
Przyjemności 
górą

Audi Serwis

Przygotuj auto na zimę – zimowy Audi CarCheck już od 99 zł.
Audi Serwis. I znowu wszystko jest możliwe.

Jesienno-zimowa kolekcja oryginalnych akcesoriów Audi
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Spis treści

W drodze przez górskie szczyty toczy się gra, w której siły przyrody 
mierzą się z ludzką odwagą. Na szczęście my wiemy, jak wydobyć z niej 
pierwiastek przyjemności. Tak jak nie ma dwóch takich samych płatków 
śniegu, tak każde Audi jest unikalne i niepowtarzalne – bo poza seryjnie 

montowanym silnikiem napędza je osobowość i charakter właściciela. 
Jedni nazywają to połączenie magią, my – naturalną koleją rzeczy, która 

pozwala sięgać po to, co do tej pory zdawało się nieosiągalne.

W ofercie oryginalnych akcesoriów Audi każdy znajdzie wyposażenie, 
które pozwoli przygotować się do zimowych przygód, a jazdę  

w trudnych warunkach zamieni w przyjemne i bezpieczne 
doświadczenie. Czeka na Ciebie wiele rozwiązań, ale każde z nich 

doprowadzi do jednego punktu. By przyjemności były górą.

Przyjemności 
górą



Ubezpieczenie 
opon Audi 
– spokój na 36 miesięcy!

Ubezpieczenie opon Audi, obejmujące wiele 
rodzajów opon i kół, obowiązuje przez 
36 miesięcy. Zapewnia ochronę w sytuacjach 
drogowych, takich jak przebicie ostrym 
przedmiotem czy odkształcenie po zbyt  
szybkim wjechaniu na krawężnik.

Sprawdź 
pełną ofertę   
kół zimowych  
w katalogu

1   Łańcuchy śniegowe Audi

Łańcuchy krzyżowe wykonane ze stali nierdzewnej 
(stop MnNi) z mikroregulacją oraz systemem 
samonapinającym. Ogniwa ze stali krawędziowej 
wzmocnione są dodatkowymi ogniwami 
przyczepnymi i ścieralnymi zapewniającymi 
odpowiednią przyczepność i cichą pracę. Atesty 
TÜV, GS i ÖNORM. Dopuszczone również na 
terenie Austrii i Szwajcarii. Dostępne w wersji 
Basic i Komfort. 

Basic – Audi A4, Audi A5 i Audi A6 dla kół: 225/55 16”, 
215/55 17”, 225/50 17”, 225/45 18”, 225/50 18”
4F0091365

Cena już od 599 zł
Komfort – Audi Q7 dla kół: 255/60 18”  
oraz 255/55 19” 225/50 17”, 225/45 18”
4M0091387B

Cena już od 1520 zł

Ubezpieczenie

opon
do 3 LAT

w cenie opon i kół

Najwyższej jakości koła premium. Zaprojektowane, aby spełnić najostrzejsze 
wymogi techniczne, a zarazem wyjątkowe pod względem designu.  

Spraw, aby Twoje Audi wyróżniało się zarówno osiągami, jak i wyglądem.

Jazda 
z trzymanką

1
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5   Skrobaczki do szyb

Skrobaczka z miotełką do odśnieżania.  
Włosie miotełki wykonane ze 
specjalnie dobranych włókien, uchwyt 
wykończony miękkim materiałem 
piankowym. 

8R0096010A

Cena 55 zł
Skrobaczka z obrotową miotełką, 
ściągaczką gumową i teleskopową 
rączką. Obracana o 90˚, dzięki 
czemu można dosięgnąć do 
wszystkich, nawet najtrudniej 
dostępnych miejsc.

80A096010B

Cena 89 zł

3   Zestaw do pielęgnacji obręczy kół

Gruntowne czyszczenie z ochroną antykorozyjną. 
Skoncentrowany żel do czyszczenia felg, z ulepszoną 
formułą czyszczenia zabrudzeń pochodzących 
z okładzin hamulcowych oraz ochroną koloru. 

W skład zestawu wchodzą:
– żel do czyszczenia obręczy – 500 ml
– polimerowy wosk do polerowania obręczy – 50 ml
– ściereczka z mikrofibry
– gąbka w kształcie pędzla

00A096327020

Cena 135 zł

2   Pokrowce na koła 

Zestaw czterech pokrowców z praktycznymi 
uchwytami do przechowywania i transportu kół. 
Wykonane z wytrzymałego tworzywa sztucznego, 
z zewnętrznymi kieszeniami do przechowywania śrub.
Dostępne w rozmiarach do 18” i od 19”

4F0071156, 4F0071156A 

Cena już od 186 zł

1   Nakrętki zabezpieczające zawory

Mała rzecz, a cieszy: cztery metalowe nakrętki z logo 
Audi chronią zawory przed pyłem, brudem i wilgocią. 
Zestaw czterech nakrętek zabezpieczających

80A071215

Cena już od 120 zł

4   Łopata do odśnieżania

Wykonana z polietylenu wysokiej jakości. Rękojeść 
z wytrzymałego, eloksalowanego aluminium. 
Długość drążka teleskopowego od 77 cm do 102 cm. 
Z antypoślizgowym, miękkim uchwytem.

