio 
O design esportivo arredonda a parte traseira de forma 
marcante. 

12. Spoiler traseiro
Atrai a atenção para a traseira do veículo, deixando-a 
com linhas ainda mais esportivas.

13. Ponteira cromada de escapamento
Fácil instalação sem necessidade de solda.

14. Set de adesivos Competition Kit Eleven
Kit de adesivos para capô, teto e porta-malas. Uma 
homenagem às onze vitórias conquistadas pela Audi em 
2011, como as 24 Horas de Le Mans e a German Touring Car 
Masters. O kit certo para todos aqueles que querem se sentir 
como ganhadores.

15. Pedaleiras esportivas
Em aço inoxidável e acabamento emborrachado para perfeito 
grip. Para acelerador, freio e apoio para descanso de pés.

16. Competition Kit R18 – kit interno
Incorpore o espírito Le Mans. O kit se baseia no Audi R18 
e-tron quattro e é inspirado por uma vitória magnífica, na 
qual um veículo de tecnologia híbrida ganhou a lendária 
24 Horas de Le Mans pela primeira vez, completando 378 
voltas.  Retrovisor interno, puxador de porta, air vents e 
console central. Podem ser vendidos separadamente.

17. Competition Kit Legends Plus – kit interno
As cores marcantes do Competition Kit Legends são herdadas 
dos grandes sucessos conquistados pela Audi Motorsport, 
especialmente os anos que Walter Röhrl conquistou Pikes 
Peak em tempo recorde em seu Audi S2 Sport quattro, na 
lendária corrida “Race to the Clouds”. Retrovisor interno, 
puxador de porta, air vents e console central. Podem ser 
vendidos separadamente.

18. Competition Kit Eleven – kit interno
Uma homenagem às onze vitórias conquistadas pela Audi em 2011, como as 24 Horas de Le Mans e a 
German Touring Car Masters. O kit certo para todos aqueles que querem se sentir como ganhadores.
Retrovisor interno, puxador de porta, air vents e console central. Podem ser vendidos separadamente.

19.  Lifestyle Union Square – kit interno
Seja um trendsetter. O nome deste kit refere-se não somente ao design, mas também aos locais 
da moda, como Union Square em Nova York, com sua atmosfera animada e exclusivos bares e 
restaurantes. Retrovisor interno, puxador de porta, air vents e console central. Podem ser vendidos 
separadamente.

20.  Kit decorativo interno – Vermelho Misano, efeito perolizado
Kit de trims decorativos internos, em cor sólida que compõe a individualidade de seu A1.

21.  Tapetes de tecido premium | 4 peças (jogo dianteiro e traseiro)
A –  Competition Kit, B – Competition Kit Eleven, C – Lifestyle Kit Gold,
D – Lifestyle Union Square, E – Lifestyle Union Square
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Parabéns por ter escolhido um veículo Audi! Essa decisão revela que você valoriza qualidade técnica, desempenho e eficiência – 
além, é claro, da sofisticação e da modernidade associadas à marca Audi.

Para celebrar essa conquista e deixá-la ainda mais exclusiva, oferecemos neste catálogo uma série de itens de customização. Com 
eles, você poderá aumentar o conforto e a funcionalidade de seu Audi A1, ou então dar um toque personalizado à sua aparência.

Seja bem-vindo ao mundo Audi e aproveite tudo que ele tem a lhe oferecer!
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14. Set de adesivos Competition Kit Eleven
Kit de adesivos para capô, teto e porta-malas. Uma 
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2011, como as 24 Horas de Le Mans e a German Touring Car 
Masters. O kit certo para todos aqueles que querem se sentir 
como ganhadores.

15. Pedaleiras esportivas
Em aço inoxidável e acabamento emborrachado para perfeito 
grip. Para acelerador, freio e apoio para descanso de pés.

