
De Audi200. Na de Audi quattro - een tech-
nische sensatie en de Audi
100, een aërodynamische
topprestatie - bewijst Audi
met zijn topmodel, de Audl
200, zijn soevereine positie In

de automobiel topklasse. De
Audi 200 betekent een techni-
sche prestatie van het aller-
hoogste niveau
Hij is uitgerust met de 121
kW/165 pk vijfcilinder Irl:;;PUIt-
motor met turbo en voorzien
van katalysator. Deze kracht-
bron heeft de belangrijkste
constructieker-merken van de
Aud: quattromotor meege-
kregen
De Aud: 200 heef, een sterke
gewichtsbesparende construc-
t18, onovertroffen aerodvnarm-
sche eigenschappen en een ex-
treem laag brandstofverbruik In
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deze topklasse Bovendien IS

de Aud: 200 één van de In stan-
daarduitvoering meest com-
pleet en luxueus Ingerichte li-
rnousrnes. die niet alleen onge-
looflijk veel znrurrnte. maar ook
de grootste bagageruimte In

deze klasse biedt
En hij heeft een onderstel dat
berekend IS op topprestaties,
positief bernvloed door de voor-
wrelaandrijvinq Deze manier
van aandrijving is door Auol al
meer dan 50 jaar consequent
verder ontwikkeld en
geperfectioneerd
De Audr 200 qua uro en de Aud:
200 Avant quattro bewrjzen nu
met hun superieure vrervvtel-
technologie hun unieke positie
In deze klasse Deze auto's be-
schikken over permanente vier-
wretaandruvir-q met een diffe-

renueebtokkennq Waarvan u
zowel 's winters als 's zomers
permanent voordeel heeft
Maar het beste kunt u zelf deze
superieure techniek cr-der-
gaan, die hel beste wegcontact
oplevert
De Audi 200 turbo of de Audl
200 quattro.Avant quaure -
voor de topklasse bestaan geen
betere argumenten Verdere In-
formatie omtrent de Audi
200'Avant quattro treft u aan
verderop In deze brochure

De afgebeelde Audi 200 turbo IS uitge-
rust met de volgende oxna's
Schurf u.tzetdek. koptarnorcuucmçs-
Installatie, .edro. verwarmbare stoelen



Het sterkste argument in de topklasse. Mooi
Met zijn, op de toekomst ge-
richte aërodynamisch-elegante
lijn, z'n representatieve karak-
ter en met z'n buitengewoon
rijke en comfortabele uitrusting
neemt de Audi 200 turbo een
dominerende positie in de top-
klasse in
Snel
Voor het eerst in de geschiede-
nis van de automobielconstruc-
tie bereikt een in serie gebouw-
de auto van topklasse een Cw-
waarde van 0,33. De gunstige
acrodvnarruschc vormgeving,
de gewichtbesparende con-
structie en de krachtige turbo-
injectiemotor maken de Audl
200 met zijn top van 215 km/h
en zijn sublieme acceleratie tot

een van' s werelds snelste
limousines.
Modern
De belangrijkste technische
functies in de Audi 200 turbo
worden met absolute precisie
door een microcomputer
bestuurd en gecontroleerd Dit
auto-check systeem is ontwik-
keld met behulp van de meest
geavanceerde technologieën
Extra mformatie zoals bijvoor-
beeld het actuele brandstofver-
bruik, gemiddelde snelheid, ge-
middeld brandstofverbruik of
actieradius levert de
boordcomputer.
Luxueus
Het exclusief uitgevoerde inte-
rieur is bijzonder mooi en ui-
terst fu nctioneel-comforta bel.

Dit uitvoeringsniveau overtreft
alles wat normaal standaard is
in deze klasse. Daarbij komen
dan nog de zeer ruime brnne -
nalrne.mqen. die zelfs VOOI·een
limousine van deze grootte
uniek zijn Zoveel hoof d-. been-
en elleboog rurrnte als In de Au-
dl 200 turbo, dàt is zelfs m deze
klasse nauwelijks te overtref-
fen En dat geldt ook voor de
veruit grootste bagageruimte.
Zuinig
De Audi 200 turbo met zijn ver-
schillende temperamentvolle
krachtbronnen is niet alleen bij-
zonder snel, maar tegelijk be-
hoeven de motoren als gevolg
van de uitstekende aërodyna-
mische vorm van de carrosse-
rie minder vermogen te leve-

ren Ze zIJndaardoor ook zeer
ZUinig in verbruik. Geen won-
der, dat de Audl 200 turbo één
van de zuinigste auto's in deze
orde van grootte is
Veilig
De uitmuntende eigenschap-
pen van de - voor deze klasse
unieke - Audl-voorwielaan-
dnjv.nq worden geoptimali-
seerd door de perfecte techniek
van het op hoge prestaties be-
rekende onderstel. Uiterst gea-
vanceerde' hoogwaardige ma-
terialen zorgen voor een grote
passieve veiligheid in de vorm
van de onvervormbare passa-
gierskooi met lange, meege-
vende kreukelzones aan voor-
en achterzijde.
Daar komt dan nog de veihq-
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heidsstuurkolorn met bleek-
element bn. DG turbo-versie
met 121 kW/16b pk heelt stan
dame! zolls een anublokkeer
svsiccm (ABS), waardom de
rich unqssta blli reu en de
bestuurbaarberd ook bij Leer
krachtig remmen binnen de
qrcr zcn van do natuurkundige
wellen behouden blijven En
zo 71Jner nog volo anrtere nutti-
ge verhqherdsvoorzrerunqen
Variabel
De Auell 200 turbo IS bijzonder
luxueus elegant uitgevoerd
Het hoge niveau van het mro
neur wordt 0 a onderstreept
dom de stoelbektodmq In

Savov-velours en dom de Viel',
mei sial beklede, open hoofd
steunen Voor dleçjene, die aan

een sporuef -representauel In-
tereur de voorkeur geeft, IS el
een gevarieerd assortiment
extra's
Tegen meerprijs kan men oen
sportieve combinatie van leet--
met-stof bestellen of vvel een
mteueur van echt leder (mid-
deste baan en de zukanten van
de stoelen, hoofdsteunen en
stuurwiel voorzien van lederen
bektedmq). dat aan elk verlan-
gen naar' exctusrvue.t rutrn-
schoots voldoet
Waardevol
De Aud: 200 turbo IS een
schoolvoorbeeld van een auto
met uniek complete standaard-
uitvoering Zo is metallic-lak
standaard, evenals lichtmeta-
len velgen, stuurbekrachtiging

met centraal hydraulisch
systeem, een auto-check-
systeem, boordcomputer,
elek tnsch bediende poruerrui-
ten, centrale vergrendeling en
qroen qetmt warmtewerencl
glas. Bovendien IS rekening ge-
houden met de inbouw van een
stel-eo-autoradio, aansluumq
van 2 hoofdtelefoons achterin
(Duo Sound) on een achtel--
ruitantenne
De Audl 200 turbo is daamaast
voorzien van het ABS antiblok-
keersysteem en van een geheel
aurornauscho airconditioning,
om maar enkele voorbeelden te
noemen. Maar ook met heel
speciale wensen IS bij de Audt
200 turbo rekerunq gehouden
Als aanvulling op de zecr luxu-

