
De nieuwe Audi Coupé.



De Coupé's van Audi hebben zich altijd al onderscheiden.

De In deze brochure
getoonde modellen ZIJn
deels voorzien van extra
uitrusting tegen meer-
prijs

2



Wie kent ze niet - die compromissen met de schijn
van volmaaktheid, waarin onvermijdelijke tekortkomingen
op het eerste gezicht zijn verborgen. Compromissen die
meestal tot een onbevredigend resultaat voeren. Zo gaat
het ook vaak met de verschillende opvattingen over het
ontwerpen van nieuwe auto's. Natuurlijk - wie zou niet
een elegante, praktische en tegelijkertijd sportieve auto
wensen. Helaas, bij de inachtneming van alle criteria
ontstaat dan een belangenconflict, waarbij de essentie, het
plezier beleven aan de auto, meer dan eens uit het oog
wordt verloren.

Audi heeft een
ander uitgangspunt
gekozen waarbij zo'n
conflict zich niet
voordoet: de nieuwe
Audi Coupé. Geen extreem 'harde' sportwagen, evenmin
een tweedeurs limousine, maar een sportief concept dat
door zijn uitgesproken eigenzinnigheid veel meer
mogelijkheden biedt.

Waarbij de voor-
waarden voor alle-
daags gebruik perfect~, ~~
zijn verenigd met ~a ~~-
elegantie en comfort, in de voor Audi kenmerkende sfeer
van sportief rijgenoegen. De nieuwe Audi Coupé.
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De nieuwe Audi Coupé. Op elegante wijze regelmatig sport

Als het karakter al kan worden afgeleid uit de uiterlijke ver
schijning, dan gaat dat zeker op voor deze nieuwe Audi Coupé.

De uitgesproken wigvorm, de krachtige voorkant en de
markante achterzijde spreken wat dat betreft boekdelen.
De opvallend strakke, vloeiende lijnvoering van het ontwerp, met
de geïntegreerde bumpers in de carrosseriekleur, getuigt van het
uiterst individuele karakter van de auto, zonder opdringerige of



eoefenen.

demonstratieve uitstraling. De functionaliteit van de nieuwe vorm-
geving wordt nog benadrukt door de lage luchtweerstandscoëffi-
ciënt.

Zo geeft de optiek al aan wat bij een nadere kennismaking
met de nieuwe Audi Coupé weldra wordt bevestigd: dat we hier te
maken hebben met een dynamisch elegante sportcoupé, onmis-
kenbaar eigenzinnig - Grand Tourisme par excellence.



En wie zegt er dat grote prestaties geen zin meer hebben?

Er is niets dat beter het karakter van een auto kan be-
palen dan zijn motor. Bij een bijzondere auto hoort dan ook
een bovengemiddeld prestatieniveau. Niet zozeer om sneller
te gaan, maar om ontspannen rijplezier te hebben. In de
overtuiging dat de pres-
taties er zijn wanneer
men erom vraagt.

De nieuwe Audi Coupé is
standaard met een 2,3liter ó-ciln-
der motor uitgerust. die 100 kW
(136 pk) levert. In combinatie met
de quattro-aandrijving is boven-
dien een nieuw ontwikkelde
krachtbron verkrijgbaar met 20
kleppen en een vermogen van 125
kW (170 pk), voor een felle accele-
ratie, elasticiteit en een geculti-
veerde draaikarakteristiek. Een
motor die de Audi Coupé quattro
moeiteloos tot de prestaties aan-

spoort die men van zo'n auto mag
verwachten.

Deze moderne krachtbron
beschikt evenals de 100 kW(136
pk)-versie over elektronisch ge-
stuurde brandstofinjectie, elektro-
nische ontsteking met automati-
sche, selectieve klopgrensrege-
ling en drieweg- katalysatortech-
niek met Lambda-sonde.

Hoewel de motoren zijn in-
gesteld op het gebruik van Euro-
super, nemen zij zo nodig ook ge-



noegen met loodvrij-normale ben-
zine. De elektronische stuureen-
heid zorgt automatisch voor aan-
passing aan de andere brandstof-
kwaliteit. Onderhoudsvrije klep-
pen met hydraulische klepstoters.
Longlife-bougies en grote onder-
houdsintervallen zijn slechts en-
kele van de vele voordelen die de-
ze moderne techniek biedt.

