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Prawdziwą wielkość 
widać w szczegółach
Audi A1 i A1 Sportback zostały uznane za przejaw bezkompromisowej indywidualności. 
I na tym polega ich wielkość. Niezależnie od tego, czy pragną Państwo więcej sportowego 
ducha, większej funkcjonalności czy też poszerzenia możliwości w zakresie multimediów 
– z Oryginalnymi akcesoriami Audi podkreślą Państwo wyjątkowość A1 i A1 Sportback. 
Mają przecież Państwo ze sobą jedną wspólną cechę: niepowtarzalny charakter.
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Zobaczyć 
i poczuć 
dynamikę

Wybierając pakiet aerodynamiczny competition kit podkreślą 
Państwo wyzywający i dynamiczny wygląd swojego Audi A1 
lub A1 Sportback. Pakiet składa się z efektownego spoilera 
przedniego, dynamicznych progów bocznych, dyfuzora 
i chromowanych sportowych końcówek układu wydechowego. 
Przez to doświadczą Państwo więcej sportu i więcej radości.
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1 Progi boczne¹

Podkreślają dynamikę bocznej części samochodu 

i nadają indywidualny charakter.

2 Tylny dyfuzor¹, ²

Wyrazisty akcent dopełniający sportową linię tylnej 

części nadwozia. Dostępny w kolorze czarnym matowym 

lub zagruntowany i polakierowany w wybranym kolorze.

3 Sportowe końcówki rur wydechowych1

Z chromowanej stali szlachetnej. Pojedyncze 

lub podwójne, w zależności od wariantu silnika 

(dostępne jako część składowa pakietu competition 

kit lub oddzielnie).

4 Sportowe końcówki rur wydechowych, ciemny chrom¹

Pojedyncze lub podwójne, w zależności od wariantu 

silnika. Są dostępne oddzielnie i stanowią dynamiczny 

akcent w tylnej części samochodu.

5 Spoiler przedni1

Przedni zderzak samochodu sprawia wrażenie głębszego

i szerszego. Lakierowany w kolorze samochodu

lub w dowolnie wybranym kolorze (fabrycznie

tylko w kolorze samochodu).

¹ Dostępne fabrycznie jako wyposażenie dodatkowe lub jako doposażenie u Partnerów Audi. ² Niedostępny w połączeniu z hakiem holowniczym.

Aby obejrzeć film o Audi A1 z pakietem 

competition kit, należy zeskanować kod QR 

przy pomocy smartfona. Można również 

skopiować poniższy link do okna przeglądarki: 

www.audi.com/compkit.

1

Kod QR
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Wybitny 
sportowiec

Spoiler dachowy z pakietu competition kit to rozwiązanie dla tych,
którzy pragną wyglądu zapierającego dech w piersiach. Dzięki niemu

sportowy potencjał A1 stanie się widoczny już na pierwszy rzut oka.
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1–2 Spoiler dachowy*

Jego atletyczny design nadaje tylnej części 

samochodu dynamiczny wygląd. Idealne uzupełnienie 

pakietu aerodynamicznego competition kit. 

Specjalnie dopasowany do wyglądu Audi A1 (fot. 1) 

i A1 Sportback (fot. 2).

* Dostępne fabrycznie jako wyposażenie dodatkowe lub jako doposażenie u Partnerów Audi.

1

2
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* Dostępny fabrycznie jako wyposażenie dodatkowe lub jako doposażenie u Partnerów Audi.

Siła wyrazu 
kontrastowych 
kolorów

Pakiet aerodynamiczny competition kit w kolorze kontrastowym oraz spoiler dachowy 

z pakietu competition kit w kolorze kontrastowym szczególnie skutecznie zaznaczą 
wyjątkowy charakter Państwa A1*.
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Więcej indywidualności: możesz nadać swojemu A1 indywidualny charakter dzięki elementom 
z pakietu aerodynamicznego competition kit i spoilerowi dachowemu competition kit w kolorze 
kontrastowym. Lub po prostu połączyć oba pakiety tworząc wyjątkowo atrakcyjne zestawienie 
kolorystyczne. 

1 Pakiet aerodynamiczny competition kit w kolorze 

kontrastowym (z lewej strony), pakiet aerodynamiczny 

competition kit w kolorze kontrastowym i spoiler 

dachowy competition kit w kolorze kontrastowym 

(pośrodku), spoiler dachowy competition kit w kolorze 

kontrastowym (z prawej strony).

Dalsze informacje o możliwościach wyboru 
elementów wyposażenia wnętrza i elementów 
zewnętrznych dostępne są w konfiguratorze 
na stronie internetowej lub u Partnerów Audi. 

1
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¹ Dostępny tylko dla A1. ² Dostępny tylko dla A1 Sportback.

Kolor 

kontrastowy

biały Amalfi

¹ ¹ ¹ ¹ ¹

czarny Brillant

¹ ² ²   ²    

srebrny Eis 

metalik

¹ ¹

szary Daytona 

perłowy

¹  ¹ ¹

Lakier 

nadwozia

biały 

Amalfi

niebieski 

Kumulus

biały 

Gletscher 

metalik

pomarańczowy 

Samoa 

metalik

srebrny 

Eis 

metalik

brązowy 

Teak 

metalik

czerwony 

Shiraz 

metalik

niebieski 

Scuba 

metalik

czarny 

Phantom 

perłowy

czerwony 

Misano 

perłowy

szary 

Daytona 

perłowy
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Atrakcyjna 
dynamika

Zmieńcie swoje A1 w coś niepowtarzalnego – przy pomocy
zestawu folii pakietu competition kit lub zestawu folii na łuki 
dachowe i pokrywę bagażnika w kolorach kontrastowych*. 
Oba zestawy zapewnią Państwa Audi A1 lub A1 Sportback 
bardziej sportowy wygląd, a jednocześnie podkreślą 
jego miejską swobodę.

*  Mogą być łączone z pakietem aerodynamicznym competition kit i spoilerem dachowym 
competition kit (oba dostępne również w kolorach kontrastowych), ale nie w połączeniu 

z kontrastowymi łukami dachowymi (A1) lub dachem w kolorze kontrastowym (A1 Sportback). 
Dostępne fabrycznie jako wyposażenie dodatkowe lub jako doposażenie u Partnerów Audi.