8R0096010D 

Cena 109 zł

Zimowe akcesoria doskonale sprawdzą się podczas podróży nawet 
w najbardziej zaskakujących warunkach atmosferycznych.  

Dzięki nim Twoja wyprawa stanie się czystą przyjemnością.

Bez względu 
na warunki

2

1

3

4

5
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Zabierz w podróż wszystko, czego potrzebujesz, i nie przejmuj się 
ograniczeniami. Twoje Audi to pomieści i dowiezie w nienaruszonym stanie.

1   Pojemnik dachowy 
NOWE niższe ceny!

Nowa stylistyka i lepsza aerodynamika dzięki 
płaskim, sportowym kształtom. Dostępny 
w kolorach szarym i czarnym. Zamykany na 
zamek i otwierany na obie strony, co znacznie 
ułatwia wkładanie i wyjmowanie bagażu. Łatwe, 
bezpieczne i szybkie mocowanie na belkach 
bazowych poprzez system szybkomocujący. 
Przetestowane pod kątem kolizji w warunkach 
miejskich (Audi City Crash) z podwyższonymi 
wymaganiami w zakresie symulowanego testu 
zderzeniowego przedniego/tylnego.

Dopuszczalna ładowność: 60 kg
Dostępny w trzech wielkościach: 300 l, 360 l i 405 l
oraz w dwóch wersjach kolorystycznych

8V0071200, 8X0071200, 8K0071200 

Cena już od 1799 zł

Więcej znaczy 
więcej

2   Torby do pojemników dachowych

Wytrzymałe, a mimo to elastyczne, 
z nieprzemakalnym dnem i praktycznym 
uchwytem do przenoszenia. Torbami o wielkości 
S, M oraz L można optymalnie wypełnić cały 
bagażnik dachowy i spokojnie wyruszyć w podróż!
 
Dostępne w trzech rozmiarach: S (poj. 43 l),  
M (poj. 76 l) i L (poj. 82 l)

000071154, 000071154A, 000071154B

Cena już od 234 zł

1

2
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3   Podstawy bagażnika dachowego

Dzięki możliwości zamontowania na podstawach 
bagażnika dachowego różnorodnych przystawek 
transportowych (np. uchwytu na rowery, bagażnika 
dachowego, uchwytu na narty i snowboard 
lub uchwytu na kajak) poszerzysz możliwości 
transportowe swojego Audi. Łatwe w montażu, 
wyposażone w zabezpieczenia antykradzieżowe. 
Wykonane z anodowanych profili aluminiowych 
z plastikowymi elementami mocującymi wysokiej 
jakości. Dopuszczalne maksymalne obciążenie 
belek wynosi 75 kg.

Do Audi A4 bez relingów dachowych

8W5071126

Cena od 1300 zł

4   Uchwyt na narty

Do przewozu maksymalnie 
czterech par nart lub dwóch desek 
snowboardowych.

4M0071129

Cena 700 zł

1   Uchwyt na narty

Do przewozu maksymalnie sześciu par nart  
lub czterech desek snowboardowych.

4M0071129A

Cena 920 zł

2   Torba do przechowywania belek 
bagażnika dachowego

Do przechowywania lub transportu belek 
dachowych i drobnych przystawek transportowych. 
Z wytrzymałego materiału, z uchwytami i kieszenią 
boczną na narzędzia lub drobne części.
 
Wymiary:  485x345x60 mm

8R0071156F

Cena 200 zł

Zabierz
wolność ze sobą

2

1

3

4
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3   Dywaniki gumowe

Trwałe gumowe dywaniki podłogowe, optymalnie 
dopasowane do kształtu podłogi Twojego Audi. 
Wykonane z mieszanki gumy niezawierającej 
szkodliwych substancji, chronią wnętrze auta 
przed zabrudzeniem. 
Dla modelu Audi Q8

4M8061501  041 (przód)

Cena już od 256 zł

2   Dywaniki gumowe

Trwałe gumowe dywaniki podłogowe, optymalnie 
dopasowane do kształtu podłogi Twojego Audi. 
Wykonane z mieszanki gumy niezawierającej 
szkodliwych substancji, chronią wnętrze auta 
przed zabrudzeniem. 
Dla modelu Audi A3

8V1061501  041 (przód)

Cena już od 183 zł

1   Dywaniki gumowe

Trwałe gumowe dywaniki podłogowe, optymalnie 
dopasowane do kształtu podłogi Twojego Audi. 
Wykonane z mieszanki gumy niezawierającej 
szkodliwych substancji, chronią wnętrze auta 
przed zabrudzeniem. 
Dla modelu Audi A6

4K1061501  041 (przód)

Cena już od 229 zł

Skorzystaj z wyjątkowo trwałych i estetycznych rozwiązań 
chroniących podłogi oraz wnętrze bagażnika i nie martw się o ślady 

codziennego użytkowania.