Beide motorvarianten zijn
gekoppeld aan een vijfversnel-
lingsbak, die zich kenmerkt door

goed op elkaar aansluitende over-
brengingen, korte schakelwegen
en exacte, lichte bediening. Uiter-
aard zijn de voeringen van de hy-
draulisch bediende, zelfnastellen-
de koppeling van asbestvrij mate-
riaal.

Zo zijn er genoeg voorbeel-
den die aantonen dat prestatie-
vermogen bij Audi niet alleen pure
kracht betekent, maar vooral ook
betere techniek.

En dat gaat ook op voor het

onderstel van de nieuwe Audi
Coupé



Juist bij een sportieve auto is louter kracht niet zaligmak

Motorprestaties leveren lijkt voor een moderne auto op
zichzelf geen probleem te zijn. Maar wanneer het erom gaat die
prestaties veilig op het wegdek over te brengen, komt menig
onderstel al gauw te kort. Anders is het bij de Audi Coupé.
Het sportieve onderstel
met de koersvaste voor-
wielaandrijving beschikt
over geweldige reserves;
het kan zelfs nog veel
meer, bijvoorbeeld in de
combinatie met perma-
nente vierwielaandrij-
ving en anti-blokkeer
systeem (ABS).
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De grote spoorbreedte, de
lange wielbasis en het lage zwaar-
tepunt zijn uitgangspunten voor
het veilige en comfortabele weg-
gedrag van de Audi Coupé.

Het onderstel werd in al
zijn afzonderJijke componenten -
veren, schokdempers, stabihsato-
ren - aangepast aan de hoge top-
snelheid. De afstemming komtte-
gemoet aan een dynamische rij-
stijl, waarbij de lange veerwegen
bij grotere asbelasting voldoende
absorptievermogen en rijcomfort
waarborgen.

De stuurinrichting is servo
bekrachtigd. De Audi Coupé quat-
tro is bovendien standaard voor-
zien van een anti-blokkeer sys-
teem (ABS). Elke versie is uitge-

rust met een moderne, bekrach-
tigde reminstallatie. De remkracht-
regelaar en de royaal bemeten
schijfremmen (vóór van het in-
wendig geventileerde type) dra-
gen bij tot nauwkeurige doseer-
baarheid en uitstekende stabili
teit, ook onder extreme belasting-
en. De remblokken zijn van as-
bestvrij materiaal met een zeer
lange levensduur.

Wie graag auto rijdt, van een
dynamische rijstijl houdt en onder
alle weersomstandigheden mo-
biel wil blijven, zal niet lang nodig
hebben om van de quattro-aan-
drijving overtuigd te raken. Audi
heeft met deze permanente vier-
wielaandrijving een ontwikkeling
ingeleid die onbetwist praktische



voordelen biedt. Meer dan
141.000 quattro-modelien op de
weg bevestigen het succes van
dit aandrijfconcept. Zij geven bo-
vendien aan dat dit systeem met
al zijn technisch raffinement ook
robuust en betrouwbaar is.

Maar of u de Audi Coupé
kiest met voorwiel- of quattro-
aandrijving. u heeft de zekerheid
een auto te besturen die met zijn
grote actieve veiligheid iedere
verqelijkinq aankan.



Vierwielaandrijving heeft alleen zin als deze permanent is.

Remsystemen hebben niet altijd op alle vier wielen gewerkt,
maar iets anders zou tegenwoordig ondenkbaar zijn. Zo is het eigen-
lijk niet meer dan logisch, dat ook de aandrijving op alle vier wielen
wordt overgebracht. 'quattro' is dan ook geen toverformule voor het
beter doorkomen van de
winter. Integendeel:
quattro is voor alle jaar-
getijden bedoeld.

Als bij een auto bijvoorbeeld
alleen de achterwielen worden
aangedreven, moet elk wiel 50 %
van de opgewekte cq. beschikba-
re motorkracht overbrengen. Dat
hoeft op een droog wegdek nog
geen probleem te vormen, maar
op natte ondergrond is dat al an-
ders. Zolang rechtuit wordt gere-
den, is een doorslippend wiel nog
relatief onschuldig. Maar in een
bocht kan dat zeer verraderlijk zijn.
Want hier moeten de wielen niet
alleen tractie geven, maar ook
dwarskrachten opvangen. En
wanneer nou een wiel doorslipt, is
dit wiel ook minder bestand tegen
de zijwaarts optredende krachten,
waardoor de auto van achteren
kan uitbreken.
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Bij de quattro-aandrijving
daarentegen worden permanent
alle vier wielen aangedreven. Ie-
der wiel moet dus in normale om-
standigheden slechts 25 % van de
aandrijfkrachten overbrengen en
kan dus veel grotere zijwaartse
kracht verwerken. Het gevolg is
een belangrijk grotere stabiliteit
en een steeds voorspelbaar weg-
gedrag, dat de rijder behoedt voor
onaangename verrassingen. Wis-
selvallige reacties blijven uit. zo-
wel in uitwijkmanoeuvres als bij
gas geven en loslaten. Kortom -
voor de rijder betekent dit minder
stress en meer rijplezier.