A1_A1SB_AOZ_11_2013_03.indd   17 25.06.13   08:54



297x198_A1_A1SB_AOZ_09_Bild_18   18 19.04.13   15:49

18 | 19 Sport i design

Zestaw folii ozdobnych competition kit w kolorach kontrastowych oraz zestaw folii na łuki dachowe 
i pokrywę bagażnika w kolorach kontrastowych dopasowane są do pakietu aerodynamicznego 
competition kit i spoilera dachowego w kolorach kontrastowych. Oba zestawy folii dostępne są 
w różnych kombinacjach kolorystycznych.

Zestaw folii 

w kolorze kontrastowym

biały 

Amalfi

srebrny 

Eis 

metalik

szary 

Daytona 

perłowy 

Lakier 

nadwozia

biały 

Amalfi

niebieski 

Kumulus

czarny 

Brillant

biały 

Gletscher 

metalik

pomarańczowy 

Samoa 

metalik 

brązowy 

Teak 

metalik

czerwony 

Shiraz 

metalik

niebieski 

Scuba 

metalik

czarny 

Phantom 

perłowy

czerwony 

Misano 

perłowy 

szary 

Daytona 

perłowy

1
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1 Zestaw folii w kolorze kontrastowym na dach 

i tył nadwozia

Zestaw folii na dach i tył nadwozia w kolorze 

kontrastowym pozwala wyraźnie zaznaczyć łuk dachu 

A1 Sportback i podkreślić kolorystycznie tył nadwozia. 

Dostępny w kolorze białym Amalfi, szarym Daytona 

perłowym i srebrnym Eis metalik.

2 Zestaw folii competition kit w kolorze 

kontrastowym

Zestaw składa się z folii na pokrywę bagażnika i folii 

z pasami na wysokości linii barkowej oraz na obudowy 

lusterek zewnętrznych. Wszystkie elementy 

utrzymane są w kolorze kontrastowym.

Dalsze informacje o możliwościach wyboru elementów 

wyposażenia wnętrza i elementów zewnętrznych 

dostępne są w konfiguratorze na stronie internetowej 

lub u Partnerów Audi.

2
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Le Mans, 17 czerwca 2012: legendarny, 24-godzinny wyścig wygrywa po raz pierwszy 
pojazd z technologią hybrydową – Audi R18 e-tron quattro, a 378 okrążeń toru 

wykonanych przez kierowców Audi Marcela Fä sslera, André  Lotterera i Benoî t Tré luyera 
zostaje zapisane w historii motoryzacji. Teraz ducha tego triumfu można przenieść 
na publiczne drogi – z competition kit R18. Pakiet nawiązujący do stylistyki R18 e-tron 

quattro nada samochodowi A1 wyjątkowy charakter.

Pod znakiem 
triumfu
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¹ Dla A1 i A1 Sportback dostępne w momencie składania zamówienia jako element wyposażenia dodatkowego lub w terminie późniejszym u Partnerów Audi.

² Zdjęcie przedstawia dodatkowo spoiler dachowy competition kit w kolorze nadwozia, dostępny jako element wyposażenia dodatkowego w momencie składania zamówienia lub w terminie późniejszym u Partnerów Audi.

22 | 23 Sport i design
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1 competition kit R18 red plus¹

W stylu zwycięzcy: matowe folie samoprzylepne 

w kolorze srebrnym Eis i czerwonym Misano na łuki 

dachu, na wysokości linii ramion i na lusterko wsteczne 

oraz matowe osłony w kolorze srebrnym Eis i czerwonym 

Misano na obudowy lusterek zewnętrznych. Zawarty 

w pakiecie zestaw aerodynamiczny w kolorze nadwozia² 

z dodatkowymi matowymi, czerwonymi foliami na progi 

i przedni spoiler uzupełnia niepowtarzalną stylistykę 

samochodu.
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1 competition kit R18 grey¹

Na czele stawki: z competition kit R18 grey, 

składającym się z zestawu matowych folii 

samoprzylepnych w kolorze srebrnym Eis i szarym 

Daytona na łuki dachu, linię ramion i dolną część 

pokrywy bagażnika. Zawarty w pakiecie zestaw 

aerodynamiczny w kolorze nadwozia² z dodatkowymi 

matowymi foliami w kolorze szarym Daytona na progi 

i przedni spoiler podkreśla dynamiczny charakter auta. 

Dostępny także jako competition kit R18 red: 

z zestawem folii w kolorze srebrnym Eis i czerwonym 

Misano.

1
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Lakiery nadwozia

biały Amalfi

czarny Brillant

srebrny Eis metalik

czarny Phantom perłowy

czerwony Misano perłowy

biały Gletscher metalik

szary Daytona perłowy 

competition kit R18 red/grey (plus) 

Kombinacje kolorystyczne 

Kod QR

Jeżeli chcesz obejrzeć fascynujący film z Audi R18 e-tron 

quattro i sprawdzić, jak stało się ono inspiracją 

dla competition kit R18, skieruj swojego smartfona 

na ten kod QR i sfotografuj go lub skorzystaj z poniższego 

linka www.audi.com/compkit-r18.

2

1

1 competition kit R18 red/red plus¹

Śladami mistrzów: z competition kit R18 red lub red plus. 

Prawy samochód w kolorze białym Gletscher metalik 

z competition kit R18 red, składającym się z matowych 

folii w kolorze srebrnym Eis i czerwonym Misano na łuki 

dachu, linię ramion i lusterka wsteczne. Lewy samochód 

w kolorze szarym Daytona perłowym z competition kit 

R18 red plus – więcej informacji o tym pakiecie 

na stronie 23.

2 competition kit R18 grey/grey plus¹

W duchu Le Mans: competition kit R18 grey lub grey 

plus. Lewy samochód w kolorze czarnym Brillant 

z competition kit R18 grey, składającym się z matowych 

folii w kolorze srebrnym Eis i szarym Daytona na łuk 

dachu, linię ramion i lusterka wsteczne. Prawy samochód 

w kolorze białym Gletscher metalik z competition kit 

R18 grey plus. Więcej informacji o tym pakiecie znajdą 

Państwo na zewnętrznej stronie okładki. 
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¹ Dla A1 i A1 Sportback dostępne w momencie składania zamówienia jako element wyposażenia dodatkowego lub jako doposażenie u Partnerów Audi.