euze standaatdunvoermq zun
natuurluk allerlei Zinvolle ex-
tra' stegen meororus ve-kruq-
baar, die deze elegante reiswa-
gen nog waardevoller maken.
Bijvoorbeeld een automatische
transm issie. niveauregeling ,
tempomaat en nog veel meel
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Mooi. De Audl 200 turbo behoort tot
de absolute topklasse del- auto-
mobielen Dat blijkt everderde-
lijk uu z'n elegante, representa-
tieve design, dat consequent
vanuit aërodynamische ge-
zichtspunten werd ontworpen.
Hel front met de schuinge-
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plaatste grille, de daarin opge-
nomen rechthoekige halogeen
koplampen met aparte groot-
licht units, de in acrodyna-
rnisch cpzicht ootur aal ge-
vormde bumper met ge"lnte-
greelde clignoteurs en halo-
geen mrstlampen, do licht hel-

lende en ver doorlopende mo
torkap. de vloeiende liJnvan do
gelaagde VOQlï-UI!met groene,
zonwerende strook, de warmte
werende, getinte beqlazmq -
dat alles vel-leent de limousine
een qerhstmqeerd. mdividueel
karakter Dit fraaie design zet

zich harmonieus voort tot aan
de achterzijde. Zowel de volko-
men vlakke zijkant, zonder
ove-boc-qe versieringen en met
de. aan de huitenztjde glad aan-
sluitende ruiten, als ook de
markante. hoog oplopende
achter a.de met de in een brede

strook geïntegreerde achter-
lichten en de speciale spoiler
onder de bumper, verraden dat
de lijn van de ALldi 200 turbo
door de windtunnel werd
qedicteoro



Snel. De Audi 200 turbo is niet alleen
een moo:e. maar ook een eco-
nomische en temperamentvol-
le auto De in aërodynamisch
opzicht ongeëvenaard gunstig
gevor-mde carrosserie werel
ontwikkeld op basis van 8r'V8-

ringen uit de vliegtuig techniek
Let u eens op de geraffineerde
plaatsing van de ruiten Ze lig-
gen precies in één vlak met de
carl-OSS8r18 en ze zijn van voren
en van achteren in de sponnin-
gen gelijmd. voor de vensters
in de portieren werd een geheel
nieuwe techniek ontwikkeld,
die ervoor zorgt, dat de ramen

ook bij hoge snelheden stevig
en vlak op de carrosserie aan-
sluiten- ze lopen met roest-
vnjstaten pennen In rails
Aan de bovenzijde van de Allel i

200 turbo ziet u b.v. dat de re-
gengolen in hel dak liggen, hel-
geen een gunstig aerodvna
misch effect heeft. Dat IS
slechts één van de vele lacet-
ten, maal- al deze detarls, te be-
ginnen bij de nieuw ontwikkel-
de lichtmetalen wielen en wiel-
kasten, tot en met de sporter
onder de achterbumper - kort-
om alles, wat biJde Audi 200
turbo aan luchtstromingen

bloot staat - resulteerden In
een auto die prachtig harmo-
nieus van lijn ISen een Cw
waarde van 0,33 heeft En
daal-mee is ele Auell 200 turbo
In deze klasse de aérodvna
mlsch beste in serie gebouwde
limousine ter wereld Geen
wonder, dat hiJdaardoor- ook
één van de snelste limousines
ter wereld IS_ ZO bereikt de Allel I

200 mei de 121 kW/165 pk
turbomotor een topsnelheid
van zegge en scbrijve 215 km!h
De Audr 200 turbo ISechter- niet
alleen één van de snelste li-
mousines Ier wereld. Hij IS ook
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één van de zuinigste auto's van
de topklasse met een voor deze
klasse onvoorstelbaar laag
brandstotverbnuk zoals men
steeels weer opnieuw In testbe-
nebten kan lozen Deze cijfers
wo.do» nog moeilijker te gelo-
ven als men kijkt naar do
prestanes. die deze turbomotor
levert Eon motor ovcnqens.
dro een grool aantal belanqruke
construciiedeteus çjemeen
heeft met de Auch quaure
machine
Deze krachtbron IS oen voor-
beeld van do allermodernste
technologische cntwrkkchu-

gen: een vijf-cilinder benzine-
motor met geregelde katalysa-
tor mechanische brandstof-
Inspu Illng, mlaa tluchtkoemç.
een door de uitlaatgassen aan-
qedrcven turbo. geheel elektro-
nische on tsteki nq. met anh-

klop-roqelmq. afsluiting van de
brandstoftoevoer bij afremmen
op de motor, regeling van de Cl

lindervulling, door lucht om-
stroomde inlaatkleppen en een
verlaagd stationarr toerental.
De Aud: 200 turbomotor wordt
niet alleen qekenmerkt door
eon zeer duidelijk gereduceerd
brandstofverbruik en oen
prestatte-karaktensnek. do
vergelijkbaar is met die van een
motor met brandstofaanzui-
ging, maar ook door een Uit-
muntende elasticiteit en door
een trekkracht, die bij elk toe-
rental ter beschikking staal

Voorbeeldig zijn ook de mooie
sul!e loop van de motor en zijn
soepele krachlontplooiing "



Modern. De cockpit van de Audr 200 tur-
bo is duidelijk en overzichtelijk
ingedeeld. De vormen zun hier
door de functies bepaald. De
overzichtelijke lijn van de car-
rosserie werd consequent
doorgetrokken In het interieur
Alles 15 zo gerangschikt, dat hel
in één oogopslag is te overzien
en goed binnen handbereik ligt.
Een technisch hoogstandje is
het door een microcomputer

radio legen meerpens



gestuurde en gecontroleerde
auto-check-systeem. Met een
uuci sie precisie wor den alle
botor-qrukc functies gecontro-
locrd en op oen display zicht-
baar gemaakt. dimlicht en ach-
terlichten. de toestand van de
accu, hel vloerstofpeil in hot
ru ussproerorreservou. de
brandstofroserve. de druk en
hel peil van ce vloeistof In het
centrale hydraulische systeem,

het peil van de remvloeistof, de
oliedruk, de temperatuur van
de koelvloeistof, de remlichten
en de toestand van de remmen
op de voerwielen Pas wanneer
alle functies biJ de automati-
sche controle in orde blijken te
ZIJn, licht er een "o.k." op,
De Aud: 200 turbo ISstandaard
voorzien van een volledig auto-
matische airconditioning Met
uusuoornopeninqen In de voet-

ruimte en instelbare roosters
voor de passagiers achterin,
zorgt deze voor een zeel- gelijk-
matige en constante tempera-
tuur in het gehele Interieur. De
maximaal instelbare waarden
liggen tussen de 15 en 32 gra-
den C, terwijl hij automatisch
de temperatuur regelt tussen
de 18 en 29 graden C Zeer
overzichtelijke berherunq door
drukknoppen met controle-

lampjes. De geforceerde lucht-
afvoer vindt plaats via een ope-
ning bij de achterbumper