De quattro-techniek in de
nieuwe Audi Coupé heeft als kern
het zogeheten Torsen-tussen



differentieel, die hier de werking
heeft van verdeelbak en zelfsper-
rend middendifferentieel Zijn
voordeel: enerzijds zorgt deze
voor de noodzakelijke opheffing
van eventuele toerentalverschil-
len tussen voor- en achteras (bij-
voorbeeld in bochten); anderzijds
verdeelt deze de aandrijfkracht op
doordachte wijze. Want de as
waarvan de wielen de meeste
grip hebben, die dus het motor-
koppel het beste kunnen over-
brengen, krijgt de grootste kracht
toebedeeld. In het meest extreme
geval kan deze krachtverdeling
variëren tussen 75 . 25 % voor:
achter en andersom.

Als extra hulp bij het wegrij-
den kan de met de hand inscha-

kelbare, elektro-plleumatisch
geactiveerde achterassper die-
nen. De sperwerking wordt vanaf
25 km/h weer automatisch uitge-
schakeld, zodat de werking van
het anti-blokkeersysteem volledig
is gewaarborgd. U ziet het: quat-
tro-riiders die zo graag beweren
dat zij permanent in het voordeel
zijn, hebben daartoe gegronde re-
denen.
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Hier kunt u gemakkelijk een sportieve houding aannemen.

Ook uitgesproken sportieve auto's mogen niet te veel van hun
bestuurders verlangen. Zij moeten juist het bij de dynamiek van de
auto passende klimaat scheppen voor ontspannen rijgenoegen. De
Audi Coupé voldoet geheel aan die verwachting. De uiterlijke dyna-
miek wordt gecompleteerd in
het interieur, met zijn profes-
sionele cockpit-techniek,
waarin functionaliteit is ge-
koppeld aan fraaie vorm-
gevmg.

Voor de Audi Coupé is een
design-concept toegepast dat
men tot op heden eigenlijk alleen
in veel hogere prijsklassen zag,
met een geïntegreerde stilering
van dashboard en portierbekle-
ding. De consequente verbinding
van stijlvolle vormgeving met een
functionele en comfortabele uit-
rusting geven dat gevoel van
spontaan vertrouwen - bij alle in-
zittenden. Daarmee lijkt de be-
wust op de rijder georiënteerde
lay out van het dashboard in te-

genspraak, maar het belang van
de voorpassagier is hierbij zeker
niet vergeten. Zo zijn bijvoorbeeld
de bedieningselementen van het
verwa rmings-/venti latiesystee m
evengoed bereikbaar van de lin-
ker- als de rechterzijde. En ook de
bediening van de waarschu-
wings-knipperlichtinstallatie is di-
rect binnen handbereik van de
voorpassagier.

De gecombineerde verwar-
ming/ventilatie met viertraps aan-
jager is een geruisarme installatie



en grotendeels onathankeliik van
motortoerental en rijsnelheid. De
schakelaars voor de achterruitver-
warming, mistlampen of extra
comfortvoorzieningen, zoals de
tegen meerprijs leverbare stoel-
verwarming, zijn overzichtelijk ge-
groepeerd in de middenconsole.

Aantrekkelijke extra uitrus-
ting voor de nieuwe Audi Coupé
omvat onder meer een schuifdak,
volautomatische airconditioning,
elektrische raambediening, cen-
trale portiervergrendeling, memo-

ry-stoelverstelling, leren bekle-
ding, het anti-blokkeersysteem
(bi] voorwielaandrijving) en een
boordcomputer



Sportiviteit moet u ruim zien.



Het concept van de nieuwe Audi Coupé was, ondanks het
sportieve karakter, gericht op alledaags gebruik. Met plaats voor
vijf en variabele indeling
van de bagageruimte
biedt deze Audi dan ook
veel meer dan de gebrui-
kelijke sport-coupé's.

