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Audi Serwis

1 Wstęp

Pory roku się zmieniają, a każda przynosi nowe wyzwania. Zmieniają się również cele podróży,  
a z nimi – Twoje potrzeby. Popularne wakacyjne kierunki czy kameralne wsie zagubione pośród 
lasów, ciągnące się po horyzont nadmorskie plaże czy ośnieżone szczyty gór – te miejsca 
czekają na Ciebie. Każda pora jest dobra – wystarczy wybrać kierunek i ruszyć w drogę.
 
Za kierownicą Audi dotrzesz, dokąd tylko zechcesz. Szeroka oferta oryginalnych akcesoriów 
Audi pozwoli Ci zabrać ze sobą wszystko, czego możesz potrzebować podczas krótkich 
wypadów za miasto i dłuższych wyjazdów z rodziną.  

Wybierz akcesoria, które sprawią, że będzie o czym opowiadać po powrocie. 
Napisz własne #AudiStories.

W katalogu: 

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

Belki dachowe – Jeszcze więcej możliwości

Bagażniki dachowe – Miejsce na wszystko

Uchwyty rowerowe – Rower jedzie z nami

Rejestrator wideo – Na wszelki wypadek

Design i komfort – Podróż w Twoim stylu

Foteliki dziecięce – Mały pasażer

Hulajnoga elektryczna Audi – Na podbój miasta

Haki holownicze – Siła przyciągania

Środki do pielęgnacji – Zawsze piękne

Dywaniki i wkłady – Chroń wnętrze Audi

ZOBACZ
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2 Belki dachowe

#Jeszcze więcej możliwości | Belki dachowe
Prawdziwa przygoda zaczyna się od dobrego planu? Nie zawsze. Czasem wystarczy zabrać 
ze sobą rower albo kajak i po prostu ruszyć przed siebie w poszukiwaniu odpowiedniego 
miejsca.
Belki dachowe Audi zwiększają możliwości samochodu. Specjalna konstrukcja 
dopasowana do Twojego modelu Audi pozwoli na pewny i bezpieczny transport na dachu.

#Belki bagażnika dachowego na relingi 
Gdy upały się kończą i jesień powoli zastępuje lato, 
zaczynasz szukać aktywniejszych form spędzania 
czasu niż leżenie na plaży. Aerodynamicznie 
ukształtowane belki bagażnika dachowego rozwijają 
możliwości transportowe Twojego Audi i pozwalają 
na zabranie w podróż nie tylko dodatkowych bagaży, 
ale również roweru, namiotów czy kajaka.

8W9071151L

8W9071151

Kup teraz >

Kup teraz >

Cena: 1330

złCena: 1330zł

zł

Model: Audi A4 Avant

Model: Audi A4 allroad quattro

#Belki bagażnika dachowego bez relingów  
Nie potrzebujesz relingów, by zainstalować 
bagażnik dachowy w Audi A4. Dzięki temu możesz 
zabrać w podróż wszystko, czego potrzebujesz, 
by aktywnie spędzać czas na wyjazdach. 
Rower czy kajak – Ty wybierasz!

8W5071126

Kup teraz >

złCena: 1330 zł
#Pokrowiec na belki bagażnika
Szykujesz się do krótkiej podróży służbowej i nie 
potrzebujesz bagażnika dachowego? Skorzystaj 
z pokrowca, który został stworzony specjalnie do 
przechowywania belek dachowych w piwnicy czy 
garażu, gdzie będą spokojnie oczekiwać na kolejny 
rodzinny wyjazd.

8R0071156F

Kup teraz >

Cena: 205zł

https://sklep.audi.pl/1-zestaw-belek-bagaznika-dach-9
https://sklep.audi.pl/1-zestaw-belek-bagaznika-dach-3#
https://sklep.audi.pl/1-zestaw-belek-bagaznika-dach-3#
https://sklep.audi.pl/zestaw-belek-bagaznika-dachowego-2
https://sklep.audi.pl/zestaw-belek-bagaznika-dachowego-2
https://sklep.audi.pl/pokrowiec-na-belki-bagaznika
https://sklep.audi.pl/pokrowiec-na-belki-bagaznika
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Bagażniki dachowe3

#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 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. 