U heeft een zee van plaats in de Audi 200
turbo. Zoveel comfortabele ruimte voor
hoofd, benen en ellebogen IS In deze klasse
nauwelijks te cve-treffen Zo heeft u 2, 8l
m" zitoppervlak Lel- beschikking
Dat IS een afmeting, die het representareve
karakter van deze limousine ook ta.v hel
interieur weerspiegelt
De perfect gevormde en een goede



71Jdollngse steun biedende stoelen
ZIJnmet bqzonder hoogwaardige stoffen
bekleed, die de elegant-luxueuze stijl van de
Audl 200 turbo nog een extra accent
verlenen



Groot.
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~...---- 940 mm ------i.~1
,""'-,

De Audi 200 IUI"ba IS zo gecon-
cipieerd dal hiJu meer kan bie-
den meer dan over hel alge-
meen lil de topklasse qebrurke-
lijk is
Pretenties die de Audl200 TUI"-
ba niet alleen waar rr.aaktm hel
ruirne en comfortabele inte-
neur. Ook de bagageruimte
mag er ZIJn De Audi 200 Turbo
overtreft op dit punt alle vor
wachtmeen 610 liter inhoud

(volgens VDA-rnetlngl. Hij
overtreft daarmee bovendien
alle concurrenten in zijn klasse



Veilig. De passieve veiligheid
Hel hoge verliqheidsruveau van
de Auelr 200 turuo IS hel resul-
taat van de Intensieve Audi vei-
lighciclsresearch die E::!)nsyn-
these tussen een gewicht
bespéll"ende constructie en een
veel bescherming biedende
passieve veiligheid heeft ge-
vonden Voor grote passieve
veihqheidsreserves zorqt de on-
vervormbar-e passaqrer skoor
mei royaal bemeten kreukelzo-
nes aan voor- en achterzijde
De grote doorsnede van de tun-
nel en dor-pelbalken verhoogt
de stijfheid van de carrosserie
en IS derhalve een voo-waarde
voor de eUecllvlteit van de
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maatreqelen die de passagiers
moeten beschermen De inge-
lumdo voor- en achterruu (de
voorruit IS van gelaagd glas)
zorgen voor een extra stabili-
teit Het mterreur van de Audl
200 turbo bezu geen scherpe
hoeken en randen Het met
schuimstof beklede, 4-spaaks-
verhqhedsstuur en de royaal
bemeten vervorm bare staal-
plaat zorgen, evenals de mee-
gevende bevestiging van de
stuurkolom, voor extra veilig
held. In de stuurstang is een
breekelement aangebl-acht

De veihqhe.csqoroe!s ZIJnop de
def o-mauerichuiqen van de
carrosserie afgestemd. En als
men daar dan nog de stevig
verankerde stoelen met de ver-
stelbare hoofdsteunen, evenals
de automatische driepuntsgor-
dels voor 4 passagiers en 1
heuprolgordel middenachter,
biJ telt, en als men bovendien
denkt aan het llexibele materi-
aal van de armsteunen en aan
het door een micro-computer



gestuurde en gecontroleerde
autocheck-svsreern. dal met
qi ote precisie de belanqrijkste
functies controleert en Zicht-
baar maakt, dan wordt wel dUI-
dehjk . dat bil de Audr 200 turbo
aan de veiligheid van de passa-
giers veel aandacturs besteed
De actieve veiligheid
Een gl-ote actieve veiligheid IS
voor elke Audl altijd al een van
zollsprckenohod qeweest

JUist ra v de constructie van
het onder-stel heeft Audi steeds
supcriouro ioceen ontwikkeld
Zo passen de Audi technicr
reeds meer dan 50 jaar de voor

wrelaandnjvmq toe. En ze heb-
ben dit bijzonder belangrijke
aspect van de actreve veilig-
heid telkens weer weten te ver-
betel-en. Het belangrijkste
voordeel van het vomwielaan-
druvmqsconcept ISde koerssta-
brlue.t van de auto, die een ge-
volg ISvan het ver naar voren
liggende zwaartepunt
De gunstige verdeling van hel
gewicht over de belde assen,
die bij toenemende belading
nog beter wordt - betekent,
dal men In een auto met voor-
wlelaandrllvlng In hoge mate
gevrijwaard ISvoor de, het
weggedrag sterk bernvloeden-
de, "staartlastigheid"
Daar de aangedreven wielen
steeds belast zijn, bestaat er
voortdurend een optimaal con-
tact met de weg. En dat komt
het weggedr-ag niet alleen op
droge, maar vooral op winters
natte en gladde wegen ten
goede
En ten slotto hoelt do Audl 200
turbo zijn qerinqe zIjwindge-
voehcbcro eveneens aan zijn

voorwielaandrijving te danken
Zonder overdrijving kan men
zeggen, dat de Audl 200 turbo
ook qua rijgedrag tol de top-
klasse behoort. Dat is het resul-
taat van een hele reeks techni-
sche details, waarvan de kwali-
teiten vooral In hun samenhang
naar voren komen Een voor-
beeld daal-van is de vooras en
zell-corrqerende stuurinrich-
ting. Een constructie, die op ef-
fectieve wijze verhindert, dat
de auto Slipt, als de Wielen b.v
aan één kan t op een losse on-
derqrond komen, of als u op
een, aan één zijde gladde weg
moet remmen, Van gl"Ole In-
vloed op de veiligheid, maar
ook op het rijcomfort, is ook de

lichte torsieachter as. En als u
dan nog denkt aan de lange
wielbasis en de qr o:e spoor-
breedte evenals aan de voor-
beeldige afstemming van ve-
ring en schokdernprnq. clan zal
het u duidelijk ZIJn, hoe het
komt, dat de Auell onderstel-
techniek zulke superieure kwa-
liteiten bezit De Audi 200
heeft, dank zij zijll snelle en felle
rnotoren en geringe gewicht,
een enorm temperament en hij

beschikt daardoor ever qrote
actieve veilig berds-eserves
Gehceln overeenstemming
met zijn hoge piestaueniveau
heelt de Audi 200 turbo een
zeer ruun bemeten, diagonaal
gescheiden tweekmçsre-n-
systeem met hydraulische rem-
bekrachtiger en met een, zich
automatisch bij de belading
aanpassende rernkrachtrcge-
laar' De Audi 200 heeft rondom
sctuIrernmen. waarbij de voor-
ste voorzien zijn van een in-
wendige ventilatie, Zou el"OOit
één rerncircuu uitvallen, dan
blilft nog onqeveer de halve
rernwerktnq (op één VOQl"- en
op éón achterwrei) over Een
standaard aanwezig anti-
blokkeersysteem lABS I zorg t
dat remmen nog verlqe- wordt
De Audi 200 turbo brodt u een
qr ote mate van veiligheid,
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Waardevol. De Audl 200 turbo is een
typisch voorbeeld van kwali-
teit, geheel en al gerlchl op een
lange levensduur Hoogwaar-
dige materialen, nieuwe tech-
nologieën en moderne produk-
Liemethoden, evenals een alge-
hele, op een lange levensduur
afgestemde constructie maken
dal de Audl 200 turbo z'n
waarde jaren en Jarenlang be-
houdt. Hijts niet alleen zo waar-
deval vanwege de bijzonder
hoge kwaliteit van de gebwIkte
ma renalen. maar ook vanwege
de degelijke en streng gecon-