Het royale ruimte-aanbod,
de anatomisch gevormde stoelen,
de middenarmsteun achter, het
warmtewerende glas rondom
met groen getinte zonneband bo-
venaan de voorruit, het doelrnati-
ge ontluchtingssysteem, de opti-
male geluidsisolatie en de kwali-
tatief hoogstaande aankleding
van het interieur - het zijn ideale

voorwaarden voor heerlijk ont-
spannen reizen.

De ruimtelijkheid van dit in-
terieur geeft bovendien het pretti-
ge idee dat er nauwelijks grenzen
zijn aan de mogelijkheden die de-
ze auto biedt.



Het veilige gevoel, een sportieve auto te rijden.



De gedachte lijkt niet onterecht dat moderne
auto's, met de huidige research- en ontwikkelings-
methoden, ook bijzonder veilig zijn.

Maar ook thans
bestaan er nog verschil-
len tussen veilig en veilig.
Wij zullen u aantonen
hoe de Audi Coupé zich
wat dit levensbelangrijke
onderwerp betreft,
onderscheidt.

De actieve veiligheid van de nieuwe Audi Coupe
biedt enorme marges en geeft de rijder voldoende mo-
gelijkheden om gevaarlijke situaties te voorkomen.
Maar ongelukken of botsingen zijn bil de gegeven ver-
keersdichtheid niet altijd te vermijden. En daarom
heeft de passieve veiligheid, dus maatregelen ter be-
scherming van de inzittenden, bij Audi zo hoge priori-
teit.

/-- --/ --
I

Door computers berekende en in talrijke testses-
sies verfijnde kreukelzones in het voor- en achterdeel
van de carrosserie nemen bij botsingen het merendeel
van de energie op en voorkomen zodoende gevaarlijke
belasting van de inzittenden. De vormvaste passa-
giersveiligheidskooi met gerichte verstevigingen in
dakdelen en bodemgroep is ontwikkeld als overle-
vingsruimte. Ook in details is hieraan vorm gegeven.
Zo is de scharnierconstructie van portieren zodanig,
dat ze bij een botsing niet over elkaar schuiven. Ook de
speciale deurvergrendeling is erop ontworpen, nog te
kunnen werken bij zware schade aan voor- of achterzij-
de.

Het gehele interieur is voorzien van schokabsor-
berende bekleding en materialen. De veiligheidsgor-
dels voorin hebben een variabele-hoogteverstelling.

Alle afzonderlijke maatregelen zijn zorgvuldig op
elkaar afgestemd en als zodanig kunnen zij terecht on-
der de noemer 'levensreddendsvsteern' worden sa-
mengevat. Zo is dus ook in dit opzicht uw investering in
de Audi Coupe een veilige zaak.
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Het Audi veiligheidssysteem Procon-ten. Uw veiligheid is
ook uw eigen zaak.

De veiligheidsgordel behoort tegenwoordig tot de meest
beproefde veiligheidssystemen in de auto. Toch kan de rijder
ondanks het dragen van een veiligheidsgordel nog aan extra
gevaar blootstaan,
afkomstig van het
stuurwiel.
Met het veiligheids-
systeem Procon-ten
bezweert Audi op in-
telligente wijze dit
gevaar. (Standaard
bij de uitvoering met
20V motor)

18

Bij Procon-ten komt het er
kortweg op neer het stuur uit de
gevarenzone weg te trekken en
het gordelsysteem te ontdoen van
zijn normale speling. Met het door
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Audi gepatenteerde veiligheids-
systeem Procon-ten heeft Audi
het kwaad bij wijze van spreken
aan de wortel aangepakt. Bij een
frontale botsing wordt door de
vervorming van de voorste kreu-
kelzone het stuur in fracties van
een seconde van de rijder af naar
voren getrokken, waardoor even-
tuele verwondingen aan het hoofd
door aanraking met het stuur wor-
den voorkomen.

Deze techniek werkt als
volgt. Bij een frontale-botssnel-
heid vanaf 25 km/h kan het motor-
blok naar achteren schuiven. In
dat geval wordt in een fractie van
een seconde een over een gelei-
desysteem gespannen, gehard
stalen kabel aangetrokken, die het
stuur naar voren wegtrekt. Een
tweede kabel spant de veilig-
heidsgordels voorin aan en zorgt
zodoende voor extra bescherming
van de rijder en de voorpassagier.

Deze dubbele werking van
het unieke Audi veiligheidssys-
teem verklaart ook de naam Pro-
con-ten: Programmed contrac-
tion and tension, hetgeenbete-
kent: geprogrammeerd wegtrek-
ken (van de stuurkolorn) en span-
nen (van de qordels)



Het Audr veiligheidssysteem Procon-ten
In de Audi Coupé.