#Miejsce na wszystko | Bagażniki dachowe
Niezależnie, w jak długą podróż się wybierasz, miejsce jest tym, czego zawsze 
brakuje. Nawet najbardziej pojemny bagażnik nie zmieści wszystkich eleganckich 
koszul, zwiewnych sukienek, butów trekkingowych czy dziecięcych zabawek. 
Dodatkowy bagażnik przydałby się za każdym razem. 
To jednak nie problem. W ofercie oryginalnych akcesoriów Audi znajdziesz 
bagażniki dachowe i torby dopasowane do potrzeb Twoich i Twojej rodziny.

#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

Kup teraz >

Kup teraz >

Kup teraz >

8V0071200 zł

Pojemność: 300 l

8X0071200

8K0071200

zł

zł

Pojemność: 360 l

Pojemność: 405 l

Cena:

Cena:

Cena:

2270

3180

zł

zł

1799zł

złCena:

Cena:

Cena:

2230zł

zł

2450

3340

zł

zł

https://sklep.audi.pl/pojemnik-dachowy-405-l
https://sklep.audi.pl/audi-pojemnik-dachowy-360l-2
https://sklep.audi.pl/audi-pojemnik-dachowy-405l-2
https://sklep.audi.pl/audi-pojemnik-dachowy-300l-
https://sklep.audi.pl/boks-dachowy-czarny-405l
https://sklep.audi.pl/audi-pojemnik-dachowy-300l-2
https://sklep.audi.pl/audi-pojemnik-dachowy-360l
https://sklep.audi.pl/audi-pojemnik-dachowy-405l
https://sklep.audi.pl/boks-dachowy-czarny-405l
https://sklep.audi.pl/pojemnik-dachowy-405-l


Audi Serwis

#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

Kup teraz >

Kup teraz >

Kup teraz >

Rozmiar: S

000071154A

Rozmiar: M

000071154B 

Rozmiar: L

Bagażniki dachowe4

Cena:

Cena:

Cena:

239

310

zł

zł

360zł

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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Uchwyty rowerowe5

#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.

4K1071745B

Kup teraz >

#Bagażnik rowerowy do haka holowniczego
Ruszasz w malownicze miejsce i chcesz jak najlepiej 
poznać okolicę? Bagażnik rowerowy opuszczany na 
hak holowniczy pozwala na wygodne przewożenie 
dwóch rowerów tradycyjnych lub elektrycznych. 
Dotrzyj do celu z napędem na cztery koła 
i kontynuuj podróż – na dwóch!

4K0071105

Kup teraz >
Cena: 800zł

złCena: 3160zł

#Rower jedzie z nami | Uchwyty rowerowe
Audi zabierze Cię w wiele miejsc, ale są takie, do których można dostać się tylko na 
dwóch kołach. Niezależnie od tego, czy masz w sobie duszę samotnego odkrywcy, 
czy chcesz zabrać dzieci na wycieczkę po okolicznych lasach, oryginalne uchwyty Audi 
pozwolą na bezpieczny transport rowerów. 

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

#Uchwyt rowerowy
Zabierz rower w podróż – zyskaj możliwość 
elastycznego zwiedzania i poznawania nowych 
miejsc. Uchwyt rowerowy z oferty oryginalnych 
akcesoriów Audi mocowany do bagażnika 
podstawowego/prętów nośnych umożliwia 
przewożenie roweru na dachu samochodu. 

80A071128

Kup teraz >

Cena: 720zł

6

#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. 
Testowany w Audi City Crash.

8R0071128C

Kup teraz >

Cena: 580zł

https://sklep.audi.pl/uchwyt-rowerowy-2
https://sklep.audi.pl/uchwyt-rowerowy-2
https://sklep.audi.pl/uchwyt-rowerowy-2
https://sklep.audi.pl/uchwyt-rowerowy-3
https://sklep.audi.pl/uchwyt-rowerowy-3
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Rejestrator wideo7

#Rejestrator drogowy Audi 2.0 – kamera na przód
Rejestruj podróże swoim Audi i miej wszystko pod 
kontrolą. Ciesz się lepszym widokiem dzięki nowym 
funkcjonalnościom:

• dobra widoczność tablic rejestracyjnych nawet 
przy większej prędkości

• bardziej realistyczne kolory, zwłaszcza w bardzo 
ciemnym lub jasnym otoczeniu

• znacznie ulepszone widzenie w nocy dzięki 
podświetlanemu czujnikowi obrazu

• dostęp do specjalnej aplikacji, którą w łatwy 
sposób skonfigurujesz i dopasujesz do swojego 
stylu podróży.