² Zdjęcie przedstawia dodatkowo spoiler dachowy competition kit w kolorze nadwozia, dostępny jako element wyposażenia dodatkowego lub jako doposażenie u Partnerów Audi.
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Witamy w kokpicie
Pakiety wyposażenia zewnętrznego doskonale oddają sportowy charakter auta. 
Wrażenie to jest konsekwentnie kontynuowane we wnętrzu. Wystarczy wsiąść 
i poczuć ducha niezwykłego samochodu. 

26 | 27 Sport i design

1
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*  Dla A1 i A1 Sportback dostępne w momencie składania zamówienia jako element wyposażenia dodatkowego lub jako doposażenie 

u Partnerów Audi.

2

3

4

1–4  competition kit R18 interior*

Wielkość zwycięzcy przejawia się nie tylko na zewnątrz: 

competition kit R18 interior jest perfekcyjnie 

dopasowany do pakietów elementów zewnętrznych 

i obejmuje osłony wylotów wentylacji, konsoli środkowej, 

lusterka wewnętrznego i uchwytów drzwi oraz wysokiej 

jakości dywaniki. W połączeniu z ciemną tapicerką pakiet 

doskonale podkreśla sportowy charakter auta.
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Rajdowy feeling 
na każdej drodze

Dwa zestawy folii dekoracyjnych przenoszą styl legendarnych zwycięzców 
na każdą drogę. Wyrazista kolorystyka jest reminiscencją wielkich rajdowych 
sukcesów Audi Motorsport. Oba zestawy folii są optycznie dostosowane 
do elementów competition kit legends interior. Pokaż sportowy charakter 
swojego Audi A1. 

Jeżeli chcesz obejrzeć A1 competition kit legends 

w akcji, skieruj swojego smartfona na ten kod QR 

i sfotografuj go lub skorzystaj z poniższego linka: 

www.audi.com/compkitlegends.

28 | 29 Sport i design

Kod QR
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Adrenalina od pierwszego spojrzenia
Z zestawem folii competition kit legends możesz pokazać sportowe geny swojego Audi. Folie akcentują dynamicznie linię barków, 
łuk dachu i pokrywę bagażnika. Sportowy charakter można przenieść także do wnętrza, wybierając pakiet competition kit legends interior, 
obejmujący między innymi elementy dekoracyjne i dywaniki z odpowiednią grafiką i aplikacje ze skóry w kolorze czerwonej begonii. 

30 | 31 Sport i design
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*  Cały pakiet lub jego poszczególne części dostępne u Partnerów Audi, którzy również udzielą informacji o możliwościach kombinacji. Zalecenia dotyczące kombinacji kolorów podane są na górze strony. 

5 6

7

Zestaw folii competition kit legends plus (ilustracje 

na stronach 28/29)*

Zestaw folii dekoracyjnych na linię ramion (z napisem 

„Audi Sport”), łuki dachu, nadkola i pokrywę bagażnika 

powyżej linii ramion oraz duża „jedynka” na maskę 

silnika i drzwi. Ponadto przedni spoiler, progi w kolorze 

czerwonej begonii (progi z białymi pierścieniami Audi) 

i spoiler dachowy. Tylko dla A1. 

1 Zestaw folii competition kit legends*

Zestaw folii dekoracyjnych na linię ramion (z napisem 

„Audi Sport”), łuki dachu i pokrywę bagażnika powyżej 

linii ramion. Tylko dla A1. 

2–7 competition kit legends interior*

To Ty jesteś numerem 1! Z competition kit legends 

interior pokażesz mentalność zwycięzcy swojego A1. 

Pakiet obejmuje dźwignię zmiany biegów i hamulca 

ręcznego obszyte skórą, sportową kierownicę obszytą 

skórą, sportowe aplikacje dekoracyjne na konsoli 

środkowej, przy wylotach wentylacji, lusterku 

wstecznym i uchwytach w drzwiach oraz dopasowane 

do całości dywaniki z wytrzymałego, gęsto tkanego 

weluru z motywami graficznymi. Pakiet wyjątkowo 

dobrze komponuje się z tapicerką w kolorze czarnym 

i tytanowo-szarym. 

biały 

Amalfi

niebieski 

Kumulus

biały 

Gletscher 

metalik

srebrny 

Eis 

metalik

czarny 

Brillant

szary 

Daytona 

perłowy

czarny 

Phantom 

perłowy 

Zalecane lakiery nadwozia
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W hołdzie 
zwycięzcom

Audi to dobrze znana marka w sportach motorowych. 
Potwierdza to szczególnie rok 2011: w różnych wyścigach Audi 

wiele razy zajmowało miejsce na podium, w tym jedenaście razy 
na najwyższym stopniu. Sezon ten po raz kolejny potwierdził, 

jakie znaczenie ma przewaga. Zestawy competition kit eleven 
przypominają o sukcesach marki, między innymi o zwycięstwie 

w 24-godzinnym wyścigu na torze Le Mans i niemieckich 
mistrzostwach samochodów turystycznych (DTM). Umieszczając 

na Audi A1 lub A1Sportback logo zwycięzców, możesz doświadczyć 
niepowtarzalnego uczucia przynależności do zwycięskiego zespołu.
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1 3

2

¹  Cały pakiet lub jego poszczególne części dostępne u Partnerów Audi.

²  Idealnym uzupełnieniem jest spoiler dachowy competition kit w kolorze kontrastowym czerwonym Misano lub pakiet aerodynamiczny competition kit w kolorze nadwozia.

Zestaw folii competition kit eleven plus¹, ²  

(patrz zdjęcie na stronie 32) 

Tak wygląda zwycięzca: duża „jedenastka” z innymi 

graficznymi detalami jako zestaw folii na pokrywę 

silnika, boczne ściany i dach.

1 Zestaw folii competition kit eleven¹

Teraz Ty jesteś mistrzem: competition kit eleven 

to zestaw folii dekoracyjnych na dach, pokrywę 

bagażnika i maskę silnika z dużą „jedenastką”.