2

Z naciskiem 
na porządek

1

3
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1   Mata bagażnika

Mata ochronna z podwyższonym rantem 
zabezpiecza tapicerkę podłogi bagażnika przed 
zanieczyszczeniem, a specjalnie dobrana faktura 
powierzchni ogranicza przemieszczanie się bagażu 
w trakcie jazdy. Wykonana z pianki PE. Można ją 
zrolować, co ułatwia przechowywanie. 
Dostępna dla wszystkich modeli Audi

8V3061160 (dla Audi A3)
8W5061180 (dla Audi A4 Limousine)

Cena już od 245 zł

5   Mata bagażnika

Dla modelu Audi A6

4K0061180

Cena już od 470 zł

3   Korytko do bagażnika 

Dla modelu Audi Q8 

4M8061180

Cena już od 529 zł

2   Wanienka bagażnika

Optymalna do ładunków, które podczas transportu 
mogą pozostawić trwałe ślady we wnętrzu 
bagażnika. Wytrzymała, wykonana z tworzywa 
sztucznego, z wysokim rantem. Łatwa do 
utrzymania w czystości. Szerokie rowki ograniczają 
przemieszczanie się przedmiotów podczas jazdy.
Dla modeli Audi A4 Avant i Audi A4 allroad

8W0061170 

Cena już od 1050 zł

4   Mata dwustronna z osłoną zderzaka

Wykonana z wytrzymałej, wysokiej jakości tkaniny 
poliestrowej z folią ochronną, zabezpiecza 
zderzak przed uszkodzeniem podczas załadunku 
i wyładunku bagażu.
Dla modelu Audi Q5

8X0061190 

Cena już od 258 zł

Zimowe akcesoria doskonale sprawdzą się podczas podróży  
nawet w najbardziej zaskakujących warunkach atmosferycznych.  

Dzięki nim Twoja wyprawa stanie się czystą przyjemnością.

Wszystko 
w porządku
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1   Komplet do pielęgnacji

W skład zestawu wchodzą:
– zimowy płyn do spryskiwaczy do -70°C – 1000 ml
– odmrażacz do szyb – 500 ml
– środek do polerowania szyb – 50 ml
– ściereczka zapobiegająca parowaniu szyb
– skrobaczka do szyb

4L0096353  020

Cena 360 zł

5   Aktywna pianka czyszcząca

– aerozol 300 ml
– neutralizuje zapachy
– usuwa przebarwienia po nikotynie
– może być stosowana do czyszczenia wszystkich materiałów

Czyści, nie pozostawiając śladów, i odświeża kolory.
Preparat osiąga szczególnie dobre wyniki w przypadku 
czyszczenia intensywnie eksploatowanych powierzchni. 
Antybakteryjna pianka nadaje się do czyszczenia kokpitu, 
tapicerki siedzeń, tekstyliów, szyb (od wewnątrz) i miękkiego 
dachu kabrioletu oraz skóry gładkiej i elementów plastikowych. 
Swoją efektywność zawdzięcza kombinacji specjalnych 
aktywnych składników oraz konsystencji musu ułatwiającej 
aplikację w miejscach gromadzenia się cząstek brudu.

00A096301A 020  Cena 45 zł

4   Środek do polerowania szyb

– butelka 50 ml
– usuwa uporczywe zabrudzenia
– wygładza powierzchnię szyby czołowej,  

ułatwiając poślizg wycieraczkom

Przeznaczony do regularnego i gruntownego 
czyszczenia wszystkich szklanych powierzchni. Usuwa 
pozostałości po żywicy, silikonie, wosku, smole, oleju 
i soli drogowej. Ma silne działanie czyszczące i  ułatwia 
poślizg wycieraczek po szybie. Szczególnie zalecany 
przed wymianą piór na nowe. Specjalna formuła 
gwarantuje długotrwały rezultat.

00A096329 020  Cena 19 zł

2   Gotowa mieszanka środka  
do spryskiwania szyb

– butelka 3000 ml 

Do układów spryskiwaczy do szyb oraz 
reflektorów, ze środkiem zapobiegającym 
zamarzaniu do -25°C. Nie zostawia smug  
przy czyszczeniu i nie niszczy szkieł  
reflektorów z poliwęglanu.

4M8096323A 020

Cena 55 zł

3   Środek zapobiegający zamarzaniu

Z dodatkami czyszczącymi do spryskiwaczy szyb:
– butelka 1000 ml
– formuła chroniąca układ spryskiwania
–  zawiera glicerynę gwarantującą elastyczność piór 

wycieraczek
– zabezpiecza szyby przed zamarzaniem
–  zapewnia dobrą widoczność nawet w trudnych 

warunkach zimowych

Ogranicza zamarzanie. Czyści bez smug i zapobiega 
oślepianiu. Nadaje się do dyszy wachlarzowych, 
nie niszczy szkieł lamp z poliwęglanu. Z formułą 
zapobiegającą osadom oraz ochroną przeciwko 
ponownemu zamarzaniu.