• wysoka stabilność połączenia Wi-Fi.

#Rejestrator drogowy Audi 2.0 –  
zestaw kamer na przód i tył
Postaw na wysoką jakość wideo dzięki wyższej 
rozdzielczości, ulepszonej funkcji noktowizyjnej 
i dwukrotnie większej pojemności na nagrania. 
Nowa wersja oferuje również wysoki zakres 
dynamiki oraz bardziej realistyczne kolory, zarówno 
w ciemności, jak i w mocno oświetlonej scenerii.

Dzięki możliwości wyboru trybów: standardowego, 
wyścigowego lub parkingowego każdą sytuację 
masz pod kontrolą. A za pomocą specjalnej 
aplikacji bez problemu skonfigurujesz urządzenie i 
dopasujesz do swojego stylu podróży. 

4K0063511

Kup teraz >

Kup teraz >

4K0063511A

#Na wszelki wypadek | Rejestrator wideo 
Najważniejsze w podróży jest bezpieczne dotarcie do celu. Ryzykowne zachowania 
innych kierowców, jazda w trudnych warunkach czy kontrola policji to sytuacje, 
które warto zarejestrować – na wszelki wypadek. Teraz nowe wersje rejestratorów 
wideo zapewniają jeszcze wyższe parametry i lepszy widok na to, co dokoła Ciebie.

Nowy rejestrator ruchu drogowego Audi 2.0 oferuje:
 • najlepszy w swojej klasie przetwornik obrazu Sony
 • najnowszy procesor obsługujący rozdzielczość QHD (2,560 + 1,440 pikseli)  
przy 30 klatkach na sekundę

 • tryb nagrywania 60 klatek na sekundę w trybie Race Mode
 • szybszą komunikację i pobieranie danych dzięki Wi-Fi 5 GHz UTR 2.0.

Cena: zł

Cena: zł

2449

2091

https://sklep.audi.pl/-rejestrator-drogowy-audi-2-0
https://sklep.audi.pl/-rejestrator-drogowy-audi-2-0-2
https://sklep.audi.pl/-rejestrator-drogowy-audi-2-0-2
https://sklep.audi.pl/-rejestrator-drogowy-audi-2-0
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8 Design i komfort

#Podróż w Twoim stylu | Design i komfort
Idealna podróż to nie tylko malownicza trasa i ekscytujące atrakcje czekające u celu. 
To również styl, w jakim podróżujesz – drobne detale, które sprawiają, że podróżujesz 
tak, jak lubisz.

#Lodówka samochodowa
Ruszasz w dłuższą podróż i chcesz mieć ulubione 
napoje pod ręką? A może wyjeżdżacie całą rodziną  
nad jezioro i nie chcecie tracić czasu na zakupy 
w sklepie? Lodówka samochodowa doskonale 
sprawdzi się na trasie, pikniku czy biwaku. Funkcja 
grzania i chłodzenia pozwala na zabranie  
w podróż tego, co najbardziej lubicie – niezależnie  
od temperatury na zewnątrz.

#Oświetlenie LED Ringi Audi
Rzuć nowe światło na podróżowanie z oświetleniem 
progowym Audi. Po dotarciu do celu i otwarciu 
drzwi dioda LED sprawia, że pojawia się pod nimi 
symbol czterech pierścieni. To nie tylko akcent 
stylistyczny, ale również dodatkowe źródło światła 
po zapadnięciu zmroku.

4M8065402

4G0052133K

Kup teraz >

Kup teraz >

Cena:

Cena:

1120

600

zł

zł

https://sklep.audi.pl/lodowka-samochodowa-20l
https://sklep.audi.pl/oswietlenie-progowe-pierscienie-audi-z-gekonem
https://sklep.audi.pl/lodowka-samochodowa-20l
https://sklep.audi.pl/oswietlenie-progowe-pierscienie-audi-z-gekonem
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9

#Nakładka na pedały 
Podkreśl sportowy wygląd swojego Audi A4 
dzięki nakładkom na pedały ze szczotkowanej 
stali nierdzewnej z gumowymi aplikacjami 
poprawiającymi przyczepność. 