2–7 competition kit eleven interior¹

We wnętrzu również dominuje dynamika: sportową 

atmosferę wprowadzają elementy dekoracyjne 

przy dyszach wentylacji, na konsoli środkowej, 

uchwytach w drzwiach i lusterku wstecznym 

oraz wysokiej jakości dywaniki z wytrzymałego, 

gęsto tkanego weluru. Wszystkie te elementy 

są doskonale dopasowane do stylistyki zewnętrznej. 

Dalsze informacje o możliwościach wyboru elementów 

wyposażenia wnętrza i elementów zewnętrznych 

dostępne są u Partnerów Audi. 

34 | 35 Sport i design
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4

5 6

7

³ Cyfra „11” utrzymana jest w takim samym kolorze, jak folie na tył nadwozia. 

 czerwony Misano perłowy  szary Daytona perłowy

 czarny Brillant  — kolory nie polecane  

 srebrny Eis metalik
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Zalecane kolory lakieru

biały Amalfi — —

czarny Brillant — — — —

biały Gletscher metalik —

srebrny Eis metalik — —

niebieski Scuba metalik — —

czarny Phantom perłowy — —

szary Daytona perłowy — — —

Polecane pakiety wnętrza

czarny/czarny

tytanowo-szary/czarny
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Pokaż siebie i swój samochód z najlepszej strony – z lifestyle kit gold, 
dzięki któremu Twoje Audi A1 lub A1 Sportback będzie jeszcze 
bardziej przyciągało wzrok.

Małe prostokąty w eleganckim, modnym kolorze złota pokrywają 

wybrane części samochodu. Zaokrąglone narożniki prostokątów 
podkreślają nowoczesną stylistykę A1 i A1 Sportback. 

Podkreśl swoją indywidualność i podbij miasto.

Możesz 
zabłysnąć
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* Dostępne w momencie składania zamówienia jako element wyposażenia dodatkowego lub jako doposażenie u Partnerów Audi. Kombinacje z kolorami lakieru nadwozia podane są na stronie 41.

1, 2, 4 Zestaw folii lifestyle kit gold plus*

Zestaw folii dekoracyjnych z elementami w kolorze

złota na dach, pokrywę bagażnika, maskę silnika 

i boki nadwozia oraz złoty pas przebiegający dookoła 

nadwozia. Dodatkowo napis „A1” na masce silnika 

i bokach.

3 Zestaw folii lifestyle kit gold*

Zestaw folii dekoracyjnych z elementami w kolorze

złota na dach, pokrywę bagażnika i maskę silnika. 

Dodatkowo napis „A1” na masce silnika.

1

38 | 39 Sport i design
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Osobowość to 
kwestia stylu

Pakiet lifestyle kit gold interior idealnie pasuje do nowoczesnych, znających 
najnowsze trendy osób. Ciepły kolor złota wprowadza do wnętrza wyjątkowe 

akcenty.

1
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1–6 lifestyle kit gold interior¹

Wprowadza wyjątkowo ekskluzywne akcenty do wnętrza

Audi A1 i A1 Sportback. Obejmuje osłony konsoli 

środkowej, lusterka wstecznego, wylotów wentylacji, 

uchwytów drzwi oraz dywaniki z wytrzymałego, gęstego 

weluru. Pakiet jest doskonale dopasowany do zestawu 

folii lifestyle kit gold oraz lifestyle kit gold plus. 

¹ Dostępne w momencie składania zamówienia jako element wyposażenia dodatkowego lub jako doposażenie u Partnerów Audi.

²  Elementów zewnętrznych nie można łączyć z obudowami lusterek 

w kolorze kontrastowym oraz łukami dachu (A1) i dachem (A1 Sportback) 

w kolorze kontrastowym. Dalsze informacje o możliwościach wyboru 

elementów wyposażenia wnętrza i elementów zewnętrznych dostępne są 

w konfiguratorze na stronie internetowej lub u Partnerów Audi.

2

5

3 4

6

Kombinacje kolorystyczne lifestyle kit gold²

Lakiery nadwozia

biały Amalfi

niebieski Kumulus

czarny Brillant

srebrny Eis metalik

brązowy Teak metalik

czerwony Shiraz metalik

niebieski Scuba metalik

czarny Phantom perłowy

czerwony Misano perłowy

biały Gletscher metalik

pomarańczowy Samoa metalik —

szary Daytona perłowy

Możliwość kombinacji pakietów wnętrza

czarny/czarny

tytanowo-szary/czarny
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Masz 
swój styl. 
Podkreśl go

Podkreśl swój nieprzeciętny styl korzystając z zestawów folii ozdobnych
life style kit union square. Ty i Twoje Audi A1 Sportback jako kreatorzy stylu.

¹ Cały pakiet lub jego poszczególne elementy dostępne u Partnerów Audi.

Jeżeli chcesz obejrzeć A1 lifestyle kit union 

square, skieruj swojego smartfona na ten kod 

QR i sfotografuj go lub skorzystaj z poniższego 

linka www.audi.com/lifestylekit.

42 | 43 Sport i design

Kod QR
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Między Broadwayem a Park Avenue leży Union Square. To symbol stylu i ekskluzywności. 
Te cechy łączy także pakiet lifestyle kit union square. Nada on Twojemu Audi niezwykłą indywidualność 
i kosmopolityczny urok. Twoje A1 lub A1 Sportback z tym pakietem będzie idealnie prezentowało się 
we wszystkich wielkich metropoliach świata. 

Świat stylu jest ogromny. 
Z A1 – ogromnie atrakcyjny

² Dostępne w momencie składania zamówienia jako element wyposażenia dodatkowego lub jako doposażenie u Partnerów Audi.

1

2

3 1–3 lifestyle kit union square exterior¹

Możesz być pewny, że Twój samochód wygląda 

elegancko: zestawy matowych folii dekoracyjnych 

na łuki dachu w kolorze srebrnym ze wzorem 

kraty w kolorze ciemnoczerwonym oraz folie na pokrywę 

bagażnika z ciemnoczerwoną kratą dla jasnych lakierów 

i białą dla lakierów ciemnych. Zalecane kombinacje 

kolorystyczne podane są na górze, z prawej strony. 

Bez wątpienia wzrok przyciągają elementy dekoracyjne 

na obudowy lusterek zewnętrznych w kolorze matowego 

srebra z ciemnoczerwonym wzorem kraty. Dynamikę 

tyłu nadwozia akcentują sportowe końcówki rur 

wydechowych z matowego aluminium. 