19



Wij hebben het sportieve rijplezier afdoende verlengd.

Want ook de nieuwe Audi Coupé beschikt vanzelfspre-
kend over een volledig verzinkte carrosserie als best mogelijke
bescherming tegen corrosie. Een voorwaarde ook voor een
uiterst aantrekkelijke inruil-
waarde. Een stimulans voor
hen die een lange-termijn-
investering willen doen.

De techniek van onze he-
dendaagse, moderne auto heeft
over het algemeen een ontwikke-
lingsniveau bereikt waarop kilo-
metrages van ver boven 100.000
probleemloos mogelijk zijn. Maar
de huidige auto's hebben ook een
gemeenschappelijke, zwakke
plek, die het 'eeuwige leven' vaak
verkort: de carrosserie. Ondanks
de vandaag de dag gebruikelijke
beschermingsmaatregelen tegen
corrosie is ordinaire roest nog
steeds de ergste vijand van car-
rosserie-plaatstaal en dragende
delen.

Echter niet bij Audi I
Dankzij enorme financiële inspan-
ningen is het Audi gelukt fabrica-
gemethoden te ontwikkelen die ,
de toepassing van verzinkt plaat-
staal mogelijk maakt. Audi kan
hierdoor zijn kopers een zeer hoog
kwaliteitsniveau aanbieden. En
daarmee de beste uitgangspun-
ten voor probleemloos en duur-
zaam plezier aan de auto.

Maar het is niet bij de volle-
dig verzinkte carrosserie gebJe-
ven. Zeer kwetsbare plekken zo-
als naden, fels- en snijranden wor-
den extra beschermd door hars-
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verlijmingen en kunststofverzege-
lingen. Daarbij komt nog een bij-
zonder veelomvattend en nauw-
gezet gecontroleerd procédé van
oppervlaktebehandelingen. De
volledig verzinkte, kale carrosse-
rie ondergaat namelijk nog eens
27 verschillende bewerkingen,
voordat deze gereed is voor ver-
dere montage. Met een gecombi-
neerd spuit-, dompel- en spoel-
procédé wordt de carrosserie ont-
vet en volledig schoongemaakt,
belangrijke voorwaarden voor de
hechting van de volgende (Iaklla-
gen. Een zinkfosfaatbehandeling,

elektrolytisch grondlakken in een
dompelbad (de elektro-katafore-
se). aanbrengen van een hoogst
elastische kunststoflaag aan de
onderzijde en in de wielkasten,
opspuiten van de hechtlaag en de
deklak, en de afsluitende in-
vloeïng van hete was in de holle
ruimtes van de bodemgroep com-
pleteren de voorzorgsmaatrege-
len. De wielkasten rondom wor-
den van kunststof kuipen voorzien
ter bescherming tegen beschadi-
gingen door met name steenslag.
Een van de vele details betreft het
uitlaatsysteem, dat op alle be-

langrijke plaatsen van gehard
staal is. Lange levensduur en ge-
nnger onderhoud zijn het resul-
taat.

. -- -.._-----~....--._-.-
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Schoolvoorbeelden van sportieve elegantie.

Wij hadden het onszelf natuurlijk gemakkelijk, en goed-
interieur simpelweg een eenheidsstofje aan te bieden. Maar de
nemen. Daarom blijft ook bij'de nieuwe Standaard zogezegd is de keu-

zevrijheid van drie kleuren voor deAudi Coupé alles bij het oude - en blijft Serretvelours stoffering van stoelen
en bekledingen U kunt deze dan - alvoor u kiezen een lastig ding. naar gelang smaak en carrosse-
riekleur ~ combineren met drie ver-
schillende kleurtinten voordashboard
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koop, kunnen maken door u bij de aankleding van het
ervaring heeft al geleerd dat velen daarmee geen genoegen
en vloerbedekking. Als u dit nog niet
voldoende ter overweging geeft, kun-
nen we nog een exclusief alternatief
aanbevelen: de extra-uitvoering met
Kodiak leren bekleding. Hier wordt,
net als bij het Serret-velours, het ele-
gante accent onderstreept door een

inleg van Zebrano-hout in dashboard,
midden console, portieren en zijkan-
ten.

Uw Audi-dealer staat voor u
klaar.
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Voor extra ruimte in uw vrije tijd.