Zestaw dla samochodów z manualną skrzynią 
biegów zawiera:
• nakładkę na pedał gazu
• nakładkę na pedał hamulca
• nakładkę na pedał sprzęgła
• podstawkę na stopę.

8W1064200A

Kup teraz >

Cena: 710zł

#Nakładka na pedały
Wnętrze Twojego Audi A4 może wiele zyskać 
dzięki eleganckim detalom. Nakładki na pedały 
ze szczotkowanej stali nierdzewnej z gumowymi 
aplikacjami poprawiającymi przyczepność sprawdzą 
się świetnie w samochodach z automatyczną 
skrzynią biegów. 

Zestaw zawiera:
• nakładkę na pedał gazu
• nakładkę na pedał hamulca
• podstawkę na stopę.

8W1064205A

Kup teraz >

Cena: 630zł

Design i komfort

https://sklep.audi.pl/oslona-12
https://sklep.audi.pl/oslona-12
https://sklep.audi.pl/oslona-11
https://sklep.audi.pl/oslona-11
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Dywaniki i wkłady10

#Zestaw mat uniwersalnych (przód)
Uniwersalne maty ochronią wnętrze Twojego 
Audi A4 przed zabrudzeniami i wilgocią. Idealnie 
dopasowane, opatrzone logo A4, są szczególnie 
ważnym dodatkiem w sezonie jesienno-zimowym. 

#Zestaw mat uniwersalnych (tył) 
Uniwersalne maty ochronią wnętrze Twojego 

Audi. Nie musisz już martwić się o obuwie swoich 

pasażerów – dywaniki zatrzymują brud 

i wilgoć na swojej powierzchni.

8W1061501 041

8W0061511A 041

Kup teraz >

Kup teraz >

Cena:

Cena:

219

168

zł

zł

#Chroń wnętrze Audi | Dywaniki i wkłady 
Gdy wracasz do samochodu po wielokilometrowej wędrówce w górach czy uciekasz przed 
deszczem, który nagle się rozpadał, nie musisz martwić się o wnętrze swojego Audi – dywaniki 
i wkłady do bagażnika ochronią je przed wilgocią i brudem.

#Wkład do bagażnika A4 
Praktyczne korytko stanowi osłonę podłogi 

bagażnika Audi A4. Praktyczne obramowanie 

i wodoszczelność pomagają utrzymać czystość, 

a przetłoczenia na całej długości – stabilność 

przewożonych ładunków.

Kup teraz >

Cena: 420zł8W5061180

8W9061180

Kup teraz >

Cena: 420zł

Model: Audi A4 Saloon

Model: Audi A4 allroad

https://sklep.audi.pl/1-zestaw-mat-uniwersalnych-czarny-9
https://sklep.audi.pl/dywaniki-na-kazda-pogode-tylne-2
https://sklep.audi.pl/dywaniki-na-kazda-pogode-tylne-2
https://sklep.audi.pl/wklad-do-bagaznika-4
https://sklep.audi.pl/wklad-do-bagaznika-4
https://sklep.audi.pl/oslona-przestrzeni-bagazowej-2
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Środki do pielęgnacji

#Zawsze piękne | Środki do pielęgnacji  
Jesienne krajobrazy zachęcają, by zobaczyć, jak zmieniły się dobrze znane trasy i jak w odcieniach złota 
oraz czerwieni prezentują się zupełnie nowe szlaki. Ruszasz przed siebie i nie przejmujesz się zmienną 
jesienną aurą. 

Tam, gdzie kończy się asfalt i zaczyna prawdziwa przygoda, przydają się kosmetyki samochodowe Audi. 
Pomogą w szybkim i skutecznym usunięciu wszelkich śladów jazdy po bezdrożach i na długich trasach.

#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 >

11

Cena: 138zł

#Środek do czyszczenia tworzyw
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 
pozwoli zadbać o wnętrze, byś zawsze mógł czuć się 
w nim wyjątkowo. 

00A096302 020

Kup teraz >

Cena: 40zł

#Środek do usuwania owadów 

Szybsza jazda to duże emocje. Pewnie wchodzisz 
w zakręty, gdy wiatr podnosi złote liście, które 
tańczą w światłach reflektorów. Jednak po takiej 
jeździe warto usunąć owady z przedniej części 
samochodu. W tym celu świetnie sprawdzi się 
oryginalny preparat Audi.

