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Audi Serwis

Wstęp

W ostatnim czasie musiałeś zmienić swoje plany urlopowe? Samoloty nie startowały, a wiele 
pociągów nie wyjechało na tory? Na szczęście Twój własny samochód pozostał niezawodnym 
towarzyszem, który nie poddaje się żadnym ograniczeniom. W jego wnętrzu zawsze możesz cieszyć 
się prawdziwą wolnością i zabrać w podróż wszystko, czego potrzebujesz.

To łatwe dzięki oryginalnym akcesoriom Audi. Te wyjątkowe przedmioty poprawiają 
bezpieczeństwo i komfort, pozwalają cieszyć się emocjami i sprawiają, że w swoim samochodzie 
możesz poczuć się jak w domu. Akcesoria Audi towarzyszą Ci w podróży, stając się bohaterami 
pisanych wspólnie opowieści – niezwykłych #AudiStories.

Z myślą o tym stworzyliśmy katalog #AudiStories. Dzięki specjalnej ofercie cenowej wybrane 
akcesoria kupisz teraz w promocyjnych cenach. W ofercie dealerów Audi kupisz również specjalnie 
dobrane pakiety akcesoriów z rabatem 20%.

Ruszaj w drogę i napisz własną historię!

1

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

Oferta obowiązuje do 30.06.2020.
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2 Foteliki dla dzieci

#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.

4M0019902

Kup teraz >

zł

Od urodzenia do 105 cm

Gwarancja bezpieczeństwa: europejski certyfikat 
ECE R129 / 00 I-SIZE

Cena: 14821750 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

Kup teraz >

Od urodzenia do 105 cm

#Foteliki dla dzieci
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.  

Cena: 2787 3290 zł

https://sklep.audi.pl/fotelik-dzieciecy-kidfix-xp
https://sklep.audi.pl/fotelik-dzieciecy-dualfix-i-size
https://sklep.audi.pl/fotelik-dzieciecy-dualfix-i-size
https://sklep.audi.pl/fotelik-dzieciecy-dualfix-i-size
https://sklep.audi.pl/fotelik-dzieciecy-dualfix-i-size
https://sklep.audi.pl/fotelik-dzieciecy-dualfix-i-size
https://sklep.audi.pl/fotelik-dzieciecy-dualfix-i-size
https://sklep.audi.pl/fotelik-dzieciecy-kidfix-xp
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#Fotelik dziecięcy Audi Youngster plus
Odwiedziny u dziadków, urodziny w przedszkolu, 
wyprawa do parku linowego, a może zwykła 
przejażdżka do sklepu? W foteliku Audi 
Youngster plus Twoje dziecko będzie odkrywać 
świat bezpiecznie i wygodnie. Inteligentne 
prowadzenie pasa, regulacja szerokości i wysokości 
podparcia pleców oraz zdejmowany pokrowiec 
z oddychającego materiału (przetestowanego 
zgodnie z normą Oeko-Tex Standard 100) – 
wszystko dla zwiększenia komfortu. Zadbaliśmy 
też o wygodne i bezpieczne mocowanie za pomocą 
trzypunktowego pasa oraz gniazda ISOFIX. 

4L0019905F

15–36 kg

Gwarancja bezpieczeństwa: europejski certyfikat 
ECE-R 44/04

2 warianty kolorów: tytanowoszary/czarny 
oraz czerwony misano/czarny

Kup teraz >

Kup teraz >

Kolor: tytanowoszary/czarny

4L0019904F

Kolor: czerwony misano/czarny

3 Foteliki dla dzieci

Cena: 14821750 zł

Cena: 14821750 zł

https://sklep.audi.pl/fotelik-dla-dzieci-audi-youngster-plus
https://sklep.audi.pl/fotelik-dla-dzieci-audi-youngster-plus
https://sklep.audi.pl/fotelik-dla-dzieci-audi-youngster-plus
https://sklep.audi.pl/fotelik-dzieciecy-audi-youngster-advanced-2
https://sklep.audi.pl/fotelik-dzieciecy-audi-youngster-advanced-2
https://sklep.audi.pl/fotelik-dla-dzieci-audi-youngster-plus
https://sklep.audi.pl/fotelik-dla-dzieci-audi-youngster-plus
https://sklep.audi.pl/fotelik-dla-dzieci-audi-youngster-plus
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4 Foteliki dla dzieci

#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 wbudowane szelki, 
regulowany zagłówek, dodatkowa wkładka dla 
noworodków oraz wzmocnienia z poduszeczkami 
powietrznymi w okolicy głowy i tułowia. Nosidełko 
może być poręczną kołyską do transportu także 
poza autem. 

4L0019900E

Kup teraz >

zł

#Fotelik dziecięcy Audi I-SIZE
Zależy Ci na bezpieczeństwie Twojego dziecka,  
a jednocześnie marzy Ci się fotelik, który idealnie 
wkomponuje się w luksusowe wnętrze Twojego 
Audi? Wybierz Audi I-SIZE. Dwa warianty 
kolorystyczne gustownie współgrają ze stylistyką 
każdego modelu Audi. Zadbaliśmy  
o bezpieczeństwo malucha pod każdym względem: 
zintegrowane pasy naramienne, regulowany 
zagłówek, poduszka powietrzna w obszarze 
głowy i klatki piersiowej oraz możliwość regulacji 
nachylenia siedzenia zapewniają komfort i ochronę 
najmłodszych pasażerów.

4L0019903D EUR

Kup teraz >

Kup teraz >

4L0019902D EUR

61–100 cm

61–100 cm

Gwarancja bezpieczeństwa: europejski certyfikat 
ECE-R 44/04

Gwarancja bezpieczeństwa: europejski certyfikat 
ECE-R 44/04

2 warianty kolorów: tytanowoszary/czarny 
oraz czerwony misano/czarny 

2 warianty kolorów: tytanowoszary/czarny 
oraz czerwony misano/czarny 

Kolor: tytanowoszary/czarny

Kolor: czerwony misano/czarny

14571720 zł

Cena:

Cena:

Cena:

1457

1457

1720

1720

zł

zł

https://sklep.audi.pl/fotelik-niemowlecy-audi-i-size
https://sklep.audi.pl/fotelik-dzieciecy-audi-i-size-3
https://sklep.audi.pl/fotelik-dzieciecy-audi-i-size-3
https://sklep.audi.pl/fotelik-dzieciecy-audi-i-size-3
https://sklep.audi.pl/fotelik-dzieciecy-audi-i-size-4
https://sklep.audi.pl/fotelik-niemowlecy-audi-i-size
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5 Foteliki dla dzieci

#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.

8V0084418

Kup teraz >

#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

Kup teraz >

Kup teraz >

4M0061609

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.

#Podstawa I-SIZE
Fotelik wybrany, ale nie chcesz tracić czasu na długi 
montaż? Postaw na bazę I-SIZE, która idealnie 
sprawdzi się zarówno w przypadku nosidełka, jak 
i fotelika z serii I-SIZE. Mocowanie, dopasowywanie, 
wpinanie i wypinanie zajmą tylko chwilę. Poza 
komfortem zyskasz też pewność, że Twoje dziecko 
podróżuje bezpiecznie. Baza jest kompatybilna 
wyłącznie z autami, które mają fabryczne gniazda 
ISOFIX. 

4L0019907A EUR

Kup teraz >

Cena: 123154 zł

Cena: 188222 zł

Cena: 105131 zł

Cena: 11601370 zł

https://sklep.audi.pl/lusterko-dzieciece-audi
https://sklep.audi.pl/lusterko-dzieciece-audi
https://sklep.audi.pl/ochraniacz-oparcia
https://sklep.audi.pl/ochraniacz-oparcia
https://sklep.audi.pl/podkladka-pod-fotelik-dzieciecy
https://sklep.audi.pl/podkladka-pod-fotelik-dzieciecy
https://sklep.audi.pl/ochraniacz-oparcia
https://sklep.audi.pl/podstawka-i-size-basis
https://sklep.audi.pl/podstawka-i-size-basis
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Boksy i pojemniki dachowe6

#Pojemnik dachowy szary
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 szarym z czarno-brylantową krawędzią 
boczną to gwarancja eleganckiej prezencji. 
Występuje w trzech wariantach: o pojemności 
300, 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. 

#Boksy i pojemniki dachowe
Słoneczne wakacje nad morzem w środku lata mogą zawiać chłodem, Suwałki 
zaskoczyć 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.

8V0071200 zł

Kup teraz >

Kup teraz >

Kup teraz >

Pojemność: 300 l

8X0071200 zł

Pojemność: 360 l

8K0071200 zł

Pojemność: 405 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.

8V0071200  Y9B

Kup teraz >

Kup teraz >

Kup teraz >

Pojemność: 300 l

8X0071200  Y9B

Pojemność: 360 l

8K0071200  Y9B 

Pojemność: 405 l

Cena:

Cena:

Cena:

12781799 zł

22523180 zł

16082270 zł

złCena:

Cena:

Cena:

15802230 zł

zł

1735

2366

2 450

3340

zł

zł

https://sklep.audi.pl/pojemnik-dachowy-405-l
https://sklep.audi.pl/pojemnik-dachowy-405-l
https://sklep.audi.pl/pojemnik-dachowy-405-l
https://sklep.audi.pl/pojemnik-dachowy-405-l
https://sklep.audi.pl/pojemnik-dachowy-360-l
https://sklep.audi.pl/pojemnik-dachowy-405-l
https://sklep.audi.pl/pojemnik-dachowy-300-l
https://sklep.audi.pl/boks-dachowy-czarny-360l
https://sklep.audi.pl/boks-dachowy-czarny-405l
https://sklep.audi.pl/boks-dachowy-czarny-300l
https://sklep.audi.pl/boks-dachowy-czarny-405l
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#Torba do bagażnika dachowego
Trasa zaplanowana, szlaki wyznaczone, ekipa 
gotowa. Chcesz równie dobrze zorganizować 
przestrzeń w pojemniku dachowym Audi? 
Proponujemy zestaw trzech toreb w rozmiarach S, 
M oraz L. Torby są wytrzymałe i elastyczne, a ich 
wodoszczelne dno z pięciocentymetrową krawędzią 
dookoła zapewnia lepszą ochronę przewożonych 
przedmiotów. Wszystkie trzy rozmiary toreb 
swobodnie zmieszczą się w Twoim boksie 
dachowym. 

000071154

Kup teraz >

Kup teraz >

Kup teraz >

Rozmiar: S

000071154A

Rozmiar: M

000071154B 

Rozmiar: L

Boksy i pojemniki dachowe7

Cena:

Cena:

Cena:

191

248

239

310

zł

zł

288360 zł

https://sklep.audi.pl/torba-do-bagaznika-dachowego-3
https://sklep.audi.pl/torba-do-bagaznika-dachowego-3
https://sklep.audi.pl/torba-do-bagaznika-dachowego-3
https://sklep.audi.pl/torba-do-bagaznika-dachowego-3
https://sklep.audi.pl/torba-do-bagaznika-dachowego-3
https://sklep.audi.pl/torba-do-bagaznika-dachowego-3
https://sklep.audi.pl/torba-do-bagaznika-dachowego-4
https://sklep.audi.pl/torba-do-bagaznika-dachowego-3
https://sklep.audi.pl/torba-do-bagaznika-dachowego
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Akcesoria rowerowe8

#Akcesoria rowerowe 
Afrykańskie słońce przez 8 godzin, smak runa leśnego na dzikich bezdrożach, kąpiel  
w największej ulewie tego lata i niezwykła noc w jaskini…  tyle wrażeń znajdziesz na 
trasie Velo Dunajec – 237 km rowerowego nieba  od Zakopanego do Nowego Targu.  
Właśnie poznałeś jedną z tysiąca możliwych przygód bagażnika rowerowego Audi.  
A jaka będzie Twoja historia?  
Wybierz sprzęt rowerowy do swojego Audi i przekonaj się na własnej skórze.

#Komplet rozszerzający do trzeciego roweru
Potrzebujesz transportu dla dodatkowego roweru? 
Komplet rozszerzający to coś dla Ciebie. Zestaw jest 
prosty w montażu, wystarczy tylko przestrzegać 
dopuszczalnego obciążenia haka holowniczego  
i bagażnika rowerowego.

4K1071105

Kup teraz >

#Bagażnik rowerowy do haka holowniczego
Jeśli szukasz bagażnika, który pozwoli komfortowo 
przetransportować dwa rowery o masie do 60 kg, 
oto i on. Zamykany na klucz, szybki w montażu,  
z łatwym dostępem do bagażnika przy 
zamontowanym rowerze. A gdy wymarzysz sobie 
kolarską wyprawę z dwiema towarzyszącymi 
osobami, bagażnik możesz łatwo rozszerzyć  
o trzeci rower. 

4K0071105

Kup teraz >

Cena: 565800 zł

złCena: 22313160 zł

https://sklep.audi.pl/szyna-na-3-ci-rower
https://sklep.audi.pl/szyna-na-3-ci-rower
https://sklep.audi.pl/bagaznik-rowerowy-hak-audi
https://sklep.audi.pl/bagaznik-rowerowy-hak-audi
https://sklep.audi.pl/bagaznik-rowerowy-hak-audi
https://sklep.audi.pl/bagaznik-rowerowy-hak-audi
https://sklep.audi.pl/bagaznik-rowerowy-hak-audi
https://sklep.audi.pl/szyna-na-3-ci-rower
https://sklep.audi.pl/bagaznik-rowerowy-hak-audi
https://sklep.audi.pl/bagaznik-rowerowy-hak-audi
https://sklep.audi.pl/bagaznik-rowerowy-hak-audi
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Akcesoria rowerowe9

#Uchwyt rowerowy sportowy
Cenisz sportowe wyzwania i szukasz odpowiedniego 
sposobu na transport swojego roweru? Ten model 
sprawdzi się, jeśli chcesz bezpiecznie przewieźć 
rower sportowy. Uchwyt jest wygodny w obsłudze  
i ma zamknięcie na kluczyk. Nadaje się do rowerów  
z mocowaniem zaciskowym na przednim kole. 
Używaj razem z uchwytem do przedniego koła 
(8R0071128A). Testowany w Audi City Crash.

8R0071128C

Kup teraz >

#Uchwyt rowerowy
Jeśli lubisz samotne wyprawy i szukasz sposobu na 
komfortowy i bezpieczny transport swojego roweru, 
to wybierz ten model. Zamykany na kluczyk uchwyt  
z eloksalowanego aluminium sprawdzi się  
w przypadku rowerów z ramą o średnicy  
do 100 mm. Może być montowany przeciwnie  
do kierunku jazdy (z wyjątkiem A1).

80A071128

Kup teraz >

#Torba do bagażnika dachowego
Etui na bagażnik dachowy z materiału wysokiej 
jakości z zamkiem błyskawicznym. Z boczną 
kieszenią na instrukcję obsługi, klucz lub klucz 
dynamometryczny. Składany. Z uchwytem  
do przenoszenia i pętlą do zawieszania.

8R0071156C

Kup teraz >

Kup teraz >

Rozmiar: M

8R0071156C

Rozmiar: L

Cena:

Cena:

Cena:

193

193

508

228

228

720

zł

zł

zł

Cena: 409580 zł

https://sklep.audi.pl/uchwyt-rowerowy-3
https://sklep.audi.pl/uchwyt-rowerowy-3
https://sklep.audi.pl/uchwyt-rowerowy-3
https://sklep.audi.pl/uchwyt-rowerowy-3
https://sklep.audi.pl/uchwyt-rowerowy-3
https://sklep.audi.pl/uchwyt-rowerowy-2
https://sklep.audi.pl/pokrowiec-na-belki-bag--2
https://sklep.audi.pl/pokrowiec-na-belki-bag--2
https://sklep.audi.pl/pokrowiec-na-belki-bag-
https://sklep.audi.pl/uchwyt-rowerowy-2
https://sklep.audi.pl/uchwyt-rowerowy-2
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Belki dachowe10

#Podstawy bagażnika dachowego A6
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.

4K9071151

Kup teraz >

#Podstawy bagażnika dachowego Q3 
Sportback
Wybierasz się na wakacje i nie chcesz ograniczać 
listy rzeczy do spakowania? Zainwestuj w podstawę 
bagażnika dachowego zaprojektowaną z myślą  
o pojazdach bez relingów, a zyskasz nowe 
możliwości transportu. Prosta instalacja, solidne 
wykonanie, do tego blokada antykradzieżowa  
i można ruszać w trasę. 

83F071126

Kup teraz >

#Belki dachowe 
Wyobraź sobie, że jest lato, a Ty szykujesz się do wakacji. Pakujesz walizki do samochodu,  
a na dachu przymocowujesz kajak. Albo rower! A teraz wyobraź sobie, że jest zima i na dachu 
mocujesz narty lub deskę snowboardową. Tak wygląda początek wielkiej przygody, na którą 
wyruszasz w 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.

złCena: 11041380 zł

złCena: 10641330 zł

https://sklep.audi.pl/zestaw-belek-bagaznika-dachowego--5
https://sklep.audi.pl/zestaw-belek-bagaznika-dachowego--5
https://sklep.audi.pl/zestaw-belek-bagaznika-dachowego--3
https://sklep.audi.pl/zestaw-belek-bagaznika-dachowego--3
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#Podstawy bagażnika dachowego A1
Narty, kajak, a może rowery? Jak zabrać swoją pasję 
na wakacje, gdy auto nie ma relingów dachowych? 
Wybierz ten model podstawy bagażnika dachowego 
i zyskaj dodatkową przestrzeń transportu w swoim 
Audi. Szybka i łatwa instalacja, najwyższa jakość 
wykonania oraz zabezpieczenie przed kradzieżą.

#Podstawy bagażnika dachowego A7
Wakacje z przyjaciółmi obfitują w różne przygody 
i niespodzianki. Jeśli chcesz mieć na nie miejsce, 
pomyśl o podstawie bagażnika dachowego 
zaprojektowanej dla pojazdów bez relingów 
dachowych. Instalacja jest prosta i intuicyjna,  
a materiał wykonania imponuje wytrzymałością. 
Model ma blokadę antykradzieżową.

82G071126

8E0071126

Kup teraz >

Kup teraz >

Belki dachowe11

złCena: 11521440 zł

złCena: 9761220 zł

https://sklep.audi.pl/zestaw-belek-bagaznika-dachowego--2
https://sklep.audi.pl/zestaw-belek-bagaznika-dachowego--2
https://sklep.audi.pl/zestaw-belek-bagaznika-dachowego-6
https://sklep.audi.pl/zestaw-belek-bagaznika-dachowego-6
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#Kamera Universal Traffic Recorder
Wybierasz się w podróż i zależy Ci na 
nieograniczonym polu do obserwacji? Przednia 
kamera zachowa wszystkie piękne krajobrazy, abyś 
mógł do nich wracać i dzielić się wrażeniami  
z bliskimi. Dzięki trybom Standard, Event  
i Parkowanie system kamery dostosowany jest do 
pracy w różnych sytuacjach podczas jazdy  
i parkowania. 

Przy użyciu dostępnej aplikacji Audi UTR można 
wprowadzić personalizowane ustawienia  
i korzystać z funkcji „Wyszukiwarka samochodów” 
oraz „Podgląd na żywo”. Model spełnia normy 
bezpieczeństwa ADR 69/00, TRIAS 47, ECE-R94, 
i 96/79/WE.

#Kamera Universal Traffic Recorder
Lubisz mieć pełen ogląd sytuacji. Szczególnie 
gdy podróżujesz z bliskimi. Z zestawem kamer 
samochodowych Audi poczujecie się bezpiecznie. 
Jedno spojrzenie i masz pod kontrolą wszystko: 
przed Twoim Audi i za nim. System działa w trzech 
trybach – w zależności od sytuacji w trasie czy 
podczas parkowania. Zarejestrowane zdarzenia 
zapisywane są na wyjmowanej karcie pamięci SD.

Dzięki aplikacji Audi UTR istnieje możliwość 
personalizacji ustawień i korzystania z funkcji 
„Wyszukiwarka samochodów” oraz „Podgląd 
na żywo”. Uniwersalny rejestrator ruchu 
spełnia wszystkie odpowiednie punkty norm 
bezpieczeństwa ADR 69/00, TRIAS 47, ECE-R94  
i 96/79 / EG.

4G0063511

Kup teraz >
Kup teraz >

4G0063511G

#Kamery 
Pomyśl o miejscu, w którym czeka na Ciebie wymarzona przygoda. Chciałbyś  
do niego dotrzeć szybko, sprawnie i bezpiecznie. Czyż nie?
Aby po drodze nic Ci nie umknęło, zainstaluj w swoim samochodzie kamerę, która 
zarejestruje Twoją podróż. A gdy już trafisz do celu i zaparkujesz auto, kamera 
uruchomi się w sytuacji, w której ktoś zbliży się do auta. 

Cena: 18552190 zł
Cena: 15921880 zł

https://sklep.audi.pl/universal-traffic-recorder
https://sklep.audi.pl/universal-traffic-recorder-zestaw
https://sklep.audi.pl/universal-traffic-recorder-zestaw
https://sklep.audi.pl/universal-traffic-recorder
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Kosmetyki samochodowe

#Kosmetyki samochodowe  
Pył, kurz i otwarte przestrzenie wzywają, więc siadasz za kierownicą 
swojego Audi i ruszasz przed siebie, zjeżdżając z asfaltu na polną drogę. 
 
Łany zbóż zmieniają się w las, a żwir – w wilgotną trawę i 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.

#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

Kup teraz >

13

#Wosk polimerowy 250 ml 
Jedziesz przez miasto w słoneczny 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

Kup teraz >

Cena:

Cena:

117

37

138

44

zł

zł

https://sklep.audi.pl/zestaw-do-pielegnacji-obreczy-kol
https://sklep.audi.pl/zestaw-do-pielegnacji-obreczy-kol
https://sklep.audi.pl/zestaw-do-pielegnacji-obreczy-kol
https://sklep.audi.pl/kosmetyk-polimerowy-wosk-do-polerowania
https://sklep.audi.pl/kosmetyk-polimerowy-wosk-do-polerowania
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Kosmetyki samochodowe

#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. 

#Politura do szkła 50 ml
Zjechanie z asfaltu może być początkiem 
wielkiej przygody. Pianka czyszcząca do szyb 
pomoże przywrócić doskonałą czystość szklanym 
powierzchniom. Po emocjonującym rajdzie w terenie 
środek niezawodnie usunie nawet uporczywe 
zabrudzenia, takie jak żywica, silikon, resztki wosku, 
smoła czy pozostałości olejów.

00A096301A 020

00A096329 020

Kup teraz >

Kup teraz >

14

#Środek do czyszczenia tapicerki skórzanej 
250 ml
Setki kilometrów za kierownicą w długich trasach 
i codzienne krótkie przejazdy z pracy do domu. 
Wspaniały komfort na każdym kilometrze  
i w każdych warunkach gwarantują wygodne 
fotele oraz tylna kanapa. Zadbaj o nie ze środkiem 
czyszczącym do tapicerki skórzanej, a długo 
zachowają swój luksusowy, komfortowy charakter  
i będą cieszyć wyjątkową wygodą w każdej podróży.

00A096306A 020

Kup teraz >

Cena: 3946 zł

Cena: 3643 zł

Cena: 1720 zł

https://sklep.audi.pl/sr-czyszcacy-do-szyb
https://sklep.audi.pl/srodek-czyszczacy-pianka
https://sklep.audi.pl/sr-czyszcacy-do-szyb
https://sklep.audi.pl/srodek-czyszczacy-pianka
https://sklep.audi.pl/srodek-do-czyszczenia-tap-skorzanej
https://sklep.audi.pl/srodek-do-czyszczenia-tap-skorzanej
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Każda droga, w którą wyruszasz, może stać się podróżą 
Twojego życia. Wybierz akcesoria z katalogu #AudiStories  
w specjalnych promocyjnych cenach. W ofercie dealerów 
Audi kupisz specjalnie dobrane pakiety akcesoriów  
z rabatem 20%.

Ruszaj w drogę i napisz własną historię!

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

Oferta obowiązuje do 30.06.2020.