Voor menigeen is een auto al sportief, als deze van binnen
knus en klein is. Als sportieve automobilist moet je concessies
doen, zo wordt gezegd.



Maar dat hoeft helemaal niet. De nieuwe Audi Coupé kan ondanks
zijn sportieve karakter bogen op royale interieurruimte: plaats voor
vijf en een bagageruimte met vele variatie-mogelijkheden.



Sportiviteit, nu eens uit praktisch oogpunt.

Een sportieve auto wordt er niet minder sportief om als
deze 'terloops' ook nog zeer praktisch blijkt te zijn. En omdat
het aantal mensen dat zich voor ieder doel een geëigend voer-
tuig kan veroorloven niet bepaald groot is De met 346 liter inhoud (volgens

• / ' kogelmeting) voor een dergelijke autokwam het Idee naar voren van de Coupe met toch al niet geringe bagageruimte laat
zich eventueel nog tot 1104 liter ver-variabele bagageruimte. En het staat de groten door het neerklappen van de

• /. • •• asymmetrisch gedeelde rugleuningAudi Coupe met slecht vinden WIJ. van de achterbank. De grote, hoog
, openende bagage klep van stevige

kunststof, de grote laadopening en de
goede toegankelijkheid van de baga-
geruimte met zijn vlakke afwerking
verlichten de taak van het in- en uitla-
den aanzienlijk.

De opstaande achterrand ver-
hindert het naar buiten vallen van klei-
ne voorwerpen bij volgepakte baga-
geruimte. Zelfs al benut u niet iedere
dag letterlijk 'ten volle' de flexibiliteit
van de Audi Coupe, dan nog zult u
vroeg of laat niet meer met minder
genoegen nemen.
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De uitrusting. Audi Coupé, Audi Coupé quattro.

Exterieur
Twee portieren en grote achterklep
Grote achterklep met geïntegreerde
spoiler In carrosseriekleur
Groen, warmtewerend glas
Gelaagde voorruit met groene zonne-
werende band
Luchtstroomgeleider op de linkerrune-
wisserarm
Met kuns.stof omklede bumpers in
carrosseriekleur. geïntegreerde, zwar-
te spoilers
Lichtmetalen velgen in aérodesiqn
Brede stootlijsten op de flanken in
carrosseriekleur. met Audi embleem
quattro-aanduidinç in de grille (quat-
tro-versiesj
Audi-rinqen in de grille
Zwarte dorpels
Pornerorepen in één vlak liggend met
portieren, In carrosseriekleur
Zwarte afdekking van de middenraam
stijl
Zwarte dakrandsierlijsten
In het dak geïntegreerde regengoten
Zwarte zijruitomlijstinq
Zwarte zijruitsponningen
Twee buitenspiegels in carrosse-
riekleur
Rode retlecueplaat tussen de achter-
lichten
Audi ringen op de achterklep
Elektronisch bekrachtigde dakantenne

Interieur
Vier interieur-kleurencombinaties
Sloffen bekleding in Serrel-velours
Gecapitonneerd dashboard
Houten inleg in dashboard, portieren
en bekleding van zijkanten
Drie kleuren voor dashboard, al naar
gelang de interieur-kleurencombinatie
Sportstoelen voor
Twee verstelbare, open hoofdsteunen
voor
Vierspaaks veifiqheidsstuur, met leer
bekleed
Voorstoelen tot in liqstand verstelbaar
In hoogte verstelbare linkervoorstoei
Driepunts rolgordels voor, met vijfvou-
dige hoogteverstelling
Twee driepunts rolgordels en één
heupgordel achter
veiliqherdsspieqel met anti-verblin-
dingsstand
Neerklapbare en zwenkbare zonne-
kleppen, met verlichte make-up spie-
gel rechts
Verlichte make-up spiegel links Ibi]
20V motor)
Voorgevormde hemelbekleding met
stofovertrek
Opbergvak links
Opbergvak naast de handrem
Afsluitbaar dashboardkastje rechts
met verlichting
Middenconsole met verlichte asbak

en stqarette-aansteker. allegvak, extra
instrumenten, bedieningsorganen van
verwarming/ventilatie
Porttervakken met tapijt bekleed
Een asbak midden achterin
Vier wegklapbare handgrepen
PortIerbekleding met armsteunen en
geïntegreerde portiergrepen
Portierbekleding met stof
voetruimten bekleed in velours, met
ann-slfjtçedeelte linksvoor
Met leer beklede schakelknop
Met leer beklede schakelmanchet
Beschermstrips op de portierdorpels
Anatomisch gevormde achterbank
met geïntegreerde hoofdsteunen
Opklapbare middenarmsteun in de
rugleuning achter
Gedeelde achterbankrugleuning, 1/3e
links en 2/3e rechts, of geheel
neerklapbaar
Wegklapbare en uitneembare afdek-
plaat voor bagageruimte
Afdekking van reservewiel
Beklede zijkanten van bagageruimte