4–7 lifestyle kit union square interior¹

Wnętrze może mieć jeszcze więcej wyrazu: 

z ciemnoczerwonymi elementami dekoracyjnymi 

przy wylotach wentylacji i uchwytach w drzwiach 

oraz ciemnoczerwonymi elementami na konsoli 

środkowej i lusterku wstecznym z białym wzorem 

kraty. Elegancki wygląd podkreślają ciemnoczerwone 

dywaniki z białym wzorem kraty i czarną lamówką. 

Dodatkowe akcenty kolorystyczne wprowadzają 

ekskluzywne elementy skórzane na kierownicy, 

dźwigni zmiany biegów i dźwigni hamulca ręcznego 

w alabastrowo-białym kolorze. Pakiet lifestyle union 

square interior wyjątkowo dobrze komponuje się 

z czarną lub tytanowo-szarą tapicerka siedzeń.
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8 Podpórka pod nogę i nakładki na pedały ze stali 

nierdzewnej²

Pełne blasku i jednocześnie praktyczne: podpórka 

pod lewą nogę i nakładki na pedały wykonane są 

ze szczotkowanej stali nierdzewnej. Powłoka gumowa 

ogranicza poślizg.

Wzór kraty na pokrywę 

bagażnika czerwony Wein biały Amalfi

Zalecane kolory nadwozia biały 

Amalfi

niebieski 

Kumulus

biały 

Gletscher 

metalik

srebrny 

Eis 

metalik

czarny 

Brillant

brązowy 

Teak 

metalik

czerwony 

Shiraz 

metalik

szary 

Daytona 

perłowy

czarny 

Phantom 

perłowy

4

8

4 5

7

6

A1_A1SB_AOZ_11_2013_03.indd   43 25.06.13   08:54



285x198_A1_A1SB_AOZ_09_Bild_KL44   KL44 19.04.13   16:09A1_A1SB_AOZ_11_2013_03.indd   44 25.06.13   08:54



295x198_A1_A1SB_AOZ_09_Bild_44   44 19.04.13   16:09

44 | 45 Sport i design

Indywidualny w środku 
i na zewnątrz
Audi A1 i A1 Sportback oferuje wiele możliwości indywidualizacji zarówno z zewnątrz, jak i w środku. Przyciągające wzrok jednokolorowe 
elementy dekoracyjne wnętrza są dostępne w sześciu atrakcyjnych odcieniach.

* Dostępne w momencie składania zamówienia jako element wyposażenia dodatkowego lub jako doposażenie u Partnerów Audi. 

Dalsze informacje o możliwościach wyboru elementów wyposażenia wnętrza i elementów zewnętrznych dostępne są w konfiguratorze na stronie internetowej lub u Partnerów Audi. 

biały Amalfi

szary Daytona perłowy srebrny Eis metalik 
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Kolory lakierów nadwozia

biały Amalfi

niebieski Kumulus

czarny Brillant

biały Gletscher metalik 

srebrny Eis metalik

brązowy Teak metalik

czerwony Shiraz metalik

niebieski Scuba metalik

pomarańczowy Samoa metalik

czarny Phantom perłowy

czerwony Misano perłowy

szary Daytona perłowy

Połączenia elementów wyposażenia

czarny/czarny

szary Titan/czarny

czerwony Granat/czarny

zielony Wasabi/czarny 

opcja dostępna opcja niedostępna

Jednokolorowe elementy dekoracyjne wnętrza*

Na konsolę środkową, dysze wentylacji, uchwyty 

w drzwiach i lusterko wsteczne. Dostępne w kolorach 

biały Amalfi, pomarańczowy Samoa metalik, srebrny 

Eis metalik, szary Daytona perłowy, czerwony Misano 

perłowy i biały Gletscher metalik.

czerwony Misano perłowybiały Gletscher metalik

pomarańczowy Samoa metalik 
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* Pełen asortyment kół znajdą Państwo w cenniku akcesoriów do Audi A1 i A1 Sportback.

1 Obręcze ze stopu metali lekkich, 5-ramienne, 

wzór Polygon, częściowo polerowane, antracytowe

Wyjątkowe wzornictwo dla Państwa A1. Rozmiar 

7,5 J x 18, przystosowane do opon 225/35 R 18.

2 Obręcze ze stopu metali lekkich, 5-ramienne, wzór 

Polygon, częściowo polerowane, w kolorze czarnym 

matowym 

Rozmiar 7,5 J x 18, przystosowane do opon 

225/35 R 18.

3 Obręcze ze stopu metali lekkich, 5-ramienne, 

wzór Polygon, częściowo polerowane, w kolorze 

srebrnym matowym*

Wyrafinowane obręcze ze stopu metali lekkich, 

w rozmiarze 7,5 J x 18, przystosowane do opon 

225/35 R 18.

4 Obręcze zimowe ze stopu metali lekkich, 

5-ramienne, wzór V, w kolorze ciemnego chromu

Rozmiar 7,5 J x 17, przystosowane do opon 

215/40 R 17.

5 Obręcze ze stopu metali lekkich, 5-ramienne, wzór V

Dynamiczne aluminiowe obręcze ze stopu metali 

lekkich w rozmiarze 7,5 J x 17, przystosowane do opon 

215/40 R 17.

Śruby zabezpieczające koła przed kradzieżą

Odkręcane tylko przy pomocy specjalnego adaptera. 

Utrudniają kradzież.

Nakrętki zabezpieczające zawór 

4 metalowe nakrętki zdobione logo Audi, chronią zawór 

przed kurzem, brudem i wilgocią. Dostępne w wersji 

do wentyli gumowych, metalowych i aluminiowych.

Pokrowce na koła

Zestaw czterech pokrowców z praktycznymi uchwytami 

do wygodnego transportu i przechowywania kompletnych 

kół. Wykonane z wytrzymałego tworzywa, z kieszeniami 

zewnętrznymi przeznaczonymi np. do przechowywania 

śrub do kół.

2 3 4 5

A1_A1SB_AOZ_11_2013_03.indd   47 25.06.13   08:54



297x198_A1_A1SB_AOZ_09_Bild_48   48 19.04.13   16:05

48 | 49 Sport i design

1 Łańcuchy śniegowe

Zapewniają lepszą przyczepność na śniegu i lodzie. 