16. Competition Kit R18 – kit interno
Incorpore o espírito Le Mans. O kit se baseia no Audi R18 
e-tron quattro e é inspirado por uma vitória magnífica, na 
qual um veículo de tecnologia híbrida ganhou a lendária 
24 Horas de Le Mans pela primeira vez, completando 378 
voltas.  Retrovisor interno, puxador de porta, air vents e 
console central. Podem ser vendidos separadamente.
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dos grandes sucessos conquistados pela Audi Motorsport, 
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da moda, como Union Square em Nova York, com sua atmosfera animada e exclusivos bares e 
restaurantes. Retrovisor interno, puxador de porta, air vents e console central. Podem ser vendidos 
separadamente.
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Kit de trims decorativos internos, em cor sólida que compõe a individualidade de seu A1.
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01. Capa de cobertura para ambientes internos
Capa de tecido durável e lavável para proteger o veículo em ambientes internos. 
Acompanha bolsa de armazenamento na mesma cor.

02. Cruise Control
Sistema de controle de velocidade, através de uma nova alavanca na coluna de 
direção. Mantém a velocidade programada, desde que acima de 30 km/h.

03. Telas de proteção solar – 2 e 3 peças
Com duas ou três peças, para os vidros laterais traseiros e o vidro traseiro, este 
sistema de proteção solar removível filtra os raios solares, podendo ser removido 
e armazenado quando necessário. As telas permanecem afixadas quando os vidros 
estão abaixados, até 120 km/h.

22. Rack de teto
Jogo de rack de teto em perfil simétrico de alumínio anodizado. Partes plásticas em 
material extradurável e com tratamento antidesbotamento. Base para módulos como 
rack de bike, caixa de bagagem, rack de caiaque, etc. Possui mecanismo antifurto com 
chave. Peso máximo suportado: 75 kg.

23. Rack de bike
Feito em alumínio anodizado, com proteção antidesbotamento nas partes plásticas. 
Possui chave antifurto para maior segurança de sua bike. Carga máxima: 17 kg.

24. Capa plástica de chave
Personaliza e protege a chave do carro, sem danificar a original. Acabamento brilhante.

25. Capa de chave em couro
A capa de chave com as argolas Audi é o resultado de um elaborado trabalho manual 
revestido com couro de alta qualidade e pode ser facilmente montada pelo cliente. Para 
todos os modelos de chave canivete.
Cores: Cognac (marrom), Branco magnólia, Vermelho carmim, Vermelho begônia, 
Alabastro (branco puro), Prata pérola, Laranja signal.

26. Cabos adaptadores AMI

Cabos de conexão de dispositivos com o Audi Music Interface, para reprodução de músicas. 

Diversos cabos individuais compatíveis com iPhone® (com função de carga de bateria) / iPod®, 

entrada USB, P2 e RCA.
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04. Para-barros dianteiros e traseiros
Protegem a parte inferior de seu A1 de detritos, barro e sujeiras na 
pista. Danos na pintura causados por pedriscos são minimizados, 
assim como a dispersão de água em dias chuvosos.

05. Tapete de porta-malas
Feito em material rígido (plástico PP-Flex), lavável e robusto. 
Com bordas elevadas, protege o revestimento do porta-malas de 
líquidos e detritos.

Película de proteção de carga
Película transparente com encaixe exato, previne danos à pintura 
do veículo quando são carregadas bagagens e demais itens no 
porta-malas.

06. Tapetes de borracha dianteiros e traseiros
Feitos de borracha livre de poluentes e composição de baixa 
emissão, possuem o logo personalizado do modelo (dianteiros). 
Fixação firme através dos clipes no tapete que encaixam no 
assoalho (dianteiros). Protegem o revestimento e o carpete de 
sujeira pesada.

07. Sensor de estacionamento
Quatro sensores ultrassônicos traseiros, que identificam através de 
aviso sonoro objetos em um range de distância entre 0,30 e 1,80 m. 
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iPhone® / iPod®  são marcas registradas Apple Inc. Consulte a disponibilidade dos Acessórios Originais Audi em um concessionário autorizado. 
A disponibilidade dos itens pode ser alterada sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas. 