Overige uitvoeringsdetails
Anti-blokkeersvsteem lABS} (quattro-
versies)
Stuurbekrachtiging
Halogeen breedstralers met gein te-
greerde verstralers
In de voorbumper geïntegreerde
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mistlampen en clignoteurs
Twee achteruitrijlampen
Waarschuwings-knlpperlichtlnslallalle
Mistachterlicht
Tweetonige claxon
Achterruit verwe rmi ng (quanrc-versres
met quattro-aanduiding in verwar
mingsdradenl
Achterklepslot in de rechterachter-
licht-unit
Gasdrukveren voor de motorkap (20V-
motor)
Twee gasdrukveren voor de ach-
terklep
Afsluitbare tankdop
Elektrische ruuesproeiers
Ruitewisser met twee snelheden en
tip-wiscontact. intervalstand en WIS-

wasautomaat
Achtenuitewisser met wis-wasauto-
maat
Parkeerverlichting
Gecombineerd verwarmings-/ventila-
nesvsteern met viertraps aanjager,
unstroomopenmqen voor de voeten
(voorin) en verstelbare uustroomope-
nmqen op het dashboard
Verwarmingskanaai voor de voeten-
nnmtc achter
Delrosters voor voorruit en ziinnten
Geforceerde luchtafvoer
Instrumentarium met

elektronische snelheidsmeter, kilo-

meterteller. brandstofvoorraadmeter.
koelvloeistoltemperatuurmeter, digi-
taal klokje en toerenteller; controle-
lampjes voor dynamo, oliedruk,
elektronisch systeem, clignoteurs,
grootlicht, waarschuwinqs-kmpper-
lichtinstallatie, koelvloeistof, achter-
nntverwarrmnq. aangetrokken hand-
rem en remvloeistof niveau

Instrumenten In de middenconsole
Voltmeter, olietemperatuurmeter en
oliedrukmeter
Waarschuwingszoemer voor niet-uit-
geschakelde verlichting
Centrale portiervergrendeling
Binnenverlichting met vertragingsme-
chanisme
Regelbare (zechtrodel dashboardver-
lichting
Hadro-mbouwvoorbereidmq met zes
luidsprekers en elektronisch bekrach-
tigde dakantenne
Drukknop voor differentieelsper ach-
ter, met symbool en controlelampje
(alleen quanro-versiesl
Twee binnenlampjes
Verlichte schakelaars voor bediening
verwe rrmng/ven ti latie
Elektrisch verstelbare en verwarmba-
re buitenspiegels
Afzonderlijke bagageruimteverlichti ng
Kunststof kuipen in de wielk sten
Beschermlagen aan onder nt en in

Over verdere mopeliikheden om uw
auto naar eigen smaak uit te rusten
en over mogelijke combinaties geeft
uw Audi-dealer graag nadere inlichtin-
gen

wielkasten
Speciale bescherming van holle ruim-
les in de bodemgroep
Lichtmetalen reservewiel in stan-
daardmaat
Duurzaam uitlaatsysteem
Volledig verzinkte carrosserie
Elastische steenslagbescherming

Interessante extra's tegen meer-
prijs
Audi veiligheidssysteem Procon-ten
(standaard bij 20V motor)
Antt-blckkeersvsteern ABS (standaard
bij quattro-versies)
Elektrisch bediend, stalen schuif-uu-
steldak
verwarmbare renesproeiers
Air-conditioning met handbediening of
volautomatisch
Gasdrukveren voor de motorkap
(standaard bij 20V·motor)
Motorruimteverlichting
Leren stoelbekleding
Verlichte make-up spiegel links (stan-
daard bij 20V~motor)
Hoogteverstelling voor rechtervoor-
stoei
Skizak
Auto checksysteem
Boordcomputer
Leeslampjes
lichtmetalen Speedfine velgen, maat
7J x 15
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De lakkleuren.

Lakkleuren.

Tornadorood

Extra lakkleuren.

Briljantzwart

Metallic lakkleuren.