Dostępne w różnych rozmiarach.

2 Koła zimowe z obręczami ze stopu metali lekkich, 

5-ramienne, wzór Pin

przystosowane do łańcuchów śniegowych koła 

o wyrazistej stylistyce, przypominającej kręgle. 

Rozmiar 6 J x 15, opony 185/60 R 15. Efektywność 

paliwowa: E, przyczepność na mokrym podłożu: E–C, 

emisja hałasu zewnętrznego: – 70–67 dB. 

Lub w rozmiarze 6 J x 16 z oponami 195/50 R 16, 

efektywność paliwowa: F–E, przyczepność na mokrym 

podłożu: C, emisja hałasu zewnętrznego:

 – 72–67 dB.

3 Tylne lampy z diodami LED, przyciemniane

Sportowy styl: czerwony klosz lampy osadzony 

w czarnej obudowie. Do zamontowania w dowolnej 

chwili w miejsce standardowych tylnych świateł 

halogenowych. Wysoka żywotność oraz zużycie energii 

o 50% mniejsze w porównaniu do świateł halogenowych.

4 Tylne lampy z diodami LED, przezroczyste

Atrakcyjny styl: przezroczysty klosz lampy osadzony 

w czarnej obudowie. Doskonale sprawdzają się 

w połączeniu z lakierami białym Amalfi, czarnym 

Brillant, białym Gletscher metalik, srebrnym Eis 

metalik, czarnym Phantom perłowym i szarym 

Daytona perłowym. Do zamontowania w miejsce 

tylnych świateł halogenowych. Wysoka żywotność 

oraz o 50% mniejsze zużycie energii w porównaniu 

do świateł halogenowych.

1
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Pełna swoboda 
w czasie wolnym
Dokąd wybiorą się Państwo następnym razem? Z nartami w góry, na spływ kajakowy czy może na odprężającą wycieczkę 
w okolice pełne zieleni? Decyzję można podjąć całkiem spontanicznie. Pomysłowe rozwiązania w zakresie transportu z oferty 
Oryginalnych akcesoriów Audi pozwalają na wiele swobody w elastycznym kształtowaniu wolnego czasu.

1 Pojemnik dachowy „box” (370 l)*

Kompaktowy pojemnik, prosty w otwieraniu, łatwy 

do utrzymania w czystości, zamykany. Aerodynamiczny 

kształt redukuje szum opływającego powietrza w czasie 

jazdy (tylko w połączeniu z belkami bazowymi).

2 Belki bazowe bagażnika dachowego 

Przeznaczone do zamontowania różnorodnych 

przystawek transportowych, takich jak uchwyt 

do transportu kajaka czy pojemniki dachowe. 

Profil wykonano z oksydowanego aluminium. 

Są łatwe w montażu i posiadają zabezpieczenie 

antykradzieżowe. Dopuszczalna waga belek, 

akcesoriów transportowych i ładunku wynosi 75 kg.

Pokrowiec do przechowywania belek bagażnika 

dachowego 

Z wytrzymałego materiału, z uchwytami i kieszeniami 

bocznymi na narzędzia i drobne części. Dostępny w dwóch 

wielkościach.

2

* Maksymalne dopuszczalne obciążenie wynosi 50 kg.
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52 | 53 Transport

1 Uchwyt do transportu kajaka

Do przewozu jednego kajaka o wadze do 25 kg. Do użytku 

tylko w połączeniu z belkami bagażnika dachowego.

2 Bagażnik rowerowy mocowany na haku holowniczym

Zamykany bagażnik do przewozu maksymalnie 

2 rowerów o nośności do 60 kg. Opcjonalnie: dodatkowa 

szyna do przewozu trzeciego roweru. Szybki montaż 

dzięki łatwemu w obsłudze mechanizmowi mocującemu. 

W razie potrzeby otwarcia pokrywy bagażnika, ramię 

bagażnika można położyć prostym ruchem ręki. 

Bagażnik daje się łatwo złożyć, a dzięki przechowywaniu 

w oferowanym w komplecie pokrowcu nie zajmuje wiele 

miejsca.

3 Hak holowniczy

Zdejmowany i zamykany hak kulowy z głowicą 

ze stali. Zdemontowany hak holowniczy może być 

przechowywany w zagłębieniu na koło zapasowe. 

Z zaczepem do linki zabezpieczającej.

4 Uchwyt na narty i deski snowboardowe

Do wygodnego transportu nawet 6 par nart lub 4 desek 

snowboardowych. Zamykany. Do użytku tylko w połączeniu 

z belkami bagażnika dachowego.

1

2 3
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54 | 55 Komunikacja

1 Aktualizacja danych nawigacyjnych*

23 GB nowych danych nawigacyjnych zawierających 

np. ukształtowanie terenu, trójwymiarowe bryły 

obiektów, rzeczywiste odwzorowanie okolicy 

i poprawioną grafikę. To oznacza wyższy komfort 

i bardziej atrakcyjną podróż. Nasza rada: zaktualizujcie 

dane w swoim samochodzie przy najbliższej wizycie 

u Partnera Audi.

2 Uniwersalny uchwyt do telefonu komórkowego

Ograniczone promieniowanie dzięki podłączeniu 

do anteny zewnętrznej i komfortowe przechowywanie 

telefonu podczas podróży. Po odłożeniu telefonu 

na uniwersalną półkę łączy się on bezprzewodowo 

z anteną samochodową. Przystosowany do wielu 

popularnych modeli telefonów, nie jest zatem konieczna 

wymiana adaptera w przypadku zmiany aparatu. 

Warunek: przygotowanie do telefonu komórkowego 

(Bluetooth). Dostępne oddzielnie adaptery USB 

pozwalają ładować baterie wielu typów telefonów 

komórkowych.

Karta SD Audi (8 GB)

Do zapisywania muzyki; kompaktowa i uniwersalna karta 

pamięci SDHC (8 GB), klasa 6, z ochronnym etui. 

Swoją ulubioną muzykę znasz.
Swoją ulubioną trasę 
zaraz znajdziesz
Komfortowe przyłącze przenośnego odtwarzacza pozwala cieszyć się ulubioną muzyką także w Audi A1 lub A1 Sportback. 
A z najnowszymi mapami nawigacji szybko znajdziesz swoją ulubioną trasę. 