00A096320  020  Cena 24 zł 

Ekstremalna pogoda wymaga ekstremalnych rozwiązań. Specjalnie dobrane 
kosmetyki samochodowe pozwalają zimą utrzymać Audi tak samo czyste 

i nieskazitelne jak w dniu, w którym opuściło linię produkcyjną.

Zimowa 
pielęgnacja 

i ochrona

4

3

5
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1

Grunt to dobra organizacja. Akcesoria podróżne Audi nie zawiodą 
Cię w żadnej sytuacji, a Twoja podróż będzie bezpieczniejsza, 

prostsza i przyjemniejsza.

Na wszystkie 
Twoje potrzeby

3

2

4

2  Torba na oparcie

Wysokiej jakości torba z licznymi przegródkami 
i schowkami umożliwiająca bezpieczne 
transportowanie w samochodzie. Torbę można 
zamocować za pomocą zintegrowanego systemu 
mocowania na oparciu przedniego siedzenia. W celu 
wykorzystania poza samochodem można ją również 
łatwo zdemontować i przenosić za pomocą uchwytu. 
Wymiary: 400x340x115 mm
Uwaga: nie nadaje się do samochodów z zagłówkiem 
wbudowanym w tylne siedzenie
  
000061102D  

Cena 460 zł

4  Pudełko na tylne siedzenie

Praktyczna skrzynka oferuje wiele miejsca 
do przechowywania mniejszych i średnich 
przedmiotów, które mogą uprzyjemnić dłuższe 
i krótsze podróże samochodem. 
Zalecenie: torbę należy przymocować na czas jazdy 
za pomocą seryjnego pasa bezpieczeństwa 

000061104A  

Cena 270 zł

6   Szczotka 
z mikrowłókien 
do wnętrza

80A096150 
 
Cena 69 zł

5   Ściągaczka do wody  
do szyb zewnętrznych

80A096150A  

Cena 29 zł

1  Organizer na buty

Idealnie dopasowany do wnętrza pojazdu.
Pomieści do trzech par butów.

4L0061609A   

Cena 153 zł

3  Torba na tylne siedzenie

Optymalny towarzysz podróży. Bezproblemowe 
mocowanie za pomocą zamontowanego seryjnie 
trzypunktowego pasa bezpieczeństwa i antypoślizgowy 
spód, który zapewnia pozostawanie na właściwym 
miejscu. Cztery różne zamykane na zamek schowki 
zapewniają wiele opcji transportu mniejszych 
i większych przedmiotów. Torbę można wykorzystać 
bez problemu również poza samochodem.   

000061100H  

Cena 519 zł
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2

Zabierz w podróż, kogo chcesz i kiedy chcesz. Nawet jeśli Twój pasażer 
ma cztery łapy, z akcesoriami Audi nie musisz bać się o tapicerkę.

3   System odstraszania kun chroni 
zarówno samochód, jak i zwierzę 

Zasilane akumulatorowo urządzenie 
wysokonapięciowe z dwubiegunowymi płytkami 
stykowymi ze stali szlachetnej nie wymaga 
elektrycznego połączenia z samochodem 
i wytwarza przy tym ultradźwięki.

8U0054650

Cena z montażem 1180 zł

2  Pas ochronny dla psa

Zapewnia bezpieczeństwo przy przewożeniu psa. 
Występuje w rozmiarach: S, M, L, XL.
Pas mocowany jest w prosty i szybki sposób na 
tylnej kanapie i spełnia ustawowe wymogi dla 
normy DIN-75410-2 i ECE R-17.

8X00194009A
8X00194009B
8X00194009C

Cena już od 350 zł

1   Kapa ochronna na tył okrywająca  
tylną kanapę i oparcie

8X0061680A

 Cena 710 zł

Wszyscy 
na pokład

3
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Z nową kamerą samochodową Audi będziesz mieć pełen ogląd sytuacji 
– zawsze i wszędzie. Nawet kiedy samochód będzie zaparkowany, 
kamera pomoże wykryć przyczynę uszkodzenia i zebrać materiał 

wideo pomocny w postępowaniu sądowym. 

Kamera jest wyposażona w lokalizator samochodu, dzięki czemu 
można nią sterować za pośrednictwem odpowiedniej aplikacji na 

smartfonie, umożliwiającej podgląd na żywo, zarządzanie danymi 
oraz łatwą regulację ustawień.

Wybierasz się w podróż? Kamera zachowa dla Ciebie wszystkie 
piękne chwile i krajobrazy, abyś mógł później podzielić się 

wrażeniami ze swoimi przyjaciółmi.

Nieograniczone 
pole do obserwacji

2   Kamera na przód

4G0063511

Cena 1840 zł

Kamera samochodowa Audi może  
pracować w jednym z trzech trybów.  
Każdy z nich ma funkcje dostosowane   
do różnych sytuacji na drodze.

