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Audi A1 Sportback

com os novos tempos.
Um automóvel pensado para o século XXI: excelente performance aliada a ótimos níveis de consumo e 
de emissão de poluentes, design ousado e itens de tecnologia ideais para quem vive conectado. Dentro 
de sua categoria, o Audi A1 Sportback destaca-se ainda pelo espaço interno realmente confortável e pela 
dirigibilidade perfeita, garantida por controles eletrônicos de estabilidade e tração.

Sintonia



um grandioso compactoA1



Uso racional de recursos. Consumo consciente. Menos é mais. Esses conceitos já 
se tornaram comuns em nossa época. Mas encontrá-los reunidos em um 
automóvel com a sofisticação de um Audi – isso, sim, foi uma bela surpresa para 
os admiradores da marca.

Desde seu lançamento o Audi A1 Sportback vem revolucionando o segmento 
de compactos premium. Em uma ampla gama de aspectos, podemos 
considerá-lo um modelo único.

Um diferencial que você percebe imediatamente é a dirigibilidade. Graças ao 
ajuste da suspensão e à superioridade do câmbio S tronic de sete velocidades, 
que permite troca de marchas imperceptíveis e rápidas retomadas, sua 
rodagem é ágil e precisa.

Sofisticação e sustentabilidade 
finalmente juntas.



1. Kits aerodinâmicos

Aerofólio, spoiler e saias laterais que destacam 

ainda mais seu Audi por onde você passa.

2. Rodas

2.1 – 5-V-Spoke-Design

Aro 17”, acabamento Dark Gloss

Medidas: 7,5 J x 17 ET 36

2.2 – 5-Spoke-Polygon-Design

Aro 18”, acabamento Preto Matte

Medidas: 7,5 J x 18 ET 39,5

3. Rack de teto 

Jogo de rack de teto em alumínio anodizado. 

Partes plásticas extraduráveis e com tratamento 

antidesbotamento. Base para transporte de 

caixa de bagagem, rack de caiaque, etc. Possui 

mecanismo antifurto com chave. Peso máximo 

suportado: 75 kg.

4. Piloto automático

Sistema de controle de velocidade através de uma 

alavanca adicional na coluna de direção. 

Acessórios Genuínos Audi
Curta seu Audi A1 com a qualidade dos nossos acessórios genuínos, criados e desenvolvidos especialmente para completar o seu veículo. 

São inúmeras opções que refletem seu lifestyle em qualquer lugar. Consulte seu concessionário e saiba mais.

5. Pedaleiras em aço escovado

Pegada esportiva para o seu Audi. Feitas em aço escovado 

com acabamento em borracha de alta densidade.

6. Tapete de porta-malas

Feito em plástico PP-Flex, lavável e robusto. Com bordas 

elevadas, protege o revestimento do porta-malas de líquidos 

e detritos e facilita a limpeza do compartimento.

7. Soleiras com iluminação

Seu A1 ainda mais estiloso. Montagem simples nas 4 

portas e ativação automática da iluminação através de um 

sistema magnético.

8. Kits lifestyle internos

Deixe seu A1 ainda mais seu. Os kits decorativos internos 

estão disponíveis em diversas cores e você pode escolher seu 

modelo preferido. Disponíveis para console central, portas, 

retrovisor interno, dutos de ar e também capas de retrovisor.

3. 7.6.

2.1

4.

1.

2.2

5.

8.

Consulte em um concessionário a disponibilidade e compatibilidade dos acessórios genuínos Audi com seu veículo.
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Motorização

O Audi A1 Sportback oferece duas opções de motorização. Na versão Attraction, 
o propulsor 1.4 Turbo FSI produz 125 cv e leva o compacto de 0 a 100 km/h em 
8,9 s. Para quem quer ainda mais potência, a versão Ambition traz o motor 
1.8 Turbo FSI, que gera 192 cv e acelera de 0 a 100 km/h em apenas 6,9 s.

Ambas as versões estão equipadas com a tecnologia FSI, que injeta o 
combustível em doses precisas na câmara de combustão. Por conta disso, 
o consumo e a emissão de poluentes são comparativamente baixos.

Câmbio S tronic

Com um inovador sistema de dupla embreagem, o câmbio S tronic de sete 
velocidades proporciona extrema rapidez na troca de marchas, sem interrupção 
da potência. Os shift-paddles que permitem a mudança de marcha no volante 
são itens de série na versão Ambition.

Customização

Os arcos laterais em cor contrastante com a da carroceria são itens de série 
em todas as versões, mas o proprietário do Audi A1 Sportback pode ainda 
personalizar seu carro com vários opcionais, tanto na forma de pacotes como 
de itens avulsos.

Na versão Attraction, o pacote Estilo deixa o Audi A1 ainda mais charmoso com 
o teto solar panorâmico “Open Sky” e o conjunto de luzes internas. Você pode 
optar também pelo pacote Tecnologia, que traz, além do conjunto de luzes, 
controle de cruzeiro, sistema keyless-go (que permite abrir o carro apenas 
aproximando a chave da porta) e o sofisticado sistema de som Bose.

O conjunto de luzes e o controle de cruzeiro passam a ser itens de série na 
versão Ambition, enquanto o teto solar “Open Sky” e o pacote Tecnologia, 
com o keyless-go e o som Bose, continuam disponíveis como opcionais.

Audi A1

Cilindros

Cilindradas (cm³)

Potência (cv @ min-1)

Torque (Nm@ min-1)

Câmbio

Tração

Aceleração de 0 a 100 km/h (s)

Velocidade máxima (km/h)

Peso (kg)

Comprimento (mm)

Largura (mm)

Altura (mm)

Entre-eixos (mm)

Capacidade do tanque de combustível (L)

Capacidade do porta-malas (L)

Imagens meramente ilustrativas. 
As condições aqui expressas podem sofrer alterações sem prévio aviso.

A1 Sportback 
1.4 Turbo FSI®

 Attraction

4 em linha

1.395

125 @ 5.000

200 @ 1.400 - 4.000

S tronic (7 veloc.)

dianteira

8,9

204

1.140

3.973

1.746

1.422

2.469

45

270

A1 Sportback 
1.8 Turbo FSI®

Ambition

4 em linha

1.798

192 @ 5.400

250 @ 1.250 - 5.300

S tronic (7 veloc.)

dianteira

6,9

234

1.205

3.973

1.746

1.422

2.469

45

270

Para informações sobre vendas corporativas, envie um e-mail para cs@audi.com.br