vanqnjk ontvvrxkelmqsp-o-
gramma Door talloze harde
tests op allerlei soorten wegen
81-: onder alle mogelijke weers
en klimatologische omstandig-
heden en dank zij zijn techniek
IS 'n kwaliteitsniveau van abso-
lute perfectie gewaarborgd.
Die hoogwaardige kwaliteit
wordt door een hele reeks van
omvangrijke maatregelen be-
reikt. Eén van de belangrijkste
facetten daarburs de verdere
verhoging van de duurzaam-
heid.
Opspringende steentjes, pekel,
barre weersomstandigheden,
kortom, alles wat corrosie kan
veroorzaken deert de Audi 200
niet meer
Want voortaan stuurt Audi au-
10'S de weg op met een volledig
verzinkte carrosserie
Het kleinste hoekje, de mi-
niemste randjes, overal be-
schermen een harde verzinkte
laag en een elastische vullaag
uw auto tegen de ergste Win-

ters, tegen de geniepigste
steenslag.
Eindelijk IS het corrosiepro-

troleerde verwer knq hiervan.
De Audi 200 tubo IS een tot en
met betrouwbare auto, want hij
is het resultaat van een om-
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bleem de wereld Ult. En daar-
mee ISuw Audi 200 qehjk een
stuk moer waard In dc wtnlar,
maal' ook bij inruil,
De randen van de pon leren
evenals de motor en de kotter-
deksel worden met PVC vHze
geld en daardaal kujqt de cor
rosic. ook onder extreme orn-
standrqheden. geen kans. Een
ander punt ISde grondige WII~
ze, waarop de auto's van een
purnor- en laklaaq worden
voorzien De volgens de allel
nieuwste technische mzichton
geconcipieerde Audi lakstraat
levert een onovertroffen kwali-
teit In 27 verschillende bewer-
kmqslasen wordt de volledig
verzinkte carrosserie lot een
carrosscre. die gereeclls om
tol een complete auto te wor-
den V(;IW81-kl. Zo wordt de car-
IOS50118brjvoorboold allereerst
mei behulp van cen qccombr-
nccrrl sproei en dompelprocé-
dé gehoel ontvet en qet eiruqd
Alle vlakken en holle ruumes
worden qi ondq voorbehan-
deIe!. Dal LIJn do helanqnjkste
voorwaarden voor hel aan-

brengen van een kwalitatief
hoogwaardige laklaag Daaren-
boven wordt de carrosserie van
een zmk-Iosfaatlaaq voorzien,
als bescherming tegen corr-osie
on roesten van binnenuit. De
volgende stap ISeen dompel-
bad, waarrn een gwndlaklaag
wordt aangebracht, elektrofo-
rese genocmcL Met name hoe-
ken, scherpe kanten en holle
ruimtes protueren van dit Inten-
sieve procédé De onderkant
en de wielkasten krijgen zelfs
nog een PVC-laag. In de auto-
mausche hete-was-vloed In-

het effect van deze maatrege-
len voortdurend te kunnen con-
troleren en nog verder te ont-
Wikkelen, heeft Audi een ccn-

vroegere plaatstaal steeds
meer vercronqen. Dat alles te
zamen zorgt voor een zeer
hoog kwaliteitsniveau De som
van alle maatreneren. te begin-
nen bij de verlenging van de le-
vensduur, via de verhoging van
de betrouwbaarheid tot en met
de meest moderne resear-ch-
methodes, zoals bijv. die
m.b.v. de unieke akoestische
meetcabine, betekent een
groot pluspunt voor de kwaliteit
van het hoogste niveau. Een
kwaliteit, die volledig nieuwe
perspectieven voor de waarde
van een automobiel opent.trum voor co-roste-onderzoek

ingericht, Door de meest ver-
schillende klimatologische om-
standigheden (hitte, koude,
luchtvochtigheid) en allerlei
wegsituaties te simuleren (nat-
te weg, steenslag, ijs of zout),
verkrijgt men een uitstekend In-
zicht in de mogelijkheden van
een optimale bescherming te-
gen roestvorming Maar daar-
mee stelt men zich ruot tov-o
den Bij Audi hebben alurruru-
um, vcrzinkt plaatstaal en
uiterst sterke kunststoffen het De dOOI en door verzinkte carrosseue

stauauo worden de holle rUIITl-
tes aan de onderzijde dan ten
slotte nog van een bescher-
mcnce waslaag voorzien OITl

-
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De uitrusting.
Audi 200 turbo.

Exterieur
Metallic lak Voorruit van ge-
laagd glas met gwene 7onW8-

I-ende band Groen getinte
warrntewerende runen Grote
voorspoiler in de kleur van de
wagen. Met kunststof beklede
bumpers. Chroom afdekking
op de bumpers. Chroom sier-
strips om de radiatorgrille en
koplampen. Luchtstroomqefer-
der op de linker ruitew.sserarm
Vier lichtmetalen velgen. Brede
stootprofiellijst op de flanken
met chroom sierstrip en Auelr
embleem Zwarte dor-pels
Chroom sierlijsten langs de
dakrand Chroom sierlijsten om
voor-en achter-ruit.
Chroom afdekstrips aan de on-
derzijde van het portierraam.
Zwarte afdekking van de mid-
delste daklijst. Reflecterende
plaat tussen de achterlichten

verblindmqsstand. Neerklapba-
re en zwenk bare zonnekleppen
met rechtsvoor een verlichte
make-up sprcqefOpbercvak
aan de kant van de bestuurder.
Afsluitbaar handschoenenkast-
je rechtsvoor met verlichting en
apart vakje voor kle.ne
dingetjes.
Grote micldenconsole met op-
bergvak Met leer beklede knop
van de versnellingspook Eén
asbakje voor lil de rruddencon-
sole, twee verlichte asbakjes
achterin rechts en links. Voor-
stoelen verstelbaar tot
ruststand. Bestuuruersstoet in
hoogte verstelbaar'.
Vier verstelbare open hoold-
steunen voor en achter mei
stof bekleed _In hoogte verstel-
bare automatische driepunts
veiligheidsgordels voor mot
comfortabel draaibare klikslui-
tingen Twee automatische
dnepun ts-veiliqherdsqordels en
één oprolbare heupgordel ach-
terin. Kaartenbakken aan de
voordeuren. Neerklapbare
armsteun midden op de
achterbank
4 wegklapbare handgrepen
met kledinghaakjes achterm
Deurbeklednq met geïnte-
greer-de armleuning en deur-

