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in íc io.  /
Audi TT. A afirmação de um ícone.

Futuro / Na indústria automotiva, é raro que um carro-conceito 
vire um modelo produzido em série. Mais raro ainda 
é quando isso acontece três vezes. Só mesmo uma 
lenda do design como o Audi TT poderia estar no centro 
dessa história.



As curvas, as formas geométricas e os volumes são familiares. 
Mas a silhueta está mais viril e esportiva. A imponente grade 
frontal extralarga, ladeada por novos faróis alongados (full LED 
na versão Ambition) e por uma sutil dobra na lateral, conferem ao 
TT um contorno mais anguloso. Na traseira, o destaque vai para o 
spoiler embutido, acionado automaticamente acima de 120 km/h.

A cabine do Audi TT mantém seu charme clássico, mas com a última 
palavra em tecnologia de pilotagem: o Audi Virtual Cockpit, um 
painel de instrumentos totalmente digital, que mostra todas as 
informações relevantes ao motorista – inclusive um detalhado GPS 
(versão Ambition) – diretamente na altura de seus olhos. 



diferente.  /

Pensar  /

Desempenho /

super ior.  /

A linha S foi desenvolvida para quem quer desfrutar ao 
máximo a esportividade da marca Audi. 

No Audi TTS Coupé, o motor foi especialmente preparado 
para render 286 cv, acelerando de 0 a 100 km/h em 
apenas 4,7 segundos. O modelo conta ainda com tração 
integral quattro®, sistema de som premium Bang & 
Olufsen e vários outros itens exclusivos.

Livre.  /

Nada como aproveitar os prazeres da vida ao ar livre. Com suas linhas joviais e 
charmosas, o Audi TT Roadster é um verdadeiro convite ao hedonismo. E, se o tempo 
fechar, não se preocupe: em velocidades de até 50 km/h, a capota pode ser recolhida 
em apenas 10 segundos.

Na versão apimentada do conversível, o Audi TTS Roadster, tem a mesma configuração 
de motor do TTS Coupé, com 286 cv. Nos dois modelos, a suspensão rebaixada garante 
dirigibilidade excepcional, enquanto os bancos esportivos proporcionam segurança 
extra nas curvas.

O cockpit do Audi TT é todo focado no motorista, deixando os controles do carro 
na ponta de seus dedos. Mas o carona também se diverte. Para começar, ele – 
ou ela – pode ajustar como quiser os controles do ar-condicionado (automático 
na versão Ambition), que foram remodelados e agora estão integrados às 
próprias saídas de ar. Além disso, graças ao baixo centro de gravidade, os 
passageiros vão sempre desfrutar uma viagem confortável e silenciosa, por 
mais veloz que o Audi TT esteja.



1. Aerofólio e kits aerodinâmicos

Para você que se identifica com uma característica 

superesportiva. O aerofólio da linha de acessórios 

deixa seu TT com visual ainda mais agressivo, assim 

como os kits de spoilers e saias laterais. Consulte 

sobre a compatibilidade de instalação com seu veículo. 

2. Capa de cobertura

Capa de cobertura com parte interna em revestimento 

flanelado, feita de tecido resistente para proteger 

o veículo em ambientes internos. Bolsa de 

armazenamento na mesma cor. Lavável.

3. Adaptador iPhone®

Cabo espiralado de iPhone® / USB, permite a conexão 

entre seu dispositivo com entrada Lightning e o USB 

do carro.

4. Capa de retrovisor em fibra de carbono

Jogo de capas para retrovisor externo, em fibra de 

carbono. Visual elegantemente esportivo para seu TT.

5. Tapetes de borracha e carpetes premium

Jogo de tapetes de borracha para proteção ou carpete 

premium com bordado.

Acessórios Genuínos Audi
Curta seu Audi TT com a qualidade dos nossos acessórios genuínos, criados e desenvolvidos especialmente para completar o seu veículo. 