TRYB STANDARDOWY

– Tryb zwykły do nagrywania 
– Nagrywanie rozpoczyna się po uruchomieniu silnika 

i kończy po jego wyłączeniu
– Gdy pamięć jest pełna, najstarsze dane są usuwane, 

aby zrobić miejsce na nowe (dotyczy to również 
pozostałych trybów)

– Dane przechowywane są na karcie SD i nie zostaną 
zastąpione przez dane trybu specjalnego lub trybu 
parkowania

TRYB SPECJALNY

– Nagrywanie rozpoczyna się po uderzeniu
– Rejestrowanie odpowiednich danych rozpoczyna się 

niezwłocznie po przekroczeniu wartości granicznej 
czujnika przyspieszenia

– Wrażliwość czujnika przyspieszenia można regulować 
za pośrednictwem aplikacji Audi UTR

– System zapisuje oddzielne pliki o wstępnie ustalonej 
długości

– Dane przechowywane są na karcie SD i nie zostaną 
zastąpione danymi trybu standardowego lub trybu 
parkowania

TRYB PARKOWANIA

– Nagrywanie zintegrowane z czujnikiem radarowym
– Tryb nagrywania jest aktywowany z chwilą  

wyłączenia silnika
– System pozostaje w trybie gotowości do działania  

do chwili wykrycia ruchu przez czujnik radarowy, 
dopiero wtedy rozpoczyna się nagrywanie

– Wrażliwość czujnika można regulować za 
pośrednictwem aplikacji Audi UTR

– System może pracować w trybie gotowości przez 
ponad 72 godziny

– System zapisuje oddzielne pliki o wstępnie  
ustalonej długości

– Dane przechowywane są na karcie SD i nie  
zostaną zastąpione danymi trybu standardowego  
lub trybu specjalnego

1   Zestaw: kamera 
przednia i tylna

4G0063511G

Cena 2140 zł
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2  Słuchawki Bluetooth Audi

Eleganckie i wygodne słuchawki Audi, idealnie 
dopasowane do anatomii, mogą być wygodnie 
noszone godzinami. Są przy tym wyciszone 
w takim stopniu, aby dźwięk nie przeszkadzał 
innym podróżnym. Możliwość połączenia z Audi 
Entertainment mobile oraz innymi produktami 
(teraz również z produktami Apple).

4H0051701C 

Cena już od 690 zł

3  Ściereczka do ekranów

Ściereczka do czyszczenia o wysokiej jakości do 
wyświetlaczy dotykowych i innych błyszczących 
powierzchni we wnętrzu samochodu, zapewnia 
dokładne i kompletne czyszczenie. 
Kolor: Audi Aluminium Silver; z logo Audi; wymiary: 
30x30 cm; materiał: 70% poliester, 30% poliamid

80A096325

Cena już od 37 zł

Show time!

1

Rozwiązanie, które zapewnia dobrą zabawę, łączy z Internetem oraz 
zachwyca swoimi funkcjami i wyglądem. Ekran o przekątnej 10,1”  

z integralnym napędem DVD, montowany na oparciu przedniego fotela, 
zapewnia doskonały obraz, a liczne możliwości podłączenia zewnętrznych 

źródeł audio i wideo gwarantują wysoką funkcjonalność. Nowe mocowanie 
zapewnia łatwą instalację oraz umożliwia korzystanie z odtwarzacza poza 

pojazdem. Wymagania: przygotowanie pojazdu do montażu systemu 
multimedialnego Rear Seat Entertainment.

3

2

1   Pakiet pojedynczy

4M0051700

Cena już od 3860 zł
Pakiet podwójny

4M0051700B

Cena już od 6999 zł

Właściwości produktu

Mobilny: odtwarzacz można wyjąć z uchwytu i używać 
poza samochodem.

Bezprzewodowy: WLAN umożliwia bezprzewodowy 
przesył plików filmowych i muzycznych między 
poszczególnymi pojedynczymi odtwarzaczami Audi 
Entertainment mobile (z RSE remote).

Elastyczny: dwa odtwarzacze mogą być używane 
niezależnie od siebie (funkcja Master-Master). Funkcja 
„odzwierciedlanie ekranu” pozwala na jednoczesne 
wyświetlanie tej samej treści na obu ekranach 
(pakiet podwójny). Możliwe jest także odtwarzanie 
przesunięte w czasie (funkcja Master-Slave).

Multimedialny: złącze Bluetooth, port kart SD, złącza 
USB, WLAN, HDMI-IN i HDMI-OUT umożliwiające łatwe 
podłączenie smartfonów, tabletów lub konsoli gier.

Wysoka jakość: doskonała jakość prezentacji 
zapewniona także przy niekorzystnych warunkach 
oświetleniowych.
 