Interieur
Keuze uit 4 interieurkleuren.
Stoelbekleding van Savov-
velours, Met schuimstof be-
kleed dashboard Drie kieuren
voor het cashboare. afhankelijk
van de kleur van het interieur-
VIerspaaks met schuimstof be-
kleed veiligheidssluur Veilig-
hedsoinnenspeqel met anti-
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qreep. Deur"bekledlng rnot slof
en boven en onder met aldek-
Illst. Bekleding van de dak-
lijsten Zwarte bcschcrrnstnps
langs onderzijde portier-
opening Bekleding van de
voutrurrnto in vciours mol mqo-
let anustut gedeellO voor de
bestuurdorsplaats Geheel be-
klede bagageruimte Bekleding
van de rand van de kollor
ruirnto
Opbergnetles aan de achter-711
do van de vooi stoecn

maat Parkeerlichten Achter-
nnrvcrwa-rmr-q Eiekuisch ver-
stelbare en verwarmbar-e bUI-
tenspiegels Elektrisch te be-
dienon zijruiten.
Twee qasdrukveren voor mo-
torkap Instrumentenpaneel
met elektronscne snel-
heidsmeter, kilometerteller.
daqteller: olektrorusche toeren-
teller, brandstofmeter, tempe-
ratuurmeter voor koelvloerstol
Bomdcompuwr waarbij de vol-
gende functies kunnen wor-den
ooqcvraaqd:
rrjtijd, gemiddelde snelheid, ge-
middeld verbruik, acuorad.us
en het actuele verbruik
Controtctarr pjos voor laad-
stroom, nctumqaanwnzers.
Qr-ootllchl, knipperlichten,
r-us tach lerhch I, ach tcrt uItver-
war rninq , ceurverqrendehr q
en aangetrokken handrem
vvaarschuwmqszoerner voor
Ingeschakeld licht en/o! radio
Auto-chcck-svstucrn met de
volgende conuoleluncnes:
rernvoermq voor. niveau van
de remvloeistof, remlichten,
dimlicht, achterlichten, niveau
ruuesprooreuesarvou. ternee
ratuur van de koelvloeistol. ac
cuspanning, brandstofreserve,
ohedruk, vloeistofniveau en be-

Uw Audt-dcalcr qoctt u gl anq In

uchunqen over de vcrdoro moge
lukherten uw auto naar tnqun
sma.ik uute 1 Listen

duitsdruk van het centraal hy-
dr-aulisch systeem. Regelbare
roodqeunto cashboardverüch-
Iing Digitaal klokje. Verlichte
aansteker- achter in de midden
console Vier Inteneur- en
leeslampjes met vertraagde Uit-
schakeling, werkend over alle
por tier en Onafhankelijke ver-
lichting van hetmotorcompar-
urnent. Onafhankelijke
koflerru trn tcverlich tinq
lnbouvvvoor zreninq voor store
oradro met achterrun antenne
en twee koptelefoonaansluitin-
gen (duo-sound) achterin
Volautomatische arrcondiuo-
ning met aanjager
Uitstroomopeningen voor In de
voelruimte en instelbare
rooster-S In het dashboard
Defrosters voor- de VOQlTLIlten
runen van de voorportieren
Aparte urtstroornopenmqen in
de voelruimte en instelbare
roosters voor iedere passagier
afzonderluk in rio middencon
sa Ie achterin. Geforceerde
luchtafvoer
Kindersloten op de achterpor-
tier-en Plaatsbesparend reser-
vcwiel Alsh.ubare tankdop
EdelstJiJl uillaatsysteem Duur-
zame bescherming van do 011

derka-u van de wagon en Wiel

kasren. Anu-corros.e behande-
ling van de holle ruimten. Be-
scher-mschilden in de voorste
Wielkasten

Interessante extra's tegen
meerprijs
Sportief mteneur Automati-
sche versnellmqsbak .
Schuuruuzetdak (ook elektrrsch
te bedienent. Hifl~pakkel 110
vva.t tuirtsprccerinstattate)
Lichtmetalen Wielen met spa-
kendesign. Kootarroremqrnqs-
installatic. Stereo-radio's. Le-
deren iruerieu: bekleding (mid-
delste baan en zijkanten van de
stoelen, hootdsteunen en
stuurwiel bekleed met echt
leer) NIveauregeling Cruise
control Domsteekmogelijkheid
voor ski'S c.d Elektrisch ver-
stelbare voorstcc-en met go-
hougen (4 pos.nes: voor de
bestuurder·sstoel Verwarr-rba-
re stoelen
Eloktrrsche. mte-rseve rUI

tespi oeieu nsta Ila tie [Iektrlsch
ro regelen afsliJndslnstelllng
van do koplampen

Functionele uitvoering
Halogeen breedbandkoplam-
pen, met de hand te bernenen
a r sta ndsins telling Gein tegr-eer-
cle extra vei sualers Twee In do
buruprn ÇJellltcçJremdc halo
geen mistlampen Dubbeltoni
ge claxon Stuurbekrachtiging
rnc: centraal hydraulisch
svsrccm Anu-otokkoer-
svsiocm IAGS)
een ti die vcrg rcmlejll1U ViJl1 alle
deuren en baqaqeruirnte 1WCE:)
achtoruurulampen MIstachter
IIChl WiJéHSchuwlngsknlppcr
hctun-stalaue Itekusche
r-UItosu-ocrouus WIIJ tie
RUltuwlssurlllstélllatlo mct twou
standen. lip-WIS contact, mior
v[11schakolinq f:n WIS wasauto

, \lr,1 kool,lllljJrernrçllllqslllslallJlle
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Twee van de meest
mobiele auto's van onze tijd.
De Audi 200 quattro.
De Audi 200 Avant quattro.

Audi Introduceert twee techni-
sche topprestaties, die hun lijd
ver voor-uit Zijn De Audt 200
cuattro en de extravagante Au-
dl 200 Avant quattra De logi-
sche voortzetting van een reeks
technische sensaties, waar-
mee Audi de autornobielbouw
nieuwe impulsen gegeven
heel t ZO IS bilvoorbeeld de Au-
dl 200 Avant quaure de extra-
vagante combinatie tussen een
luxueuze comfortabele l.rnousr-
ne en een temperamentvolle
coupé En de Audl 200 quauro
laat zich kennen als een uitzon-
de-tnke limousine van topklasse
door de unieke combinatie van



exclusief rerscornlor ; en supe-
rieure aandrultechniek
Beide auto's behoren lol ele
mobielste auto's van onze tiJd
ZII maken rr-et hun permanente
vinrwrclaandruvmq en de drffc-
renueelblokkennqen op md-uk-
wekkende rnaruer durdehjk. dal
de superieure quatLro techniek
leidttot supcneur weggedrag
De AlId, 200 uuauro en de AlId,
200 Avant quattro hebben pel"
manent alle vier Wielen
aangedreven"
Zonder da 1oe Wielen Zich hoe
ven In Ie stellen op snel wisse
lende weersomstandigheden
on toestanden van de wcqon

hebben ZIJvoortdurend het
beste contact met de weg;
steeds worden de belde assen
batrokken biJde krachtover-
brenging En door deze tîtv-
hftv verrJeling van de aandrut
krachten wordt het doordraai-
en van de wielen grotendeels
voorkomen
Daarbij komt nog dat do
tussen- en achteras drf lerenue-
len ro allen tijde volledig kun-
nen worden qenlokkeerd.
waardoor men el"zeker van kan
LIJnclat men ook onder de
zwaarste ornstandigheden al-
tiJd goed vooruit zal kunnen ko-
men Of de weg droog ol na i .s.