1 2
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Dodatkowe podłączenie funkcji nawigacji*

Możliwość aktywowania funkcji i danych nawigacji 

w dowolnym późniejszym terminie. Warunek: radio 

concert i pakiet Connectivity.

Przewody połączeniowe do Audi music interface

Niezbędne do podłączenia różnorodnych modeli iPodów 

i innych odtwarzaczy multimedialnych – podłączenie 

odtwarzacza multimedialnego jest możliwe 

tylko poprzez specjalny przewód połączeniowy. 

Obsługa przez system MMI, o ile pozwala na to 

funkcjonalność urządzenia. Dodatkowe informacje 

dostępne u Partnerów Audi.

Audi wireless internet access

Umożliwia dostęp do Internetu poprzez WLAN; 

służy jako hotspot dla nawet 8 urządzeń przenośnych, 

na przykład tabletów, laptopów lub smartfonów 

w promieniu do 100 metrów, także poza samochodem. 

Wbudowany w samochodzie router uniezależnia 

od baterii. Z funkcją roamingu, również dla kart prepaid. 

* Szczegółowe informacje dostępne u Partnerów Audi.
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56 | 57 Rodzina

Jeździć Audi. 
Jeszcze przed rozpoczęciem 
nauki chodzenia
Nawet jeśli jeszcze wiele lat upłynie, nim najmłodsi pasażerowie sami będą naciskać pedał gazu: foteliki samochodowe z oferty 
Oryginalnych akcesoriów Audi dbają o to, by dzieci miały tyle samo radości z podróżowania samochodem, co dorośli.

1 Fotelik dziecięcy youngster plus

Oferuje wysoki komfort użytkowania dzięki odpowiednio 

zaprojektowanemu przebiegowi pasa bezpieczeństwa. 

Posiada regulację wysokości i szerokości oparcia. 

Łatwe dopasowanie dzięki okienku pokazującemu wzrost 

dziecka. Zdejmowany materiał obiciowy nadaje się 

do prania, jest przewiewny i przyjazny dla skóry 

(certyfikat Oeko-Tex® Standard 100). Dostępny 

w kolorach czerwonym Misano/czarnym i szarym 

Titan/czarnym. Dla dzieci w wieku od 4 do 12 lat 

(15 do 36 kg).

2 Warianty kolorystyczne fotelików

Wszystkie foteliki samochodowe oferowane są 

w dwóch kombinacjach kolorystycznych: czerwony 

Misano/czarny i szary Titan/czarny. Zastosowane 

materiały obiciowe są przyjazne dla skóry dziecka, 

przewiewne, odporne na działanie promieni słonecznych 

i nadają się do prania. Dodatkowe obicie można zamówić 

u Partnerów Audi.

3 Fotelik dziecięcy Audi 

Możliwość montażu przodem lub tyłem do kierunku 

jazdy. Z przestawianym siedziskiem, pasami szelkowymi 

oraz regulowanym zagłówkiem. Zdejmowany materiał 

obiciowy nadaje się do prania, jest przewiewny i przyjazny 

dla skóry (certyfikat Oeko-Tex® Standard 100).

Dostępny w kolorach czerwonym Misano/czarnym 

i szarym Titan/czarnym. Można stosować tylko 

z podstawką mocującą ISOFIX. Przeznaczony dla dzieci 

o wadze 9 do 18 kg (ok. 12 miesięcy do 4 lat).

4 Fotelik dla niemowląt Audi

Posiada zintegrowane, statyczne trzypunktowe 

pasy bezpieczeństwa ze specjalnymi nakładkami 

oraz składany daszek chroniący przed promieniami 

słonecznymi. Dla niemowląt do ok. 12 miesiąca 

życia (do ok. 13 kg wagi).

5 Podstawka mocująca ISOFIX do fotelika

dla niemowląt i fotelika dla dzieci

Umożliwia pewne zamocowanie fotelika w uchwytach 

ISOFIX. Ułatwia montowanie i wyjmowanie fotelika 

z samochodu, a regulowana podpórka zwiększa 

stabilność, optymalizując ochronę najmłodszych 

pasażerów. Wskazówka: dla fotelika dla niemowląt 

podstawka jest opcjonalna, dla fotelika dla dzieci 

– konieczna. 

Dziecięcy świat Audi

O dobrą zabawę i przyjemną atmosferę zadba pluszowa 

kierownica i przytulanka. Cała kolekcja dopasowana jest 

do wzornictwa fotelików samochodowych Audi.

Lusterko Audi pozwalające obserwować dziecko

Łatwe mocowanie na rzepy przy zagłówku tylnego 

siedzenia i możliwość indywidualnego ustawienia kąta. 

Pozwala na obserwację dziecka siedzącego w foteliku 

zwróconym tyłem w kierunku jazdy. Nie nadaje się 

do zintegrowanych zagłówków. 

1

2

A1_A1SB_AOZ_11_2013_03.indd   56 25.06.13   08:54



297x198_A1_A1SB_AOZ_09_Bild_57   57 08.05.13   15:38

3

4 5

A1_A1SB_AOZ_11_2013_03.indd   57 25.06.13   08:54



297x198_A1_A1SB_AOZ_09_Bild_58   58 19.04.13   16:06

58 | 59 Komfort i ochrona

Nie mamy nic przeciwko 
śladom przeszłości.
Chyba, że w Państwa Audi
Jeździsz swoim Audi codziennie. Dla karoserii Twojego samochodu to duże wyzwanie. Nasze niezawodne rozwiązania 
pomogą ograniczyć ewentualne ślady codziennego użytkowania. Dzięki nim będziesz jeszcze bardziej zadowolony 
ze swojego Audi A1. I to jeszcze zanim uruchomisz silnik.
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1 Dywaniki gumowe

Doskonale dopasowane, skutecznie chronią przestrzeń 

pasażerską przed zabrudzeniem. Przymocowane 

do podłogi w przewidzianych do tego celu punktach. 

Z logo A1.

2 Mata ochronna bagażnika

Mata ochronna z podwyższoną krawędzią boczną 

idealnie chroni podłogę bagażnika przed zabrudzeniem. 

Jej szorstka struktura przeciwdziała przesuwaniu się 

przedmiotów podczas jazdy. Można ją łatwo zwinąć 

i przechowywać.

