Audi A1 Sportback
Prislista modellår 2019
Gäller fr.o.m. 1 September 2018

Modellpriser
Motor & drivning

Växellåda

Förbrukning
l/100 km
Modellversion

30 TFSI 116 hk

manuell

Proline

4,9

111

225.900 kr

30 TFSI 116 hk

S tronic

Proline

4,8

110

245.900 kr

CO2 g/km Pris

Fler motoralternativ kommer under kvartal 4, 2018. Kontakta din återförsäljare för mer information.

Proline standardutrustning i urval
> Digitalt instrumentkluster m. 10,25" skärm
> MMI Radio plus med 8,8" touch display

> LED-strålkastare och LED-bakljus m dynamisk blinkers
bak

> Bluetooth-gränssnitt

> 16" aluminiumfälgar

> Smartphone gränsnitt (Carplay)

> Ytterbackspeglar elektriskt inställ-/uppvärmbara

> 1xUSB-A & 1xUSB-C uttag

> Strålkastarspolare

> 6 högtalare, placerade fram & bak

> Audi pre sense front (autobroms)

> Audi connect safety & service (eCall)

> Audi lane departure warning (filhållningsvarnare)

> 3-ekrad multifunktionsratt

> Mittarmstöd fram

> Automatisk komfortklimatanläggning

> Standardsäten i tygklädsel m. höjdinställbara säten

> Parkeringssensorer bak

> Sätesvärme fram

Populära tillval
Funktion & Komfort
Sportsäten fram

Pris
För modellversion Proline. Inkluderar svankstöd för
framsätena

4.100 kr

Stöldlarm

3.900 kr

Innerbackspegel, automatiskt avbländbar

1.800 kr

Komfortnyckel

4.700 kr

Kontur/miljöbelysningspaket,
flerfärgs

Ett omfattande ljuspaket med LED-belysning, delar av
belysningen är inställbart i ett flertal färger via MMIskärmen.

Design & teknologi

3.600 kr

Pris

Kontrasttak

Takkupol i kontrastlackering, avstämd i Manhattangrå
Metallic eller Mytsvart Metallic beroende på färgval. Endast
tillgänglig i kombination med exteriörfärg i metallic

4.900 kr

Kontrastpaket 1

Backspegelkåpor & frontspoiler i kontrastfärg

1.200 kr

Kontrastpaket 2

Utöver kontrastpaket 1 även sidorspoiler i kontrastfärg

4.300 kr

Mörktonade bakrutor

Audi virtuall cockpit

4.300 kr
Utöver standardutrustade digitala instrumentklustret även
möjlighet att variera innehållet. Ställbara
hastighets/varvräknare via multifunktionsratten. Samt mer
detaljerat innehåll från radio & media

Adaptiv farthållare
Parkeringssenorer fram

13.400 kr

6.700 kr
Utöver standardutrustade senorer i bak även fram

3.900 kr

För fullständig tillvalsöversikt, besök www.audi.se eller kontakta din Audi-återförsäljare.
Teknisk data, priser och utbud gäller vid trycktillfället och kan variera för olika motoralternativ och specifikationer.
Audi Sverige förbehåller sig rätten till ändringar i konstruktion och utrustning, samt reserverar sig för eventuella
ändringar och tryckfel. Varje återförsäljare svarar självständigt för sin egen prissättning.