000096300 020

Kup teraz >

Cena: 41zł

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/srodek-do-czyszczenia-tworzyw
https://sklep.audi.pl/srodek-do-czyszczenia-tworzyw
https://sklep.audi.pl/srodek-do-usuwania-owadow
https://sklep.audi.pl/srodek-do-usuwania-owadow
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12 Foteliki dziecięce

#Fotelik dziecięcy Dualfix I-SIZE
Lubisz mieć dziecko na oku w czasie jazdy, a ono lubi 
mieć na oku wszystko dookoła? Obrotowy fotelik 
dziecięcy Dualfix i-SIZE można obracać o 360 stopni, 
co pozwala na ustawienie przodem lub tyłem 
do kierunku jazdy oraz – po zaparkowaniu pojazdu – 
łatwe odwrócenie w stronę otwartych drzwi. 
Technologia ochrony przed uderzeniem bocznym 
(SICT inside) i wspornik podnoszą bezpieczeństwo. 
Najwyższej jakości materiały sprawiają, że fotelik 
doskonale wpisuje się we wnętrze każdego Audi. 
Wyprodukowano w Niemczech we współpracy 
z marką Britax Römer.

4M0019902

Kup teraz >

Od urodzenia do 105 cm

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

Cena: 1750zł

#Fotelik dziecięcy Kidfix XP
Zastanawiasz się, kiedy ten czas zleciał? 
Twoje dziecko szybko rośnie i potrzebuje nowego 
fotelika, w którym będzie mogło podróżować 
blisko i daleko. Fotelik Kidfix XP jest doskonałym 
rozwiązaniem, bo zapewnia nie tylko wysoki poziom 
bezpieczeństwa, ale również regulację, a w razie 
potrzeby – możliwość używania samego siedziska. 
To fotelik odpowiedni dla dzieci powyżej 22 kg. 
Jego nowoczesna stylistyka i najwyższej jakości 
materiały, z których został wykonany, sprawiają, 
że doskonale wpisuje się we wnętrze każdego Audi. 
Wyprodukowano w Niemczech we
współpracy z marką Britax Römer

4M0019904 EUR

Kup teraz >

Od urodzenia do 105 cm

#Mały pasażer | Foteliki dziecięce
Wyruszenie w drogę z całą rodziną to ważny moment, który zna każdy rodzic. 
Z jednej strony ciągłe sprawdzanie w myślach, czy wszystkie ulubione zabawki zostały 
spakowane, a z drugiej – wyobrażanie sobie wszystkich wspaniałych miejsc, które razem 
zobaczycie.

Jednak każda rodzinna podróż zaczyna się od zapewnienia najmłodszym jak najwyższego 
bezpieczeństwa. Foteliki z oferty oryginalnych akcesoriów Audi to odpowiedzialny wybór.

Cena: 3290zł

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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13 Foteliki dziecięce

#Podkładka pod fotelik dziecięcy
Fotelik samochodowy zapewnia bezpieczeństwo 
Twojemu dziecku, a podkładka z oferty 
oryginalnych akcesoriów Audi chroni wnętrze 
samochodu. Podkładka zapobiega odciskaniu 
się konstrukcji fotelika na siedzeniach i chroni 
je przed zabrudzeniami. Łatwa w utrzymaniu 
czystości, z pokryciem antypoślizgowym. Dołączone 
magnetyczne zapięcie ułatwia dopasowywanie.

4L0019819A

Kup teraz >

#Podstawa I-SIZE
Montaż fotelika dziecięcego jest szybki i prosty. 
Jednak wielu rodzicom odpowiednie prowadzenie 
pasów może sprawiać problem – szczególnie na 
początku. Z pomocą przychodzi podstawa I-SIZE, 
która doskonale pasuje do nosidełka i fotelika serii 
I-SIZE. Montaż jest prosty, a wpinanie i wypinanie 
małego pasażera trwa tylko chwilę. Baza jest 
kompatybilna z autami, które mają fabryczne 
gniazda ISOFIX.
 