Praktyczny: w specjalnej aplikacji wideo zapisywana 
jest ostatnia sekwencja odtwarzanego filmu, dzięki 
czemu po przerwie można kontynuować oglądanie.
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1   Sportowy spojler tylnej klapy  
z karbonu do Audi A4 Limousine

8W5071641A 3Q0

Cena już od 4360 zł

3   Komplet nakładek z karbonu  
na lusterka do Audi Q5 i Audi Q7

4M0072530  3Q0

Cena już od 3160 zł

1

2
4

4   Komplet nakładek z karbonu  
na lusterka do Audi A4 i Audi A5

8W0072530 3Q0

Cena już od 3059 zł

2   Nakładki dekoracyjne  
na słupek C do Audi Q2

81A071350A 3Q0

Cena już od 4960 zł

Czy samochód sportowy może mieć jeszcze  
bardziej sportowy wygląd? W przypadku Audi – tak.  

Odkryj możliwości superlekkiego karbonu lub wybierz coś dla 
siebie z bogatej oferty akcesoriów do stylizacji zewnętrznej. 

Tak piękne, 
na jakie wygląda

4

3
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5

6

7

5   Wstawka atrapy chłodnicy 
z karbonu

Dla modelu Audi Q7

4M0071351 3Q0

Cena już od 1360 zł

6   Komplet tylnych świateł LED  
dla Audi Q7

Atrakcyjny styl i futurystyczna forma: 
przezroczysty klosz lampy w połączeniu z czarną 
obudową. Do zamontowania w dowolnym 
momencie. Technika LED zapewnia długą 
żywotność.

4M0052100A

Cena już od 2840 zł

8   Oświetlenie progowe Audi Beam

Diodowa lampka oświetlenia progowego 
uzupełnia oświetlenie seryjne. Wyróżnia się 
zarówno wyświetlaniem logotypu, jak i większą 
jaskrawością. 
Do samochodów z seryjnie montowanym 
oświetleniem progowym LED

Pierścienie Audi

4G0052133G

Cena 589 zł

Logo quattro

4G0052133H

Cena 589 zł

7   Sportowe nakładki na rurę 
wydechową

Podkreślają dynamiczny charakter Twojego 
Audi. Chromowana stal nierdzewna zapewnia 
szlachetny wygląd.
Dla modelu Audi A3

8V0071771

Cena już od 172 zł

8

Audi Serwis   | 29



1   Fotelik dziecięcy Kidfix XP
 

Dla dzieci o wadze od 15 do 36 kg lub  
w wieku pomiędzy 3,5 do 12 lat. Powierzchnia 
siedziska i oparcie są rozdzielane. Zagłówek 
jest indywidualnie regulowany odpowiednio  
do wzrostu dziecka, a nachylenie oparcia może 
zostać dostosowane za pomocą wysuwanej 
poprzeczki Isofix. Tapicerka jest zdejmowana  
i nadaje się do prania.

4M0019904  EUR

Cena 1947 zł
2   Podstawa ISOFIX*

Umożliwia bezpieczny przewóz dziecka w foteliku 
dla niemowląt. Ułatwia montowanie i wyjmowanie 
fotelika z samochodu, a regulowana podpórka 
zwiększa stabilność, optymalizując ochronę 
najmłodszych pasażerów.

4L0019907 EUR

Cena 880 zł
* Dostępna jest także wersja I-Size

3   Podkładka pod fotelik dziecięcy
 

Zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem 
oraz ewentualnymi odciskami fotelików 
dziecięcych. Łatwo zmywalna, spód z powłoką 
antypoślizgową. Mali podróżujący znajdą 
również miejsce na drobne przedmioty w dwóch 
kieszeniach. Bezproblemowy montaż ze 
wszystkimi fotelikami dziecięcymi Audi, również 
w przypadku mocowania ISOFIX. 

4L0019819

Cena 200 zł

Pełna 
radość

3

2

4   Fotelik dla dziecka 
Dualfix I-SIZE

Może być stosowany od urodzenia do 
wzrostu 105 cm. Na stałe połączony 
z bazą, a do tego można go obracać 
o 360 stopni – tak by z położenia 
przodem do kierunku jazdy przejść 
do położenia tyłem bez konieczności 
wyjmowania i ponownego montażu. 
Podczas jazdy fotelik dziecięcy 
musi być odwrócony w żądanym 
kierunku jazdy, aby bezpiecznie się 
zablokował. Dopuszczony do użytku 
według uregulowania ECE-R129. 

4M0019902

Cena 3667 zł
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1   Kurtka zimowa

Funkcjonalność i wygoda – nowoczesna 
ocieplana kurtka outdoorowa Audi.
Materiał wierzchni: 100% poliester 
dwuwarstwowy; materiał wewnętrzny: 100% 
membrana poliuretanowa tkana; podszewka: 
100% poliester tkany (bluesign® system); 
wypełnienie: 100% poliester włóknina 
Funkcjonalność: membrana poliuretanowa,  
C6 laminowana
Wyprodukowana dla Audi przez markę Schöffel

Damska
Rozmiary: 34–44

Q3131602301-06

Cena 1710 zł

Męska
Rozmiary: 48–56

Q3131602202-06

2  Kurtka outdoorowa męska  
      Audi Sport

Profesjonalna ochrona przed wiatrem i chłodem. 
Materiał zewnętrzny z membraną TPU: 
10000 mm słupa wody i 10000 g / m² / 24 h 
oddychalności. Wyposażona w ciepłą, bardzo 
lekką wyściółkę i zintegrowany kaptur z regulacją 
szerokości. Do tego ma wewnętrzną podszewkę 
z widocznym pikowaniem i odblaskowe paski na 
rękawach z tyłu. 
Wyprodukowana dla Audi przez markę Schöffel

Q3131801702-6

Cena 1130 zł

Męska
Rozmiary: 48–56

Q3131602602-07

Cena 430 zł

Damska
Rozmiary: 34–44

Q3131602701-06

Cena 430 zł

3   Koszulka baselayer

Funkcjonalna koszulka zapewniająca ciepło 
i wygodę. Doskonale nadaje się jako podkoszulka 
przy uprawianiu sportów zimowych.
Materiał: 90% poliester, 10% elastan  
(certyfikat Oeko-Tex) 
Kolor: ciemnoszary

Zimą nie musi 
być zimno

1

3

2
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1   Espresso mobil 

Mobilny ekspres do kawy espresso 
podłączany do gniazda 12 V 
w Twoim Audi przygotuje gorącą 
i aromatyczną filiżankę espresso 
w parę minut.

W skład zestawu wchodzą:
1 x Espresso mobil
1 x instrukcja obsługi
1 x torba do przechowywania
1 x ściereczka do czyszczenia
18 x saszetka kawy Espresso illy
2 x filiżanka do espresso

4G0069641A

Cena już od 1400 zł

2   Kubek ze stali nierdzewnej, 
ciemnoniebieski

Ciepłe lub zimne napoje nie wyleją się z kubka 
Audi z podwójnymi ściankami ze stali nierdzewnej 
z izolującą próżnią. 

Szczegóły:
– zabezpieczenie przed rozlewaniem dzięki 

technologii Autoseal
– pokrywa z tworzywa sztucznego
– nadaje się do mycia w zmywarce
– ciepłe napoje pozostają ciepłe przez pięć godzin, 

zimne utrzymują temperaturę przez 12 godzin
– pojemność 410 ml
– materiał: stal nierdzewna, tworzywo sztuczne 

Q3291700100 

Cena 239 zł

3   Termos quattro 

Wysokiej jakości termos ze stali nierdzewnej  
z logo quattro. Odpowiedni do zimnych  
i gorących napojów. Co-branding z marką mizu.
Pojemność: ok. 800 ml

Q3291800300 

Cena już od 239 zł

Kawa w plenerze? 
Proszę bardzo

3

2
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1   Kurtka unisex, HERITAGE

Lekka sportowa kurtka o rajdowym wyglądzie. 
Szybkie zapinanie na zamek błyskawiczny Audi, 
praktyczne kieszenie z przodu z krawędziami 
wykończonymi w technice „lasercut”, klasyczne 
logo Audi Sport, nadruk „quattro” na ramionach, 
pierścienie Audi na karku. 
Materiał: 100% tkanina poliestrowa
Kolor zbliżony do białego
Rozmiary: S–XXL

Q3131401402-6

Cena 600 zł

2   Koszulka polo męska, HERITAGE

Koszulka polo z rękawem ćwierć długości. 
Wygodny, luźny krój. Naszywka „Pikes Peak 
1987” na ramieniu jako hołd dla legendarnego 
kierowcy rajdowego Waltera Röhlra.
Materiał: 67% poliester Coolmax, 33% poliester 
Rozmiary: S–XXL

Q3131401202-6

Cena 300 zł

3   T-shirt unisex, HERITAGE

Koszulka unisex Audi Heritage z krótkimi 
rękawami i okrągłym dekoltem.  
Nadruk „Rajd San Remo 1982, Hannu Mikkola”.
Materiał: 65% bawełna, 35% poliester
Rozmiary: S–XXL

Q3131401302-6

Cena 175 zł

4   Szal jedwabny HERITAGE,  
50x50 cm

Wyrafinowany jedwabny szal damski Audi 
Heritage z diagonalnym splotem.
Materiał: 100% jedwab

Q3131403500

Cena 284 zł

We are 
the champions

Kolekcja Heritage jest hołdem dla wszystkich, którzy przyczynili się 
do sukcesów Audi. To wspaniała kolekcja inspirowana klimatem lat 
80. oraz emocjami, które do dziś budzi mistrzowskie Audi quattro.

1

2

3

4
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7   Chronograf Heritage

Q3101600900

Cena 1160 zł

2   Zegarek solarny Audi 
mały, kolor szary 
Quantum

Q3101600700

Cena 860 zł

1   Chronograf  
solarny

Q3101900100

Cena 1530 zł

4   Zegarek Damski  
Audi Sport Precidrive

Q3101600200

Cena 1410 zł

2   Chronograf  
sportowy

Q3101900400

Cena 980 zł

5   Zegarek 
z kalendarzem 
tygodniowym, szary

Q3101600400

Cena 1470 zł

6   Zegarek outdoorowy 
męski

Q3101800200

Cena 620 zł

8   Zegarek Audi Sport

Koperta z matowego czarnego 
tworzywa sztucznego z włóknem 
szklanym, trzy wskazówki, 
silikonowy pasek z motywem rombu 
Audi Sport, fosforyzujące wskazówki 
i oznaczenia godzin, czarna luneta 
z aluminium, japoński mechanizm 
kwarcowy Miyota z datownikiem, 
denko ze stali nierdzewnej, 
wodoszczelność do 5 atm.

Wymiary: średnica koperty: 45 mm

Czarny

Q3101600800

Cena 520 zł

Czerwony

Q3101600800

Elegancja 
przychodzi 

z czasem

65
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2   Portfel męski mini 
Audi, czarny

Q3151900400

Cena 325 zł

1   Portfel męski Audi, 
skórzany, czarny

Q3151900300

Cena 489 zł

4   Damski brelok 
skórzany Audi

Q3181900200

Cena 153 zł

3   Damski portfel skórzany 
Audi, czarny

Q3151901100

Cena 550 zł

7   Damski zegarek  
Audi

Srebrno-czarny

Q3101900700

Cena 730 zł

8   Chronograph męski  
Audi

Czarno-srebrny

Q3101900500

Cena 1710 zł

9   Chronograph męski 
Audi Sport Carbon

Czarno-srebrny 

Q3101600200

Cena 1410 zł

5   Torba na laptopa 
Audi, czarna

Q3151900900

Cena 1220 zł

6   Torba Audi 
weekender, czarna

Q3151901000

Cena 1400 zł

Pomysł na 
świąteczny 

prezent Audi

5

6
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1   Plecak

Wytrzymały plecak w kolorze ciemnoszarym z dużą komorą 
główną, komorą przednią i kieszonką na telefon komórkowy 
na pasku. Szare odcienie z przodu i z tyłu plecaka mogą się 
różnić ze względu na indywidualne cięcie podczas produkcji. 
Wodoodporny. Wytwarzany w procesie o neutralnej sumie 
emisji CO2. Made in Germany.
Co-branding z marką VAUDE
Materiał: poliamid 100%
Pojemność: ok. 27 l
Wymiary: ok. 50x38x24 cm

Q3151800500

Cena już od 610 zł
2  Torba na ramię

Funkcjonalność plus design. Torba ma pasek na  
ramię i dostosowane przegródki na notebooka (13,3’’) 
i bidon. Ciemnoszary kolor przedniej i tylnej części może  
być zróżnicowany ze względu na indywidualne cięcie 
podczas produkcji. Wodoodporna, szwy kryte taśmą.   
Wytwarzana w procesie o neutralnej sumie emisji CO2. 
Made in Germany. 
Co-branding z marką VAUDE
Materiał:  poliamid 100%
Pojemność: ok. 14 l
Wymiary: ok. 34x37x16 cm

Q3151800600

Cena już od 610 zł

Walizki Audi

Nie tylko eleganckie, ale także praktyczne: 
walizki Audi spełniają wszelkie wymagania 
dzięki swojej pojemności i łatwemu prowadzeniu 
na podwójnych kółkach.

Materiał: 
– lekka skorupa z poliwęglanu 
– wewnętrzna podszewka z nylonu nieściernego 

Dostępne w trzech rozmiarach

3   55x40x20 cm, waga: 2,2 kg, pojemność: 38 l

Q3151800300

Cena 1650 zł
4   69x46x27 cm, waga: 2,9 kg, pojemność: 74 l

Q3151800200

Cena 1830 zł
5   75x51x28 cm, waga: 3,4 kg, pojemność: 94 l 

Q3151800100

Cena 1950 zł

Idealni 
towarzysze 

podróży
Trudno sobie wyobrazić podróżowanie bez torby, walizki czy plecaka. 
Te niezbędne przedmioty mogą być nie tylko pojemne i funkcjonalne, 

ale również intrygować piękną, nowoczesną formą.

3

4

5
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Najbliższy salon Audi

Zapraszamy do serwisu Audi
Dożywotnia Gwarancja Mobilności Audi to program zapewniający kierowcom Audi bezpieczeństwo i komfort podróżowania. 
Przez 365 dni w roku i 24 godziny na dobę niezależnie od miejsca Twojego pobytu program ten oferuje bezpłatną pomoc 
drogową i inne bezpłatne świadczenia w razie awarii, wypadku, kradzieży oraz w innych przypadkach unieruchomienia 
samochodu. Dożywotnia Gwarancja Mobilności Audi zapewnia pomoc w przypadku zdarzeń powstałych na terytorium Polski 
oraz prawie całej Europy. Szczegółowe informacje o zakresie świadczeń i warunkach Dożywotniej Gwarancji Mobilności Audi 
znajdziesz w swoim planie serwisowym oraz na stronie:

 www.audi.pl
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