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De nieuwe Audi TTS Coupé en TT Roadster
zijn vanaf nu te bestellen
- Prijzen vanaf 41.200 euro voor de TT Roadster 2.0 TDI ultra
en 2.0 TFSI
- TTS Coupé vanaf 51.150 euro
- TTS Coupé en TT Roadster vanaf maart bij de dealers

De nieuwe Audi TTS Coupé en TT Roadster zijn vanaf heden te bestellen. Voor
de derde generatie van deze compacte sportwagens hebben de ontwerpers heel
wat ideeën van de eerste TT-generatie uit 1998 op een dynamische en creatieve
wijze opnieuw geïnterpreteerd. Bijzonder opvallend zijn de zeer dynamisch en
verfijnd uitgewerkte strakke lijnen. Het samenspel van de verschillende vlakken
verleent het design van dit iconische model een opmerkelijke spanning. Een ander
opmerkelijk element is de plaatsing van het logo met de vier ringen. Net zoals bij
de Audi R8 bevindt dat zich voortaan op de motorkap.
Ook in het interieur komt het zuivere sportwagenkarakter van de nieuwe Audi
TT duidelijk tot uiting. De ronde ventilatieopeningen – een klassiek TT-element
– herinneren aan jetmotoren en herbergen de bediening van de klimaatregeling.
Door die ingreep – en door de afwezigheid van het centrale MMI-scherm – werd het
mogelijk om het instrumentenbord zeer strak vorm te geven.
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De standaard Audi virtual cockpit met een tft-scherm van 12,3 duim bepaalt
nieuwe normen met een schitterend beeld en bijzonder gedetailleerde effecten.
De bestuurder kan wisselen tussen twee weergavemodi. In het klassieke aanzicht
worden de snelheidsmeter en toerenteller op de voorgrond weergegeven, in de
'Infotainment'-modus zijn deze virtuele instrumenten kleiner. De TTS Coupé
beschikt bovendien over een derde, sportieve modus, waarbij de toerenteller
als belangrijkste instrument centraal wordt weergegeven, een knipoog naar de
motorsport.
De menustructuur van het infotainmentsysteem lijkt op die van een smartphone en
omvat een zoekfunctie met vrije tekstinvoer (MMI-zoekfunctie). Via de MMI touch
kan de gebruiker bijvoorbeeld door lijsten of kaarten scrollen en in- of uitzoomen via
'multitouch'.
Een ander highlight van de nieuwe modelgeneratie is de duidelijk vereenvoudigde
spraakbediening. Het systeem begrijpt nu ook formuleringen in dagelijkse
spreektaal, zodat voor iedere functie honderden instructievarianten mogelijk zijn.
Zo kan via het telefoonmenu bijvoorbeeld een oproep tot stand gebracht worden
met het commando 'Ik wil met Peter spreken', maar net zo goed door te zeggen
'Bel Peter'. De spraakbediening met omgangstaal is daarenboven ook in de menuonderdelen Navigatie, Radio en Media geïntegreerd, zodat de bediening zeer
consequent verloopt.
De TTS Coupé met zijn 2.0 TFSI-benzinemotor van 228 kW (310 pk) beschikt
standaard over de quattro vierwielaandrijving en is verkrijgbaar met een manuele
6-versnellingsbak of met de geautomatiseerde S tronic.
Voor de TT Roadster is er bij de lancering keuze uit twee motorversies. De 2.0 TFSI
van 169 kW (230 pk) is verkrijgbaar met een manuele 6-versnellingsbak of met de
geautomatiseerde S tronic en vierwielaandrijving quattro. De 2.0 TDI ultra van
135 kW (184 pk) is uitgerust met een manuele 6-versnellingsbak en verbruikt
gemiddeld slechts 4,3 l/100 km, goed voor een CO2-uitstoot van amper 114 g/km.
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Net als alle cabriolets van Audi is ook de nieuwe TT Roadster uitgerust met een
elektrisch bediende stoffen kap. Dankzij de combinatie van magnesium, aluminium,
staal en kunststof weegt de softtop slechts 39 kg, 3 kg minder dan bij de
voorganger.
Het aluminium compartiment waarin de kap wordt weggevouwen verkleint de
kofferruimte van 280 l niet. Dankzij de elektrische bediening met twee elektro
motoren opent en sluit ze in 10 s, ook tijdens het rijden bij snelheden tot 50 km/u.
De TT Roadster beschikt standaard over de zogenaamde akoestische kap, die zich
onderscheidt door een uitstekende thermische isolatie en een laag geluidsniveau,
vooral in het frequentiebereik van de rijwindgeluiden. De dikke vlieslaag boven de
zwarte binnenbekleding van de kap staat garant voor comfort. Afhankelijk van de
frequentie kon het geluidsniveau in het interieur met 6 dB worden teruggedrongen
tegenover de TT van de vorige generatie. Een elektrisch bediend windscherm en
S-sportzetels met nekverwarming zijn als optie verkrijgbaar.
Tot de standaarduitrusting behoren behalve de Audi virtual cockpit onder meer een
onderaan afgevlakt en met leder bekleed multifunctiesportstuur, xenonkoplampen,
een licht- en regensensor, klimaatregeling en lichtmetalen 17"-velgen.
De standaarduitrusting van de TTS Coupé wordt aangevuld met buitenspiegel
behuizingen in matte aluminiumlook, verwarmbare S-sportzetels, het
multifunctiesportstuur Plus, het 'Aluminium'-pack en interieurpack 'Color'
in antraciet, Audi active lane assist, Audi magnetic ride, Audi drive select,
automatische klimaatregeling en 18-duimsvelgen met banden in de maat 245/40.
De optielijst omvat onder meer ledkoplampen of Matrix-ledkoplampen waarbij
afzonderlijk regelbare lichtdiodes het grootlicht genereren, het navigatiesysteem
GPS plus met MMI touch, Audi connect, Audi Music Interface, het Bang & Olufsen
Sound-systeem, de dodehoekwaarschuwing Audi Side Assist en de parkeerhulp.
De nieuwe Audi TTS Coupé en TT Roadster staan vanaf maart in de showrooms.
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Prijzen TT Roadster
- Audi TT Roadster 2.0 TDI ultra 135 kW (184 pk) manueel 6v: 41.200 euro
- Audi TT Roadster 2.0 TFSI 169 kW (230 pk) manueel 6v: 41.200 euro
- Audi TT Roadster 2.0 TFSI 169 kW (230 pk) S tronic quattro: 46.000 euro
Prijzen TTS Coupé
- Audi TTS Coupé 2.0 TFSI 228 kW (310 pk) manueel 6v quattro: 51.160 euro
- Audi TTS Coupé 2.0 TFSI 228 kW (310 pk) S tronic quattro: 53.560 euro

De Audi-groep stelt wereldwijd meer dan 73.000 personen te werk, waaronder
2.547 in België en 9.832 in Onderzoek & Ontwikkeling. In 2013 verkocht het
merk met de vier ringen wereldwijd ca. 1.575.500 nieuwe wagens, waarvan er
29.305 ingeschreven werden in België. In ons land bereikte Audi in 2013 een
marktaandeel van 6,04%.Van 2014 tot 2018 plant de onderneming een totale
investering van ongeveer 22 miljard euro, voornamelijk in nieuwe producten en
duurzame technologieën.
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