men met de quattro aandrijving
levert drt de veiligste rernwer-
klng op die men Zich maal" kan
voorstellen
Audi heeft met de quatiro tech-
nologie een nieuwe dimensie
aan het autorijden toegevoegd"
Ervaart u zelf maar eens wal wij
bedoelen als wij zeggen dat dit
luxueus en bijzonder lijden is
op de meest mobiele wijze die
wij kennen"

spiegelglad of met sneeuw be-
dekt, In rul zand of op steenslag
- steeds bent u In ruime mate
verzekerd van veiligheid en mo-
biliteit. Do vier aanqedreven
Wielen kunnen op IJStot 2,25
maal en op een nat wegdek tot
1,66maal zoveel trekkreef-t le-
ver-en als auto's met een V81"ge-
lijkbaar vermogen, die op twee
Wielen worden aangerlreven"
Dit teveel aan trekkracht kan In
veel Situaties lUist de beslissen-
de extra veiliqhe.dsreserve
betekenen"
Bijzondei veilig ISook het stan-
daard ingebouwde Anti-Blok-
keer-Systeem (ABS)" Want sa-

Uw Aurh doalm g(~('flu 91,1<lQ
Inlichtingen over rif' ve1c1CIC
moqernkheden uw aula naa, mqr-n
smaak vute rusten



De uitrusting.
De Audi 200 quattro.

Exterieur
Metallic lak Voorruit van ge-
laagd glas met groene zor.we-
rende band Groen-getinte
warmtewerende runen Voor-
spoiler, Met kunststof beklede
bumpers. Chroom afdekking
op de bumpers Chroom sier-
stnps om de radrator qrille en
koplampen Vier lichtmetalen
velgen Brede Sloot profielen op
de Hanken. Chroom dakrand
sreistnp Chroom srertust orn
VQQrTUlt en echterrun. Reflec-
torband tussen de
achterlichten.

kleine dingetjes Grote midden-
console met opberqvak Eén
asbak voorin, twee verlichte
asbakjes achterin. Voorstoelen
verstelbaar tot in slaapstand
Sportstoelen Bestuurdersstoel
In hoogte verstelbaar Vier ver-
stetbare open hoofdsteunen
met stoffen bekleding In hoog-
te verstelbare automatische
drie punts-verhq heid sgord els
voor met comtonabel draaiba-
re khkstuitinçe-t Twee automa-
tische driepur-tsveiliqherdsqor-
dels en één oprolbare heupgor-
del achterin Kaartenbakken In

de voordeuren. Neerklapbare
armsteun midden op de achter-
bank L[ wegklapbare handqie-
pen met kledinghaakjes achter-
in Deurbekleding met ge"lille-
greerde armleuning en deur-
greep. Deurbekleding met stol
en boven en onder met afdek-
lijst. Bekleding van de dak-
lijsten Zwarte beschcrmstrips
langs onderzijde portierope-
ning" Bekleding van de voet-
rurrnte In velours met ingezet
anustut gedeelte voor de
besuurdursptaa.s Opstaande
rand van kofferruimte bekleed"
Opberg netjes aan de achterzij-

Interieur
Keuze uil twee interieur kleu-
ren Stoffen stoel bekleding van
Windsor In combinatie mot
leer" Met schuimstof bekleed
dashboard Vierspakig met leer
bekleed verhql-erdsstuurwro!
Veihqherdsb.nnenspeqel met
annverblndmqsstand. Neer-
klapbare en zwenkbare zonne-
kleppen met rechtsvoor een
verlichte make-up spregel Op-
berqvak aan de kant van de
bes-uurder Afsluitbaar hand-
schoenenkastje rechtsvoor met
verlichting en apart vakje voor
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co van oe voorstoelen stol meter Temperatuurmetar
en controlelampje VOOI- koel-
vloeistof Waarschuwingszoe-
rner voor Ingeschakeld licht
enlol radio
Boordcomputer waarbij de vol
gende functies kunnen worden
opgevraagd rijtijd, gemiddelde
snelheid, gemiddeld verbruik,
actiel-adlus en het actueel
verbruik
Auto-check-systeem met de
volgende con trolefu nc ties
rernvoennq voor, niveau van
de remvloeistol , remlichten,
dunhcht. achterlichten, niveau
ru rtnspr oererreservorr tem pe-
ratuur van de koelvloeistof, ac-
cuspanrunq. brandstofreserve.
ohudruk , vloe.stotrnveau en be-
dnjlsdruk van het centraal hy
dr auhsch systeem Digitaal
klokje. Verlich te aansteker ach-
tel- In de middenconsole Vier
Interieur- en leeslampjes met
vertraaqde uitschakeling, wer-
kend over alle portieren Onaf-
hankelijke verlichting van het
motorcompartiment. Onafhan
keliJke kolfen urrruevertchnnq.
tnbouwvoorz.enmq voor
stereo-radio mot achrorruuan-
ten ne en twee koptelefoon-

aansluitingen (duo-sound)
achterin
Volautomatische aircor-druo-
ning met aanjager UItstroom-
ouenmçen voor In de voetruun-
te en ms.elbare roosters in hel
dashboard Defrasters voor de
voorruit en zijruiten. Aparte uit-
stroomopenmgen in do voet-
ruimte en Instelbare r003t81-S
voor Iedere passaqier afzonder-
lijk In de middenconsole achter-
In.

Gelereeerde luchtafvoer Kin-
dersloten op de achterportie-
ren" Plaatsbesparend reserve-
wiel. Afsluitbare tankdop
Edelstaal uitlaatsysteem Duur-
zame bcsche-rmr-q van de on-
derkant van de wagen en wiel-
kasten. Anti-cormsie behande-
ling van cle holle ruimten Be-
scherrnschilden in de voorste
wielkasten

Kopla mprein iglngsl nsta Ila tie
Stereo-radio's
Lederen mterteurbekledn-q
(middelste baan en zijkanten
van de stoelen, hoofdsteunen
en sururwrel bekleed met echt
lecrl.
Doorsteekmogelijkheid voor
ski'S etc.
Elektrisch verstelbare voo-stee-
len met geheugen (vier zitposi-
ties) voor de bestuurclorsstoel
Verwarn-bare stoelen
Elektrische Intensieve
ru itesproeierinstalla t Ie"
Elektrisch te bedienen afstand-
instelling van de koplampen

Functionele uitvoering
Halogeen bleeclbandkoplam
pen, met de hand te bedienen
alstar-dsmstelhnq. Gemtegreer
do extra vorstrafors. Twee 111 de
bumper qomteqreerce h810-
g('on mistlampen Dubbettom-
ge claxon _Stuurbekrachtiging
mei ccntrflAI hvdrauhsch
systeem Anti-blokkeer
systeem (ABS) Centrale ver-
grendeling van alle deuren en
bagageruimte Twee achteruit-
njlampen Mistachterlicht
Waarsch uvvmqskn ipperlich t
mstaltato. l.lektusche rune
sproerer instaûat:o RUltewlsS81-
installatie met twee standen,
tip-WIS contact, Interval scha-
kellng en wis-wasautomaat
Parkeerlichten Acruerruuver-
wa-nur-q metm de verwar
rrunqsoraccn het quattro-Iogo.
Getinte, erekmscri verstelbare
en vervvarrnbarc button
spicqcls. Elektrisch te bedienen
z.jruuen Twee gasdwkveren
voor motorkap Instrumenten
paneel" snelheidsmeter, kilo-
meterteller, daqtollor. toeren-
tellor. verbruiksmeter. brand-

Interessante extra's tegen
meerprijs
Schuifluitzetdak (ook elektrisch
te bedienen)
Cruise control.
Nivcaurcgcling.
Vier lichtmetalen wielen met
spakeneffect

Uw Audt-rtcaler qcctt u 9![lc1g

mhchunqcn over do verdere
mogelijkheden om uw ALJto naar
019811smaak Uil IC rus Ion
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De uitrusting.
De Audi 200
Avant quattro.