G2 Alpenwit

9004 Parelmoereffect* 9019

Zermattzilver

Lago

Cayenne parel-effect

L1 Satijnzwart

06 Gletscher

U4 Steenqrijs

Pl

• Lichtmetalen velgen in carrosseriekleur.

01 Nautic blauw

Ul Bamboe

De afbeeldingen op deze kleuren tabel zijn
slechts ter oriëntatie. Het is met drukinkt
niet mogelijk de kleuren zo helder en zo
briljant weer te geven als in werkelijkheid.
Dat geldt zowel voor de lakkleuren als de
bekleding. Uw Audi-dealer beschikt over
de originele kleurstalen.

U8

02

U2



De bekleding.

Ouartz XO/XU Grafiet xv
Kodiak leren bekleding.

Nautie XN Platina XO/XU Grafiet xv
Combinatietabel voor lakkleuren en bekledingen.

N er en ::; N (0 ~ N <ot 00
Audi Coupé <.:J D- o 0 0 0 0 ::::l ::::l ::::l ::::l

0
Audi Coupé quattro Ol Ol -Audi Coupé quattro 20V u

c Q)

i" '1=
c; u Q)

i"
::> ,

Q) Q) ~
"0 ::> t '1= 32 ii; ~ roc 0 Q) co i" ~ 2: t ::> Q.

i" [Ol - 32 ~ Q) ~ "E co co ii; :~~ 0 ~ :0 Q) Q)
:J 0 ":; ~ N ~ ro L 0 C (j,
Q) "0 C ë E - N U u .D C c32 co l" co ~ co E c: "g 0 "' Q)~ c Q) = n; .~ c» ]! E c- Q)

ro ,2 Q. X ~ co ii; ro co co co Q)

-' « w D- 2 N (/) Z -' <.:J CD u ii5

Serret-velours stoelbekleding/
dashboard

Marine/Na utie XN • ... ... ... ... ... ... ... ...
Ouartz/Platina XO • • ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Ouartz/Grafiet XU • • ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Grafiet/Grafiet XV • • ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Kodiak leren bekleding/
dashboard

Nautie/Nautie XN • • • • • • • • •
Platina/Platina XO • • • • • • • • • • •
Platina/Grafiet XU • • • • • • • • • • •
Grafiet/Grafiet XV • • • • • • • • • • • •

Bekleding + lakkleuren
standaard

Bekleding standaard
Lakkkleuren tegen meerprijs

Bekleding tegen meerprijs
Lakkleuren standaard

Bekleding + lakkleuren
tegen meerprijs
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Kwaliteit in service;
Zekerheid in garantie

Kiezen voor Audi betekent
kiezen voor zekerheid. De zeker-
heid van een uitgebreide garan-
tie en vakkundige service. Zoals
een jaar volledige garantie
zonder beperkingen, ook niet
voor de kilometers. Maar ook
drie jaar garantie op de lak. En
tien jaar carrosseriegarantie
tegen doorroesten van binnen-
uit. Zelfs op zijn onderdelen
geeft Audi een vol laar garantie.
Veel Audi rijders zullen hun
garantie nooit nodig hebben.
Maar geen auto kan zonder
onderhoud, dus ook uw Audi
niet. Onderhoud bij een van de
300 vertegenwoordigingen is
service in de meest letterlijke zin
van het woord. Vooraf wordt
een prijsopgave verstrekt.
En tegenvallers worden in over-
leg opgelost.

Audi dealers verkopen meer dan
alleen een auto. Zij bieden u
service, advies en de meest
gunstige financiële afwikkeling.
Een financiering bijvoorbeeld.
Zonder formaliteiten of kleine
lettertjes. Voor de zakelijke rijder
kan leasen voordelig zijn. Elke
Audi dealer rekent het graag
voor u uit.
Ten slotte kan de Audi dealer
ook een servicegerichte verzeke-
ring verzorgen. Binnen de casco-
dekking wordt de schade zonder
voorschot hersteld. Wie zijn Audi
wil aanpassen aan z'n persoon-
lijke smaak, kan bij de dealer
terecht voor AutoPIus Acces-
soires. Topkwaliteit, perfecte
pasvorm en een redelijke prijs.
Uiteraard zijn ook de Audi onder-
delen, accessoires en ruilonder-
delen uit het magazijn leverbaar.
Met garantie.

N.B. Modellen, typen en uit-
voeringen kunnen in Neder-
land afwijken van datgene
wat is vermeld of afgebeeld
in deze brochure. Raadpleeg
daarom de prijslijst voor het
huidige leveringsprogramma.

Uw Audi dealer:


