ORYGINALNE
AKCESORIA AUDI
Z RABATEM DO 30%
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Wstęp

Początek roku to czas snucia planów na przyszłość. Wiesz już, gdzie wyruszysz tej zimy? A może tym razem
postawisz na spontaniczne wyjazdy co weekend, by złapać oddech i nabrać dystansu? W obu przypadkach
warto przygotować się na każdą sytuację. Bo gdy zjedziesz z drogi w leśny ostęp, możesz potrzebować
czegoś więcej niż podczas codziennych dojazdów do pracy.
Stawiając na sprawdzoną markę, masz pewność, że wszędzie dotrzesz bez przeszkód. I właśnie dlatego za
kierownicą Audi wiesz, że podróż będzie trwała tak długo, jak zechcesz. A dzięki akcesoriom Audi będzie
jeszcze bardziej komfortowa i bezpieczna.
Poznaj ofertę katalogu Audi Stories i wybierz akcesoria w wyjątkowych cenach z rabatem nawet do 30%.

W katalogu:

ZOBACZ

Boksy i pojemniki dachowe – Miejsce na wszystko
Belki dachowe – Jeszcze więcej możliwości
Uchwyty na narty – By zdobywać szczyty
Foteliki dziecięce – Mały pasażer
Wkłady do bagażnika – Bo liczy się wnętrze
Łańcuchy śniegowe – Gotowe na zimowe wyzwania
Środki do pielęgnacji – Zawsze piękne
Łopaty i skrobaczki – Lepsze widoki
Koła zimowe Audi – Zanim przyjdą mrozy

Pełną ofertę akcesoriów znajdziesz na sklep.audi.pl i w salonach dealerskich Audi.
Audi Serwis
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Bagażniki dachowe

#Miejsce na wszystko | Boksy i pojemniki dachowe
Górskie wakacje w środku zimy mogą zaskoczyć brakiem śniegu, jesienne
Bieszczady – upałem, a dzieci – w najmniej oczekiwanym momencie urlopu poprosić
o ulubioną zabawkę. Nigdy nie wiadomo, jaka przygoda czeka Cię w trakcie wyjazdu,
dlatego zawsze warto spakować więcej – na wszelki wypadek. W pojemniku
dachowym znajdzie się miejsce na wszystko, czego możesz potrzebować.

#Pojemnik dachowy srebrny
Od wakacji oczekujesz więcej. Więcej spokoju,
wytchnienia i przestrzeni. Dzięki boksowi na dachu
samochodu zapakujesz wszystko to, co pozwala
Ci się zrelaksować. Platynowy pojemnik dachowy
w kolorze srebrnym z czarno-brylantową krawędzią
boczną to gwarancja eleganckiej prezencji.
Występuje w dwóch wariantach: o pojemności 360
i 405 l i ma prosty system szybkiego mocowania.
Boks jest zamykany na klucz i otwierany z obydwu
stron dla wygodnego załadunku i rozładunku.
Z kolei wysunięta pozycja umożliwia lepszy dostęp
do bagażnika.
8X0071200

Cena:

2270

1703 zł

Pojemność: 360 l

#Pojemnik dachowy czarny
Na urlopie cenisz różne możliwości i aktywny
wypoczynek? Bagażnik dachowy w kolorze czarnym
brillant z bocznym skrzydłem i chromowanymi
pierścieniami Audi zmieści wszystkie Twoje plany.
Występuje w trzech wariantach: o pojemności 300,
360 i 405 l.
Sportowy design i aerodynamiczny kształt
współgrają z najwyższą funkcjonalnością. Boks
dachowy zamykany jest na klucz i dla większego
komfortu ma funkcję dwustronnego otwierania.

Kup teraz >
8V0071200 Y9B
8K0071200

Cena:

3180

2385 zł

Cena:

2230

1672 zł

2450

1837 zł

3340

2505 zł

Pojemność: 300 l

Kup teraz >

Pojemność: 405 l

Kup teraz >
8X0071200 Y9B

Cena:

Pojemność: 360 l

Kup teraz >

8K0071200 Y9B

Cena:

Pojemność: 405 l

Kup teraz >

Audi Serwis

3

Bagażniki dachowe

#Torba do bagażnika dachowego
Miejsce to nie wszystko – równie ważne są porządek
i odpowiednie zabezpieczenie przewożonych
przedmiotów. Wytrzymałe i elastyczne torby
do bagażnika dachowego wyposażone
w wodoszczelne dno pozwolą spakować i przewieźć
niemal każdy ładunek. Zestaw trzech toreb
z łatwością zmieści się do boksu dachowego.
000071154

Cena:

239

179 zł

310

232 zł

360

288 zł

Rozmiar: S

Kup teraz >

000071154A

Cena:

Rozmiar: M

Kup teraz >

000071154B

Cena:

Rozmiar: L

Kup teraz >

Audi Serwis
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Belki dachowe

#Jeszcze więcej możliwości | Belki dachowe
Marzysz o urlopie w klimacie śnieżnego szaleństwa. Pakujesz walizki do samochodu,
a na dachu mocujesz narty lub deski snowboardowe. Tak wygląda początek wielkiej
przygody, na którą wyruszasz swoim Audi. Belki dachowe zwiększają możliwości Twojego
samochodu i pozwalają zabrać w drogę znacznie więcej atrakcji, emocji i przyjemności.
Uprawiaj ulubiony sport, nawet jeśli Twoja pasja nie mieści się w zwykłym bagażniku!
Czy wiesz, że... Każdy bagażnik dachowy został specjalnie zaprojektowany z myślą
o konkretnym modelu Audi, aby idealnie dopasować się do konstrukcji auta i zapewnić
bezpieczeństwo.

Dostępne warianty:
#Podstawy bagażnika dachowego A4 Limousine
8W5071126

#Podstawy bagażnika dachowego
Lista ukochanych zabawek Twojego dziecka zdaje
się nie mieć końca, a Ty marzysz o podróży
bez marudzenia. Na takie sytuacje polecamy
podstawę bagażnika dachowego zaprojektowaną
dla pojazdów z relingami dachowymi.
Najwyższa jakość wykonania, prosta instalacja
oraz zabezpieczenie przed kradzieżą – właśnie
znalazłeś nową, wygodną możliwość transportu.

Cena:

1330

997 zł

#Podstawy bagażnika dachowego A7
4K8071126

Kup teraz >

Cena:

1330

997 zł

83F071126

1380

1035 zł

Kup teraz >

997 zł

80A071151

Cena:

1330

1064 zł

Kup teraz >

#Podstawy bagażnika dachowego A6 Limousine
Cena:

1330

#Podstawy bagażnika dachowego Q5

Kup teraz >

4K5071126A

Cena:

Kup teraz >

#Podstawy bagażnika dachowego A6 Avant
Cena:

1080 zł

#Podstawy bagażnika dachowego Q3 Sportback

Kup teraz >

4K9071151

1440

Kup teraz >

#Podstawy bagażnika dachowego A4 Avant
8W9071151

Cena:

1380

1035 zł

#Podstawy bagażnika dachowego Q7
4M0071151

Cena:

1380

1035 zł

Kup teraz >

Audi Serwis
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Belki dachowe

#Pokrowiec na belki bagażnika
Uniwersalna torba została zaprojektowana z myślą
o komfortowym przechowywaniu oryginalnych
belek bagażnika Audi. Wykonano ją z wysokiej
jakości tkaniny. Uchwyt do przenoszenia
i praktyczna pętla ułatwiają transport
lub przechowywanie. Praktyczna boczna
kieszeń pozwala na trzymanie narzędzi czy też
instrukcji montażu. Pokrowiec dostępny jest
w dwóch wariantach.
Rozmiar: uniwersalny
Kolor: czarny
8R0071156F

Cena:

Kup teraz >

205

154 zł
Rozmiar: L
Wymiary (dł./szer./wys.): ok. 120/15/27 cm
8R0071156E

Cena:

228

179 zł

Kup teraz >

Audi Serwis
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Uchwyty na narty

#By zdobywać szczyty | Uchwyty na narty
Alpejskie słońce przez wiele godzin, smak gorącej kawy tuż przy górskich schroniskach,
niekończące się wędrówki po zimowych bezdrożach, szaleństwo na stoku, zdobyte
szczyty…
Tyle wrażeń znajdziesz, jeśli wyruszysz w podróż swoim Audi. Jaka będzie Twoja historia?
Wybierz uchwyty na narty do swojego Audi i się przekonaj.

#Uchwyt do nart i snowboardu dla maksymalnie
4 par nart lub 2 desek snowboardowych
bez funkcji wyciągania
4M0071129

Cena:

720

540 zł

Kup teraz >

#Uchwyt do nart i snowboardu dla maksymalnie
6 par nart lub 4 desek snowboardowych
bez funkcji wyciągania
4M0071129A

Cena:

940

705 zł

Kup teraz >

#Uchwyt do nart i snowboardu z funkcją
wyciągania
Narty czy snowboard? Wyprawa z dzieciakami czy
romantyczny weekend tylko we dwoje?
Ty decydujesz! Dzięki praktycznemu uchwytowi
bezpiecznie umieścisz na dachu 4 pary nart
lub 2 deski snowboardowe. Wysoka jakość
wykonania, a do tego szybki i prosty montaż.
W tym modelu przy załadunku pomocna jest
praktyczna funkcja wyciągania uchwytu.
4M8071129

Cena:

1140

855 zł

#Torba na narty
Lubisz, gdy wszystko jest na swoim miejscu?
Pokrowiec oferuje przestrzeń dla 4 par nart
lub 3 desek snowboardowych. Wodoodporny
materiał wewnętrzny skutecznie chroni przed
zabrudzeniami. Praktyczny system rolek oraz różne
uchwyty ułatwiają transport poza samochodem.
Z kolei zintegrowane paski do zaczepów
w bagażniku zapewniają komfortowe mocowanie.
000050515A

Cena:

1090

818 zł

Kup teraz >
Kup teraz >

Audi Serwis
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Foteliki dziecięce

#Fotelik dziecięcy Dualfix I-SIZE
Twoje dziecko lubi odkrywać świat z różnych
perspektyw? Wybierz obrotowy fotelik, który można
zamontować tyłem lub przodem do kierunku jazdy.
Obrót o 360 stopni jest możliwy bez konieczności
ponownego montażu. Po zaparkowaniu pojazdu
fotelik z łatwością odwraca się w stronę otwartych
drzwi – wszystko dla większego komfortu dziecka
i rodzica. Dodatkowo ma technologię ochrony przed
uderzeniem bocznym (SICT inside), z kolei wspornik
zapobiega wywróceniu się fotelika. Najwyższej
jakości obicie zachwyca sportowym charakterem
i świetnie współgra z wnętrzem Twojego Audi.
Fotelik wyprodukowano w Niemczech we
współpracy z marką Britax Römer.

#Mały pasażer | Foteliki dziecięce
Pamiętasz pierwszą podróż do domu ze swoim dzieckiem? Rozpierała Cię duma, ale czułeś,
że w Twoim życiu właśnie nastąpił decydujący zwrot. Od tamtego dnia każda droga,
w którą zabierasz dziecko, jest niepowtarzalna. Dlatego wybierz dla niego odpowiedni fotelik,
aby mogło bezpiecznie odkrywać świat. A kto wie, może dziś zobaczycie za oknem tęczę
albo po raz pierwszy policzycie mijane pieski i będzie ich aż dziesięć lub spotka Was jeszcze
inna przygoda, z której Twój maluch będzie tak dumny, jak Ty z niego.

Od urodzenia do 105 cm
Gwarancja bezpieczeństwa: europejski certyfikat
ECE R129 / 00 I-SIZE

4M0019902

Cena:

Kup teraz >

3200

2400 zł

#Fotelik dziecięcy Kidfix XP
Kiedy one tak urosły? Jeśli rozglądasz się za kolejnym
fotelikiem, to Kidfix XP będzie idealny. Gdy waga
dziecka przekroczy 22 kg, oparcie można łatwo
oddzielić i komfortowo używać samego siedziska.
Zagłówek jest indywidualnie regulowany
odpowiednio do wzrostu dziecka. Z kolei nachylenie
oparcia fotelika może zostać dostosowane
za pomocą wysuwanej poprzeczki ISOFIX.
Tapicerka jest zdejmowana i nadaje się do prania.
Oparcie w kształcie litery V niezależnie od wzrostu
zapewnia dostateczną ilość miejsca na plecy
i ramiona, dzięki czemu dziecko jest optymalnie
chronione. Sportowa stylistyka obicia przykuwa
wzrok i idealnie komponuje się z wnętrzem Audi.
Fotelik wyprodukowano w Niemczech
we współpracy z marką Britax Römer.
4M0019904 EUR

Cena:

Kup teraz >

1700

1275 zł

#Wózek dziecięcy
Twoje dziecko kocha małe i wielkie podróże,
a Ty lubisz przeplatać dłuższe trasy krótkim
odpoczynkiem? Zabierasz malucha na spacer
po lokalnych drogach. Miejskie uliczki, a może
wiejskie bezdroża? Wózek spacerowy Audi sprawi,
że dziecko będzie odkrywać świat w najwyższym
komforcie. Elegancki design, miękko wyściełane
siedzisko, regulowane oparcie i podnóżek.
Ochronę zapewnia łatwo regulowany pas i duży
daszek z okienkiem. Dzięki mechanizmowi składania
jedną ręką można go złożyć do niewielkich rozmiarów
i łatwo schować np. w bagażniku pojazdu.
4M0019900

Cena:

2610

1957 zł

Kup teraz >

Audi Serwis
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Foteliki dziecięce

#Fotelik niemowlęcy Audi i-Size
Dla Twojego dziecka nawet krótka codzienna trasa
staje się wielką, emocjonującą przygodą.
Teraz najmłodsi fani motoryzacji mogą czerpać
radość z podróżowania Audi. Wybierając pierwszy
fotelik dla niemowlęcia, warto zwrócić uwagę
nie tylko na wygodę malucha, ale też na jego
bezpieczną pozycję. W foteliku niemowlęcym
Audi I-SIZE optymalną ochronę zapewniają
m.in. zintegrowany pas uprzęży i regulowany
zagłówek. Osłona przeciwsłoneczna chroni przed
bezpośrednim działaniem promieni, a oddychający
pokrowiec zapewnia komfort jazdy.
Od urodzenia do 105 cm
(zalecane od urodzenia do około 15 miesięcy)

4M0019901

Cena:

Kup teraz >

1720

1290 zł

#Podstawka Audi Baby-Safe i-Size Flex
Przepis na bezpieczeństwo, łatwy montaż i pełen
komfort? Oto zgrany duet: z bazą i-Size do użytku
z fotelikiem dziecięcym Audi i-Size nawet najmłodsi
podróżują pod pełną ochroną. Podstawa i-Size
jest przymocowana do wstępnie zainstalowanych
punktów mocowania i-Size, które stanowią stałą
część konstrukcji nadwozia pojazdu. Fotelik
dziecięcy Audi i-Size jest mocowany w bazie Audi
i-Size. Dzięki temu wkładanie i wyjmowanie fotelika
jest nie tylko proste i komfortowe, ale przede
wszystkim bezpieczne.
4M0019907

Cena:

1370

1027 zł

Kup teraz >

#Osłona fotela
Grzechotka, książeczka, a do tego pluszowy miś
– te wszystkie skarby podróżują razem z Twoim
dzieckiem. Chcesz zadbać o czystość foteli
i porządek w samochodzie? Osłona fotela
z czterema praktycznymi kieszeniami idealnie
przechowa wszystkie skarby. Materiał ze specjalną
powłoką łatwo się czyści, chroni fotele
przed zabrudzeniami, a jednocześnie wizualnie
dobrze komponuje się z wnętrzem samochodu.
4M0061609

Cena:

154

116 zł

Kup teraz >

Audi Serwis
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Foteliki dziecięce

#Podkładka pod fotelik dziecięcy
Po pojawieniu się dziecka nic nie jest takie jak
przedtem. Jeśli jednak chcesz, by Twoje auto było
zawsze tak samo zadbane, oto nasza propozycja.
Podkładka pod fotelik dziecięcy idealnie
wkomponowuje się w luksusowe wnętrze Audi
i chroni przed zabrudzeniem czy pozostawieniem
odcisków przez montowany fotelik.
Łatwa w utrzymaniu czystości, z pokryciem
antypoślizgowym. Dołączone magnetyczne
zapięcie ułatwia dopasowywanie.
4L0019819A

Cena:

222

#Lusterko dziecięce
Malucha masz zawsze na oku i chcesz, by podczas
wspólnej podróży było tak samo? Z lusterkiem
dziecięcym Audi podczas jazdy możesz zerkać
na to, co robi Twoje dziecko. Lusterko montowane
jest na zagłówku tylnego siedzenia i w dowolnym
momencie można je zdjąć.

166 zł

Kup teraz >

Cena:

8V0084418

4L0019819

Cena:

205

154 zł

131

98 zł

Kup teraz >

Kup teraz >

Audi Serwis
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Wkład do bagażnika

#Bo liczy się wnętrze | Wkłady do bagażnika
Podczas wielokilometrowej wędrówki w górach czeka wiele niespodzianek: ulewny
deszcz, błotniste ścieżki czy zaspy śniegu. Twój sprzęt sportowy i ubranie mogą nosić
ślady tych przygód. Na szczęście nie musisz martwić się o wnętrze swojego Audi.
Wkłady do bagażnika ochronią je przed wilgocią i brudem.
Dostępne warianty:
#Wkład do bagażnika A6 Avant
Cena:

4K0061180

490

368 zł

490

368 zł

420

315 zł

430

323 zł

Kup teraz >

#Wkład do bagażnika A7
Cena:

4K8061180

Kup teraz >

#Wkład do bagażnika A6 Limousine
Twoje obuwie doskonale pamięta spotkanie
z błotnistą ścieżką, a kurtka niespodziewaną
ulewę? Wkład do bagażnika chroni jego przestrzeń
przed zabrudzeniem i zapobiega przesuwaniu
się przedmiotów. Praktyczna półka bagażnika
z otaczającą krawędzią chroni jego podłogę przed
wilgocią i brudem. Stabilna plastikowa taca
jest wodoodporna. Dzięki specjalnej strukturze
przesuwanie się przewożonych przedmiotów
zostało ograniczone.
4K5061180

Cena:

490

368 zł

#Wkład do bagażnika Q3
Cena:

83A061180

Kup teraz >

#Wkład do bagażnika Q5
80A061182

Cena:

Kup teraz >
Kup teraz >

#Wkład do bagażnika A4 Limousine
8W5061180

Cena:

420

315 zł

Kup teraz >

Audi Serwis
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Łańcuchy śniegowe

#Gotowe na zimowe wyzwania | Łańcuchy śniegowe
Kochasz zimową adrenalinę i odkrywanie nowych miejsc?
Zanim jednak wjedziesz na nieprzerwaną warstwę lodu
czy śniegu – zadbaj o bezpieczeństwo. Z łańcuchami
śniegowymi Twoje Audi będzie gotowe na zimowe wyzwania.

#Łańcuchy dla A4 Comfort

#Łańcuchy dla A4 Basic
Zanim wyruszysz na zimową wyprawę pełną wyzwań
i adrenaliny, zadbaj o bezpieczeństwo i maksymalną
przyczepność na zaśnieżonych drogach. Łańcuchy
śniegowe zostały wykonane z najwyższej jakości
stali. Dodatkowo w celu poprawienia trakcji
i zachowania toru jazdy ogniwa zostały zahartowane.
Gwarancją idealnego dopasowania do opon są
specjalne ogniwa regulacyjne.
4F0091365

Cena:

Kup teraz >

610

458 zł

Te łańcuchy szczególnie dobrze sprawdzą się
w modelach A4 z szerokimi oponami. Ogniwa ze
stali krawędziowej wzmocnione są dodatkowymi
ogniwami przyczepnymi i ścieralnymi, dzięki czemu
zapewniają odpowiednią przyczepność i cichą pracę.
Specjalny system zapewnia błyskawiczny i wygodny
demontaż.
8W9091387

Cena:

1110

888 zł

Kup teraz >

#Łańcuchy dla Q5 Comfort
Łańcuchy śniegowe zostały wykonane z najwyższej
jakości materiałów, dzięki czemu poprawiają
bezpieczeństwo i hamowanie w zimowych
warunkach drogowych. Montaż jest szybki i prosty,
a system regulacji ułatwia idealne dopasowanie.

80A091387B

Cena:

1500

1125 zł

Kup teraz >

Audi Serwis
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Łańcuchy śniegowe

#Łańcuchy dla A6, A7 i Q3
Łańcuchy śniegowe pomagają w utrzymaniu toru
jazdy i bezpiecznym hamowaniu w zimowych
warunkach drogowych. Zarówno montaż,
jak i demontaż przebiega sprawnie i bez
dodatkowych narzędzi. Wszystkie akcesoria
do samodzielnej instalacji są dołączone do zestawu.
4K8091387B

Cena:

1110

832 zł

Kup teraz >

#Łańcuchy dla Q7 i Q8
Łańcuchy śniegowe zostały wykonane z najwyższej
jakości stali w celu zapewnienia większego
bezpieczeństwa i maksymalnej przyczepności
na zaśnieżonych drogach. Dodatkowo aby poprawić
trakcję i zachowanie toru jazdy, ogniwa zostały
zahartowane. Montaż jest szybki i prosty, a system
regulacji ułatwia idealne dopasowanie.
4M0091387B

Cena:

1550

1162 zł

Kup teraz >

Audi Serwis
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Środki do pielęgnacji

#Zawsze piękne | Środki do pielęgnacji
Góry, doliny i otwarte przestrzenie wzywają, więc siadasz za kierownicą swojego Audi i ruszasz
przed siebie. Zjeżdżasz z asfaltu na kręte ścieżki, pagórkowate pola zmieniają się w las, a żwir w błoto.
Nie zatrzymujesz się, bo na tym polega prawdziwa jazda bez ograniczeń. I niczym się nie martwisz,
bo zestaw kosmetyków samochodowych Audi pomoże usunąć wszystkie ślady wypadu za miasto
i przygotować samochód na powrót do miejskiej dżungli.

#Pianka czyszcząca 300 ml
Wnętrze Audi to przestrzeń, w której doświadczasz
wielkich emocji, kiedy tylko masz na to ochotę.
Silnik zwiększa obroty, prędkość rośnie, a Ty
odprężasz się w fotelu – najlepsze na świecie
uczucie, niezależnie od dystansu. Środek czyszczący
w formie pianki pomoże oczyścić i zabezpieczyć
pokrowce, obicia, materiały tekstylne i gładką skórę.
00A096301A 020

Cena:

46

35 zł

Kup teraz >

#Zestaw do pielęgnacji obręczy kół
Obręcze kół są wizytówką Twojego auta – robią
wrażenie dynamiczną stylistyką, ale często noszą
ślady użytkowania i drobnych przygód, które można
mieć w czasie jazdy albo parkowania. Zadbaj o nie
z zestawem do pielęgnacji obręczy kół,
a usuniesz nawet uporczywe osady i zabezpieczysz
powierzchnie przed ponownym zanieczyszczeniem.
Zawartość:
• środek do czyszczenia obręczy 500 ml
• wosk polimerowy 50 ml
• ściereczka polerska z mikrowłókien
• szczotka do obręczy.
00A096327 020

Cena:

Kup teraz >

138

#Wosk polimerowy 250 ml

103 zł

Jedziesz przez miasto w słoneczny zimowy dzień,
a Twój samochód przyciąga spojrzenia. To uczucie
delikatnej satysfakcji jest zupełnie naturalne.
Woskiem polimerowym Carnauba zabezpieczysz
lakier swojego Audi, a poza satysfakcją zyskasz
również pewność, że każdy będzie oglądał się
za Tobą z zazdrością.
00A096317A 020

Cena:

44

33 zł

Kup teraz >

Audi Serwis
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Środki do pielęgnacji

#Torba z kosmetykami zimowymi
Wszystko, czego potrzebujesz, by kompleksowo
zadbać o swoje Audi. Elegancka czarna torba,
a w środku zestaw kosmetyków wysokiej jakości.
Zawiera wszystko to, co potrzebne do gruntownego
czyszczenia i konserwacji powierzchni.
Zawartość:
• środek do czyszczenia z aktywną pianą 300 ml
• środek do usuwania owadów 500 ml
• środek przeciwmroźny 500 ml
• środek do głębokiej pielęgnacji tworzyw
sztucznych 250 ml
• wosk polimerowy 250 ml
• szampon woskujący 250 ml
• politura do szkła 50 ml
• czarna ściereczka z mikrowłókien
• gąbka do usuwania owadów
• gąbka.
4L0096353 020

Cena:

Kup teraz >

360

270 zł
#Zimowy płyn do mycia szyb
Lepszy widok na zimę? Płyn do spryskiwaczy
czyści przednią szybę bez pozostawiania smug.
Sprawdzi się również przy pielęgnacji reflektorów
z poliwęglanu. Dzięki środkowi zapobiegającemu
zamarzaniu do -25°C otrzymujesz gwarancję dobrej
widoczności nawet w bardzo trudnych warunkach.

#Zestaw zimowy
Wraz z zimą nadeszły śnieżne wyzwania. Lubisz
być przygotowany na każdą sytuację? Z zestawem
kosmetyków zimowych kompleksowo zadbasz
o swoje Audi.

4M8096323A 020

Cena:

56

42 zł

Kup teraz >

Zawartość:
• środek przeciwmroźny -70°C 500 ml
• odmrażacz 500 ml
• środek do polerowania szkła 50 ml
• ściereczka zapobiegająca parowaniu szyb
• skrobaczka do szyb.
Cena:

4L0096352 020

120

90 zł

Kup teraz >

Audi Serwis
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Skrobaczki

#Lepsze widoki | Łopaty i skrobaczki
Gdy pojawiają się śnieg i lód, wyruszasz w trasę pełną zimowych przygód.
Doskonale znasz blaski i cienie sezonu zimowego, ale mimo to warunki pogodowe zawsze
trochę zaskakują. W drodze na stok spotyka Cię śnieżyca, a poranek tuż przed wyjazdem
na narty wita Cię oblodzonymi szybami. W takich sytuacjach niezbędnym pomocnikiem
stają się oryginalne akcesoria Audi. Dzięki nim masz lepszy widok na zimę.

#Łopata śniegowa
Praktyczny pomocnik, gdy nadejdą śnieg i lód?
Łopata do odśnieżania z drążkiem teleskopowym
z wytrzymałego, eloksalowanego aluminium
i antypoślizgowym, miękkim uchwytem.
Cena:

8R0096010D

112

#Skrobaczka teleskopowa z łopatą
do śniegu ze ściągaczką do śniegu
i drążkiem teleskopowym

84 zł

Kup teraz >

#Gumowa ściągaczka
Lusterka i szyby w Twoim Audi szybko zapomną
o porannej rosie czy nagłej ulewie dzięki gumowej
ściągaczce. Jej ergonomiczny kształt skutecznie
usuwa krople i wilgoć ze szklanych powierzchni.
Cena:

80A096150A

29

22 zł

Wielofunkcyjna skrobaczka pomoże szybko
i sprawnie usunąć śnieg i lód z szyb Twojego
Audi. Usuwa różne rodzaje lodu i jest wykonana
z materiału odpornego na niskie temperatury.
Teleskopowy drążek z możliwością przedłużania
sprawdzi się nawet w trudno dostępnych miejscach.
Cena:

80A096010C

115

86 zł

Kup teraz >

Kup teraz >

Audi Serwis
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Skrobaczki

#Skrobaczka do szyb z rękawicą
Cena:

80A096010D

44

33 zł

Kup teraz >

#Skrobaczka do szyb ze szczotką do odśnieżania
i drążkiem teleskopowym
Cena:

80A096010B

91

68 zł

Kup teraz >

#Wielofunkcyjna skrobaczka do szyb
Cena:

80A096010

27

20 zł

Kup teraz >

#Skrobaczka do szyb ze szczotką do odśnieżania

Cena:

80A096010E

Cena:

80A096010A

#Skrobaczka do szyb z nasadką
do czyszczenia szyb

50

37 zł

56

42 zł

Kup teraz >

Kup teraz >

Audi Serwis
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Koła zimowe Audi

#Zanim przyjdą mrozy | Koła zimowe Audi
Zanim lód pokryje śliską warstwą ulice miast i drogi na trasie do Twojego ulubionego
kurortu, a zaspy śnieżne staną się większym wyzwaniem niż podbijanie stoku, warto
pomyśleć o odpowiednim wsparciu i zapewnić sobie bezpieczną podróż.
Bądź gotowy na gwałtowne zmiany pogody i nie daj się zaskoczyć pierwszym
mrozom – z wyprzedzeniem zamów kompletne koła zimowe do swojego Audi.
Wybierz jeden z wariantów oryginalnych kół Audi – podnieś bezpieczeństwo
jazdy i podkreśl własny styl.
#Kompletne koło zimowe Q5 o wzorze
10-ramiennym Vox, 8 J x 20,
255/45 R20 101V
Cena:

80A073220 8Z8

3810

3429 zł

Kup teraz >

#Kompletne koło zimowe A5 o wzorze
15-ramiennym, srebrny brillant, 7,5 J x 17,
225/50 R 17 98H XL
#Kompletne koło zimowe A4 245/45 R18
srebrny brillant, 7,5 J x 18,
245/45 R18 100V XL
8W9073218 8Z8

Cena:

3130

8W0073227C 8Z8

Cena:

2510

#Kompletne koło zimowe Q7 srebrny brillant,
8 J x 20, 255/50 R20 109H XL

2259 zł

4M0073220 8Z8

Cena:

4270

3843 zł

Kup teraz >

2817 zł

Kup teraz >

Kup teraz >

#Koło zimowe Q3 o 5-ramiennym wzorze
Secare, 6,5 J x 17 ET38, 245/45 R 19
102V XL, srebrny brillant
83A073227A 8Z8

Cena:

2340

2106 zł

#Kompletne koło zimowe A6 o wzorze
5-ramiennym Ramus, 8 J x 19 ET39,
245/45 R 19 102V XL
4K0073649A AX1

Cena:

4110

3690 zł

Kup teraz >

Kup teraz >

Pełna oferta kół zimowych w promocyjnych cenach w salonach dealerskich Audi.
Audi Serwis

18

Koła zimowe Audi

#Pokrowce na koła
Oferujemy 4 pokrowce na koła do przechowywania
kompletnych kół. Dla jeszcze większego komfortu
pokrowce mają praktyczne uchwyty i są wyjątkowo
wytrzymałe dzięki materiałom wysokiej jakości.
Naszyta kieszeń umożliwia bezpieczne przechowywanie śrub. Zestaw składa się z 4 pokrowców.
Cena:

4M8071156

202

151 zł

Kup teraz >

#Czujnik do pomiaru ciśnienia w oponach
i głębokości bieżnika
Bezpieczeństwo i pewność. Z akcesoriami Audi masz
wszystko pod kontrolą. Samokalibrujący się czujnik
umożliwia szybkie i komfortowe wyświetlenie
ciśnienia w oponach i głębokości bieżnika.
Cena:

8W0093107

126

95 zł

Dostępne warianty:
#Pokrowce na koła do kół w rozmiarze do 18’’
4F0071156

Cena:

173

Kup teraz >

130 zł

Kup teraz >

#Pokrowce na koła do kół od rozmiaru 19’’
4F0071156A

Cena:

190

142 zł

Kup teraz >

Audi Serwis

Wyruszając w drogę, warto być dobrze przygotowanym.
Jeśli wybierzesz akcesoria Audi, kupisz je z rabatem do 30%.
Już dziś sprawdź ofertę u Partnerów Serwisowych Audi.
Oferta obowiązuje do 28.02.2021.

Pełna oferta akcesoriów dostępna jest u dealerów
Audi oraz w sklepie online na stronie sklep.audi.pl

Audi Serwis