Exterieur
Metallic lak Voorruit van ge-
laagd glas met groene zonwe-
rende band. Groen getinte
warrntewerende runen Voor-
spoiler. Achterspoiler Met
kunststof beklede bumpers
Chroom atdekkrnq op de bum-
pers. Chroom sierstrips om de
radiator grille en koplampen
Vier lichtmetalen velgen. Brede
stool prof ielen op de flan-
ken.Chroom dakrand sierstrip.
Chroom sierlijst om voorrun.
Reflectorband tussen de
achterlichten

bergvak. Eén asbak voorin,
twee verlichte asbakjes achter-
in Voorstoelen verstelbaar lot
in slaapstand. Sportstoelen
Bestuurdersstoel in hoogte
verstelbaar
Vier verstelbare open hoofd-
steunen met stoffen bekleding
In hoogte verstelbare automati-
sche rfriepunts veiligheidsgor-
dels voor met comfortabel
draaibare kfiksh.uir-qnn Twee
au tomatische driepurus-votliq-
heidsgordcls en één oprolbare
heupgordel achterin. Kaarten-
bakken in de voorportieren. Ge-
deelde rugleuning van achter-
bank. 1/31inkscq 2/3rechts
of volledig omklapbaar 4 weg-
klapbare handgrepen met kle-
dmqhaaxjes achterin. Dcurbe-
kleding met geintegreerde arm-
leuning en deur-greep. Deurbe-
kleding met stof en boven en
onder met afdeklijst. Bekleding
van de daklijsten. Zwarte be-
schermstrips langs onderzijde
portieropening Bekleding van
de voetruimte in velours met in-
gezet antislijt gedeelte VOOI- de
bestuurdersplaats. Vlakke
laadvloer in bagageruimte. Va-
nabele afdekking van de baga-
geruimte. Opberg netjes aan de
achterzijde van de voorstoelen.

Interieur
Keuze uil 2 interieurkleuren.
Stoffen stoelbekleding van
Windsor in combinatie met
leer Met schuimstof bekleed
dashboard. Vrer spakiq met leer
bekleed veilighcidsstuurwiel.
Veiligheidsbinnenspiegel met
antl-verblindingsstand Neer-
klapbare en zwenkbare zonne-
kleppen met rechtsvoor een
verlichte make-up spiegel. Op-
bergvak aan de kant van de
bestuurder. Afsluitbaar hand-
schoenenkastje rechtsvoor mot
verlichting en apart vakje voor
kleine dingetjes
Grote middenconsole met op-
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Functionele uitvoering
Halogeen breedbandkoplam-
pen, met de hand te bedienen
alstandsinstelhm; GelntegroGI-
de exua verstralers. Twee rn (Ie
bumper geinlegreer-de halo-
geen rmstlarnpen Dubbeltoni-
ge claxon Snn.-bekrachuqmq
mot conti-aai hydraulisch
svstcorn Anublokkeersvsteern
(ABS) Conua!e vergrendeling
VAn allo deuren en bagageruim-
te TWDe achtonulrijtarnpen
Mistachterlicht Waarschu
wu-qskmpperhc-i ti nsta Ilauo
Elek insche ru uespr oeter -
Installatie
Rurtew.sseuustallaue met lwne
standen, lip wis contact. Inter-
val schakeling en wis-wasauto
rnaa t Wisser op de achtorrurt
mct mte-valscnakelinq Paf
keerhe-i ten Ach rcrru ItVOIwar
ming mot In do vcrvvan-unqs
draden het ouauto-loço Getin-
te, elektnscu verstolbare on
velwarmbare bunonsptcqc!s
Elektrisch Ie bedienen zuruuen
Twee qasd-ukvcre-i voor mo-
tor kap Twee gasdrukveren
VOOIvutde deur Instrumenten
paneel met snelheidsmeter, kt-
lornetruteller , dagteller, toeren
teller, vcrbnuksmctcr. bra mi
stolmotcn unnpereuuurmcter

en controlelampje VOOIkoel-
vloeistof vvaarschuwrr-qszoe
mer voor Ingeschakeld licht
on/ot radio
Boor dcornputer waarbij de \101-

genrl(~ runcues kunnen worden
opgevraagd rut.jd. gemiddelde
snelheid, gemiddeld verbruik,
acueradus en het actueel
verbruik
Auto-check-systeem met de
volgende conti olef uncties
remvoeling voor, niveau van
de romvloerstol. rernhchten,
dimlicht, achteIichte-r. niveau
ruuesproererreservou, tempe-
ratuur van de koelvloeistof,
accusoanrunq. branrts.otreser-
VQ, oliedruk, vlooistof ruveau en
bedrulsdruk van het centraal
hydraulrsch systeem Digitaal
klokje" Vei-lichte aansteker- ach-
ter Hl de middenconsole _Viel
mter.eur- en leeslampjes met
vertraagde uuschakehnq. wer-
kond over alle portieren
Leeslampje links en rechts ach-
tcnn Onafhankelijke VCI"IICh-
tlng van hel motorcernpar u
ment Onafhankelijke
kof ten urm teverhchur.ç
Inbouwvoorziening voor stereo
radio Elekt-orsc-r vcrsterkte
dakantenne Volautomatische
airconditioning met aanjager

Ultstmomopcnlngen voor ITlde
voctru.mto en rnstelbare
roosters In het dashboard
Defrosters voor de voorruit en
ZIjruiten Aparte uitstrcornope
runqen in dl? voelrurrnte en In-
stelbare roosters voor Iedere
passagier- arzonde-lus In de
rruddenconsole achterm Ge-
forceerde luchtatvoer.
Kindersloten op de achtel-por
neren Pla8tsbesparenrJ reser-
vewiel AfslUitbare tankdop
Edelstaal uuaatsvsreern Duur-
zame bescher"mlng van de on-
derkant van de wagen en wiel-
kasten Anti-corrosie behande-
ling van de holle rurrnten Be
schermschilden in de voorste
wielkasten

Interessante extra's tegen
meerprijs
Sch u il/uuzetdak
(ook elektrisch te bedienen I
Cruise controt.
Nrveaureqetinq
l.ichtmetaen wielen mot
spakendesign
Koplam prei nrg ingsinsta Ila 11(;"

S toroo-raoio' s.
Leder-en mtcneurbokledrr-q
(middelste baan en z.jkanten van
do stoelen, hoofdsteunen en
stuurwiel bekleed mot echt leerl

Elektrisch verstolbare voorstoe-
Ien met geheugen (4 zrtposi-
ties I voor- de bestu urderss teel.
Verwarmbar-e stoelen
Elektrische. In rcnsrovo rui te-
SPi oe.erinstallano.
Elektrisch te bedienen alstand-
Instelling van do koplampen.
Dakral.nq
Ktnrterbank achter"

Uv',' AII(II rll'cll'_'1 quvft II ~jI"dq
Ililil Iillllql'Jl ([VUl til' venh-u
r)1(1(j1'11,f 111'111 '11 0111 uw .1111\ 1 u.i.u

,'I(jI'11 "llld,lk 1111 te ILI"ll'll



De stoelbekleding.