3 Wykładzina bagażnika

Dopasowana do kształtu podłogi bagażnika. 

Zmywalna i wytrzymała. Wysoki rant chroni przedział 

bagażowy przed zanieczyszczeniem substancjami 

płynnymi.

Diodowa lampka na elastycznym pałąku

Dzięki elastycznemu pałąkowi z gumy silikonowej 

jasne światło dociera tam, gdzie jest potrzebne. 

Dobra stabilność w każdej pozycji. Podłączana 

do zapalniczki samochodowej. 

Folia ochronna na nadkola w obrębie tylnych drzwi

Praktyczne i skuteczne rozwiązanie pozwalające 

chronić obszar tylnego nadkola. Przeźroczysta folia 

wysokiej jakości z tworzywa odpornego na zarysowania. 

Tylko dla A1 Sportback.

Osłona krawędzi ładunkowej bagażnika (folia)

Dopasowana do modelu przezroczysta folia, chroniąca 

krawędź ładunkową przed drobnymi uszkodzeniami 

podczas załadunku i wyładunku bagaży.

Folia chroniąca lakier 

Przezroczysta, prawie niewidoczna folia ochronna 

ze specjalną powłoką z przejrzystego lakieru. 

Redukuje skutki uderzenia kamieni i zadrapań. 

Mogą ją Państwo nakleić na front swojego Audi.

Chlapacze

Wykonane z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, 

ograniczają zabrudzenie i uszkodzenie lakieru w rejonie 

progów i tylnego zderzaka. Dostępne w zestawach 

po 2 sztuki na przód i/lub tył.

Osłony przeciwsłoneczne

System osłon przeciwsłonecznych zapewnia prawie 

pełną ochronę przed słońcem we wnętrzu Audi. 

W zestawie 3 sztuki. Dla A1 Sportback dostępny także 

dodatkowy zestaw 2 sztuk, który można połączyć 

z zestawem trzyczęściowym. Osłony są łatwe w montażu 

i po złożeniu nie zajmują dużo miejsca.

1
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Czy nietoperze
mogą pomóc
w parkowaniu?

W jednej rzeczy na pewno.

W orientacji z użyciem

ultradźwięków. Nietoperze stosują

tę technikę, aby poruszać się

w trudno dostępnych miejscach

– i to z imponującą precyzją.

Nic więc dziwnego, że także Audi

w swoim opcjonalnym asystencie

parkowania skorzystało z tej techniki,

aby pomóc w parkowaniu i ocenianiu

odległości. Cztery czujniki

umieszczone w zderzaku i pokryte

lakierem wysyłają na zmianę sygnały

ultradźwiękowe które są odbijane

od przeszkody. Dla zapewnienia

wysokiej precyzji systemu

w odległościach od 1,40 m do 30 cm,

szczególnie ważnych podczas

parkowania, asystent parkowania

jest indywidualnie kalibrowany.

Dzięki temu np. podłączenie

przyczepy z oferty Oryginalnych

akcesoriów Audi nie wywoła

fałszywych ostrzeżeń.

Przy pomocy ultradźwięków nietoperz

trafia do celu, a Twoje Audi idealnie

wjeżdża w miejsce do parkowania.
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1 Tempomat*

Utrzymuje stałą pożądaną prędkość od około 30 km/h. 

Dodatkowo możliwe jest także aktywowanie układu 

hamulcowego, np. przy zjeździe ze wzniesienia. 

Obsługa za pomocą oddzielnej dźwigienki w kolumnie 

kierownicy. Ustawiona prędkość jest wyświetlana 

na ekranie komputera pokładowego.

2 Lakierowana obudowa kluczyka 

Wysokiej jakości lakierowana obudowa z tworzywa 

sztucznego do składanego kluczyka samochodowego. 

Dostępna w kolorach: białym Amalfi, białym Gletscher 

metalik, srebrnym Eis metalik, pomarańczowym Samoa 

metalik i czerwonym Misano perłowym. Dostępne 

również etui w oprawie ze skóry w różnych kolorach.

3 Pokrowiec ochronny na samochód

Dokładnie dopasowany, w kolorze antracytowym, 

z logo Audi, z oddychającego i antystatycznego 

materiału. Z kontrastowymi paskami podkreślającymi 

kształt samochodu. Optymalnie chroni przed kurzem 

i zabrudzeniami. Do użytku wewnętrznego.

4 Kosmetyki samochodowe 

Seria kosmetyków Audi przeznaczona do czyszczenia 

i pielęgnacji wysokiej jakości materiałów Państwa Audi. 

Oferta obejmuje produkty do pielęgnacji elementów 

zewnętrznych jak i do stosowania we wnętrzu pojazdu.

Pojemnik do bagażnika (składany)

Funkcjonalny i poręczny pojemnik z czarnego poliestru 

o pojemności 32 litrów, z rzepami umożliwiającymi 

jego złożenie. W stanie rozłożonym służy 

jako dodatkowe zabezpieczenie bagażnika 

przed zabrudzeniem. Zmywalny i łatwy do czyszczenia. 

Czujniki parkowania

Ostrzegają kierowcę sygnałem akustycznym 

w przypadku zbyt małej odległości od przeszkody. 

4 czujniki ultradźwiękowe są w sposób niezauważalny 

wbudowane w tylny zderzak. 

Etui z parasolem

W kolorze czarnym, z parasolem. Do zamontowania 

przy pomocy zintegrowanego adaptera do uchwytu 

wielofunkcyjnego w samochodzie lub bagażniku.

Teczka wielofunkcyjna

W kolorze czarnym. Do zamontowania przy pomocy 

zintegrowanego adaptera do uchwytu 

wielofunkcyjnego w samochodzie lub bagażniku.

Audi Tracking Assistant plus*

Umożliwia wykrycie i śledzenie skradzionego 

pojazdu przy użyciu technik GPS/GSM na obszarze 

36 europejskich krajów. Z automatyczną identyfikacją 

kierowcy i inteligentną blokadą zapłonu.

* Szczegółowe informacje dostępne u Partnerów Audi.
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62 | 63 Oryginalne akcesoria Audi

Jeszcze więcej A1? Proszę bardzo!

Wiele radości podczas odkrywania szerokiej oferty akcesoriów dla Audi A1 na stronie www.audi.pl!
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