São inúmeras opções que refletem seu lifestyle em qualquer lugar. Consulte seu concessionário e saiba mais.

6. Tapete de porta-malas

Lavável e robusto. Com bordas elevadas, protege 

o revestimento do porta-malas de líquidos e 

detritos e facilita a limpeza do compartimento. 

Ideal para evitar que areia e água permaneçam 

no porta-malas.

7. Rodas

5-Spoke-Rima-Design 

Preto Matte Aro 20”

Medidas: 9J x 20 ET 42
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iPhone® é marca registrada Apple Inc. Consulte em um concessionário a disponibilidade e compatibilidade dos acessórios genuínos Audi com seu veículo.



Motorização

O novo Audi TT está equipado com um motor 2.0 Turbo FSI® de quatro 
cilindros, que gera 230 cavalos e acelera de 0 a 100 km/h em apenas 5,9 
segundos na versão Coupé e 6,1 na versão Roadster. Graças à tecnologia 
Turbo FSI®, que garante mais eficiência na queima do combustível, o 
consumo surpreende em relação ao desempenho.

Dirigibilidade

Com seis velocidades, a transmissão de dupla embreagem S tronic 
proporciona uma aceleração constante e ininterrupta. No novo design, o 
centro de gravidade ficou mais próximo do chão, o que também contribui 
para uma rodagem dinâmica, estável e silenciosa.

 
Áudio e Comunicação

Com a preparação para Bluetooth do Audi TT, você pode aproveitar todas 
as funcionalidades do seu celular sem precisar tocá-lo. Também itens de 
série, o Audi Sound System e a entrada USB garantem o entretenimento 
a bordo.

Versão Ambition

A versão Ambition do Audi TT traz uma série de itens exclusivos: 
ar-condicionado automático integrado às saídas de ar, pacote de luzes, 
faróis full LED, rádio MMI Plus com sistema de navegação e rodas de 19”. 
Também é item de série nessa versão o Audi Drive Select, um sistema que 
permite deixar o carro mais confortável ou esportivo mediante o mero 
pressionar de um botão. Como opcional, está disponível o fascinante 
sistema de som premium Bang & Olufsen 3D, projetado para se integrar 
perfeitamente ao interior do seu Audi TT.

Imagens meramente ilustrativas.
As condições aqui expressas podem sofrer alterações sem prévio aviso.

 TT Coupé
2.0 Turbo FSI®

 Attraction / 
Ambition

4 em linha

1.984

230 @ 4.500 - 6.200

370 @ 1.600 - 4.300

S tronic (6 veloc.)

dianteira

5,9

250

1.260

4.177

1.832

1.353

2.505

50

305

 TT Roadster
2.0 Turbo FSI®

Ambition

4 em linha

1.984

230 @ 4.500 - 6.200

370 @ 1.600 - 4.300

S tronic (6 veloc.)

dianteira

6,1

250

1.350

4.177

1.832

1.355

2.505

50

280
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Audi TT

Cilindros

Cilindradas (cm³)

Potência (cv @ min-1)

Torque (Nm @ min-1)

Câmbio

Tração

Aceleração de 0 a 100 km/h (s)

Velocidade máxima (km/h)

Peso (kg)

Comprimento (mm)

Largura (mm)

Altura (mm)

Entre-eixos (mm)

Capacidade do tanque  

de combustível (L)

Capacidade do porta-malas (L)

 TTS Coupé
2.0 Turbo FSI®

4 em linha

1.984

286 @ 5.300 - 6.200

380 @ 1.800 - 5.200

S tronic (6 veloc.)

quattro®

4,7

250

1.365

4.191

1.832

1.343

2.505

55

305

 TTS Roadster
2.0 Turbo FSI®

4 em linha

1.984

286 @ 5.300 - 6.200

380 @ 1.800 - 5.200

S tronic (6 veloc.)

quattro®

4,9

250

1.450

4.191

1.832

1.345

2.505

55

280