Stoffenbekleding, Savoy-Velours.

Sier-a
quau-o modellen

FF
KZ

Marine
quaure modellen

Lederen-/Stoffenbekledingscombinatie, Windsor.

Brastl

Kodiak-lederen uitvoering.

BraStl

i ,:' ,;:'-' ,,," r ," r t:,
J " " l ,, ,, ,

"
," / ;,

/ ,i' , ,,' "
,,' " ,l " /

:.~
" " ,,' " " .->' ,, t ,

" ....- :.J~ /
,,' " "

,,
" ,.' , ,", :j t; ~....,,,l ," :,J',/ ,.' , " , ;.,:

" -: "
,, , r " ", " ~~.,

" "'/I , ,,,;' ,,,, "
,. , <.~'. ,

"
,

" .I>,"
, /' .~' " i' l ~ .', ,, ,,' " " " "

.~~
"

I "
, , , ,

;" " "

" " " ,,,, ,,' j

:~'s
"

,,~"r , t
" ~

:~;"
, , ,

"
,, , :.- ".'

FD Quartz

FU
KU

Brasil
quattro modellen

TM Platina
quatiro modellen

FE

TY
T7

Stenaberqe

Combinatie1abel voor
lak- en bekledingskieuren

~o ,
o

Audi 200 Turbo
Audi 200 quanta
Audi 200 Avant quanro

• •

N
o

Mo

•

N
o

~o

oo
5

Audl200 Iu.bc Savov.Velcutsstcueu
bekleding/kleur va ....hot dashboard

$uJrfalBrasll FF •
MalinelM.lrlne FU
B,ag,liBrasll rv
OuarlllGrall€l FW
Voor quaure modellen

• • • • • •• • • • ••• • • •• • • •
•• • •• •• •

•• • • •••••
•• • •• •• •• • • • ••
• • ••• • •

$lcrrar'Bras,1 KZ

MarrnelMaline KU
Brils,I18rasd KO

• • • ••• • • •
••• • •• •

•
• •••

•• •• • • • •
• •Ouanz'Grahet KY

Audl200Turbo teceren.istoueobeue.
dmqscornbmeue/kleur van heT dashboard

Br.3srliBrasri FD

•• • • • • • • •• • •• • • •
• •OuartllGr<lhel FE

Audl 200 quanro/Avant ouatuo Led ·1
steneneeer ccmb rkleur v h dashboani

Brasrt'Brasrr f D

• • • • • • • • • • • • • ••• • • • • • • • • • • • • •
•• • • • • • • • • • •• • • •• • • • • • • • • • • • • • •

BlaslllBrasl1 TM •
Audr 200 Turbo en quauro-rnouenen
Ko(I'<Ik lederen beklrkleur v h dashboard

Planna/Gtanct TY.'T7
SrenaberçcBiasu VA ••
28

• • • • • • • •• • • • •• • • • • ••• • • ••
• • • • • •• • • ••• • • •• • • • ••• • • • • • • •

FV
KO

Qual"lz
quattro modellen

VA Grafiet

De afbeeldingen op deze kleuren tabel
zijn steehts ter oncmaue
Hel 1:--'met drukinkt niet mogelijk de
kleuren /0 heldur en IJlï11i1111als In WCI
kej'lkhel(! WPt-'1 te geven Uw Aurh
(lei!lr'l I,> 111 IWI j)e711 van df-' onqmete
~lr;UIsld,l'n

Bokledurq I lakklnut
zonde. meeuu Ij:--'

Br-ktcrtmq -t lakkh.ui
leqf-'!1 1T18Hprll~

Bcklcdmq zonelel mee: pi liS
Lakkleur tegen rnoerprus

Bekfernnq leÇ]CI1 meet pi '1::'
Lakkleur zonder IIICUI pr 'is

FW
KY

VD



De kleuren.

Atpmewu

Metallic lakkleuren

Malvenrood

Pl Ivoor

Ll Saffier metallic

Maraskunrood

Steençnjs

G3 Azurblauw

. Velgen resp. wielkappen In de
kleur van de auto

P9

L5 Satijnzwart metallic

04 Arnandelbeige metallic

US Truaanrooo

K2 MIntgroen M6

01 Nauttcblauw metallic 02

Q5 Lago metallic 06

W4 Parelmoer . 9019
29



Kwaliteit in service;
Zekerheid in garantie.

Kiezen voor Audr betekent kie-
zen voor zekerheid _De zeker--
held van een uitgebreide garan-
tie en vakkundige service
Zoals een jaar volledige garan-
tie zonder beperkingen, ook
niet voor- de kilometers. Maar
ook drie jaar- garantie op de lak.
En zes jaar carrosseriegarantie
op doorroesten van binnen-
uit. Zelfs op zijn onderdelen
geeft Audi een vol jaar ga-
rantie
Veel Audi rijders zullen hun
garantie nooit nodig hebben
Maar geen auto kan zonder on-
derhoud, 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 overleg opgelost.
Audi dealers verkopen meer
dan alleen een auto. Zij bieden
u service, advies en de meest
gunstige financro!e afwikke-
ling. Een financiering buvoor-

beeld. Zonder formaliteiten of
kleine lettertjes. Voor de zakelij-
ke rijder kan leasen voordelig
zijn Elke Audi dealer rekent het
graag voor U Uil
Ten slotte kan de Audl dealer
ook een servicegerichte verze-
kering verzorgen. Binnen de
cascodekking wordt de schade
zonder voorschot hersteld
Wie zun Audi wil aanpassen
aan z'n persoonlijke smaak,
kan bij de dealer terecht voor
AutoPIus Accessoires. Top-
kwaliteit, perfecte pasvorm en
een redelijke prijs. Uiteraard
zijn ook de Audl onderdelen,
accessoires en rurtoncerdelen
uil het magazijn leverbaar. Met
garantie.

N B Modellen, typen en uil
voeringen kunnen in Nederland
afwijken van datgene wat IS

vermeld of afgebeeld In deze
brochure Raadpleeg daarom
de prijslijst voor het huidige 18-
vennqscroqrarnrna

Uw Audi dealer:

WIJllglngen voorbehouden 9. B6


