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Principal equipamento:

   Pintura metalizada

   Ar condicionado

   Audi smartphone interface

   Bluetooth interface

   Cruise control

   Frisos das soleiras das portas em alumínio

   Jantes em liga leve 16’’

   MMI Rádio Basic MIB3 com ecrã de 10,1’’

   Pacote arrumação de bagageira

   Retrovisores exteriores elétricos e aquecidos

   Retrovisores exteriores na cor da carroçaria

   Sensores de estacionamento traseiros

   Sensores de luz e chuva

   Vidros dianteiros e traseiros elétricos

   Volante desportivo multifunções em couro

Audi A1 Sportback
25 TFSI Advanced

25.990€ ou 195€/mês*

TAEG: 8,42% (taxa fixa)
Entrada: 9.078,95€
Prazo: 60 meses/75.000 km
Prestação final (VFG): 11.654,49€
Montante financiado: 16.911,05€

*Exemplo para Audi A1 Sportback 25 TFSI Advanced 95 cv. Prestação Mensal de 195€, com manutenção preventiva incluída no valor da prestação de 20,07€ mês. Contrato para 60 meses e 75.000 km. PVP 25.990€. Entrada Inicial de 9.078,95€. 
Valor Financiado de 16.911,05€ e Valor Final Garantido 11.654,49€. MTIC de 22.647,99€. TAN 6,76% e TAEG 8,42%. Inclui 250€ de comissão de abertura em Crédito Automóvel AudiFlex VN ≤ 3M, financiado por Audi Financial Services, 
uma marca Volkswagen Bank GmbH, Sucursal em Portugal. Informe-se no Volkswagen Bank (www.vwfs.pt). Condições financeiras válidas apenas para clientes particulares e até 30/06/2023. Valor Final Garantido – última prestação do contrato 
que pode ser liquidada contra a entrega do veículo, desde que observadas as condições indicadas em www.vwfs.pt. Imagem não contratual. A SIVA S.A. e todos os seus concessionários autorizados são intermediários de Crédito a título acessório 
e atuam sem carácter de exclusividade. Mais informação em www.siva.pt. Emissões de CO2 e consumos mistos Audi A1 Sportback 25 TFSI Advance 95 cv (ciclo combinado WLTP): 127 g/km e 5,6 l/100 km. As informações sobre os modelos 
e as suas características correspondem a uma definição no momento da criação deste documento, não podendo as mesmas serem consideradas como contratuais. A representação das cores de carroçaria é indicativa, uma vez que as técnicas 
de impressão não permitem uma reprodução fiel das cores. A Audi reserva-se o direito de modificar sem aviso prévio as características dos modelos apresentados, sem ter de atualizar este documento.



Dados Técnicos

999 cm³95 cv (70 kW)

CilindradaPotência

193 km/hManual 
5 velocidades

Velocidade
máxima

Caixa 
de velocidades

5,6 l/100 km 127 g/km

Consumo
combinado WLTP

Emissões de CO₂ 
em ciclo combinado 
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1
.4

0
9

1.501
1.940

994

2.563
4.029

788 678

6
6

8

1.
01

9
*

94
4

760

1
.4

2
4

**

1
.3

7
3

**
*

1
.3

8
0

**

1
.3

1
5

**
*

1
.0

0
0



Acessórios
Originais Audi

Conheça os acessórios originais 
Audi concebidos a pensar nas 
suas necessidades:

Para as suas férias e tempos-livres, 
viaje em segurança com barras de 
tejadilho, porta-bicicletas e soluções
de reboque.

Transporte os seus animais 
confortavelmente e em segurança
com as grelhas de separação e tapetes 
de proteção específicos.

Dê um toque pessoal ao seu Audi,
com os nossos kits de personalização
e jantes exclusivas

Deixamos aqui a nossa sugestão para
o seu Audi A1 Sportback mas poderá 
conhecer a gama completa junto de
um reparador autorizado Audi.

Os PVPR apresentados incluem IVA à taxa legal em vigor.
Custos de instalação dos acessórios (quando necessário) não está incluído.

PVPR 41,91 €PVPR 309,00 €

Anéis Audi decalques
cinzento platina, mate

82A064317  1RR

Barras de Tejadilho
82G071126 
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