4L0019907A EUR

Kup teraz >
Cena: 222zł

Cena: 1370zł

zł

https://sklep.audi.pl/podkladka-pod-fotelik-dzieciecy
https://sklep.audi.pl/podkladka-pod-fotelik-dzieciecy
https://sklep.audi.pl/podstawka-i-size-basis
https://sklep.audi.pl/podstawka-i-size-basis
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Haki holownicze14

#Siła przyciągania | Haki holownicze
Czasem potrzebujesz naprawdę dużo miejsca na dodatkowe walizki. Czasem wszystkie zabawki małych 
pasażerów nie mieszczą się w bagażniku. Czasem chcesz po prostu popłynąć łodzią w krótki rejs. 
Niezależnie, jaką masz przyczepkę i czym ją wypełnisz, oryginalne haki holownicze Audi pozwolą zabrać 
w drogę wszystko, czego potrzebujesz. 
 

#Hak holowniczy A4
Audi A4 wyposażone w oryginalny hak holowniczy 
może zabrać na urlop wszystko, czego potrzebujesz. 
Dzięki temu wyruszasz na spotkanie przygodzie na 
własnych warunkach.

8W0092157A

Kup teraz >

Cena:

Cena:

5700

5700

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł8W9092157A

Kup teraz >

Model: Audi A4

Model: Audi A4 allroad

https://sklep.audi.pl/hak-holowniczy-mechanicznie-wychylny-8
https://sklep.audi.pl/hak-holowniczy-mechanicznie-wychylny-9
https://sklep.audi.pl/hak-holowniczy-mechanicznie-wychylny-9
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15 Hulajnoga elektryczna 

#Hulajnoga elektryczna Audi  |  Na podbój miasta 
Miasto to przestrzeń wysokich budynków, zielonych parków, szerokich ulic, 
tysięcy pieszych i rowerzystów. Lubisz czuć energię miasta, podziwiać blask jego świateł  
i słuchać symfonii codziennych dźwięków. Przede wszystkim jednak chcesz przemierzać 
je we własnym tempie, omijając korki – na swojej elektrycznej hulajnodze.

#Hulajnoga elektryczna Audi by Segway
Wybierz niezawodnego towarzysza podróży. 
Dzięki elektrycznej hulajnodze Audi pokochasz 
nieograniczoną mobilność i wygodę jazdy.

Inteligentny system zarządzania energią, 
ergonomiczna konstrukcja i doskonały układ 
hamulcowy to tylko niektóre z zalet hulajnogi 
elektrycznej Audi.

#Torba na ramię 
Przemieszczaj się wygodnie, mając pod ręką 
wszystko, czego potrzebujesz.

#Torba na hulajnogę 
Wygoda przewożenia w bagażniku i komfort 
trzymania w domu. Oryginalna torba na hulajnogę 
Audi to najlepszy sposób przechowywania Twojego 
pojazdu, gdy akurat z niego nie korzystasz.

89A050001

4KE071156A

4KE071156

Kup teraz >

Kup teraz >

Kup teraz >

Cena: 3740 zł

Cena: 210 zł

Cena: 410 zł

#Kask na skuter elektryczny i rower
Zadbaj o bezpieczeństwo podczas  
codziennych podróży.

Cena: 530 zł

Cena: 530 zł

Kup teraz >

Kup teraz >

4KE050320

Rozmiar: M

4KE050320A

Rozmiar: L

https://sklep.audi.pl/audi-elektryczna-hulajnoga
https://sklep.audi.pl/torba-na-ramie
https://sklep.audi.pl/torba-do-przechowywania-hulajnogi-elektrycznej
https://sklep.audi.pl/audi-elektryczna-hulajnoga
https://sklep.audi.pl/torba-na-ramie
https://sklep.audi.pl/torba-do-przechowywania-hulajnogi-elektrycznej
https://sklep.audi.pl/kask-na-hulajnoge-i-rower-2
https://sklep.audi.pl/kask-na-hulajnoge-i-rower-2
https://sklep.audi.pl/kask-na-hulajnoge-i-rower
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Każda droga, w którą wyruszasz, może stać się podróżą 
Twojego życia. 

Wybierz akcesoria najwyższej jakości, idealnie dopasowane 
do Twojego Audi. Zapewnij bezpieczeństwo i komfort sobie 
oraz swojej rodzinie. Zacznij pisać własne #AudiStories.

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

https://sklep.audi.pl/

