
Nasza wspólna podróż trwa.  
Dzięki Oryginalnym 
 Akcesoriom Audi.



Choć droga może być pełna zakrętów, za kierownicą Audi 
wydaje się prosta. Wystarczy, że przygotujesz się na każde 
okoliczności – dzięki Oryginalnym Akcesoriom Audi.

Nasza wspólna podróż może trwać dzięki wyjątkowej 
ofercie sezonowej. Teraz Oryginalne Akcesoria Audi są 
dostępne w wyjątkowych cenach obniżonych nawet o 30%. 

Ruszaj w drogę – zacznij pisać własną historię.

W KATALOGU:

Bagażniki dachowe – Gdy kończy się miejsce

Pojemniki dachowe – Na największe bagaże

Bagażniki i uchwyty rowerowe – Zabierz ze sobą rower

Wkłady i osłony – Dla lepszej ochrony bagażnika

Rejestratory wideo – Wszystko pod kontrolą

Środki do pielęgnacji – Zawsze czyste i piękne

Foteliki i wózki dziecięce – Dla najmłodszych pasażerów

Hulajnoga elektryczna Audi –Na podbój miasta

Lodówka samochodowa – Ciesz się najlepszą jakością



2Pojemniki dachowe 

Pojemniki dachowe –  
Na największe bagaże 
 

Bagażnik Twojego Audi to przestrzeń służąca bezpiecznemu przewożeniu zarówno 
codziennych zakupów, jak i urlopowych walizek. Trójdzielna kanapa pozwala na transport 
najróżniejszych, nawet zupełnie niestandardowych przedmiotów. Jednak niezależnie  
od tego, co chcesz zabrać w drogę, zawsze przyda się trochę więcej miejsca.  
W takich momentach doskonale sprawdza się pojemnik dachowy z oferty oryginalnych 
akcesoriów Audi. Jego aerodynamiczny kształt nie tylko zmniejsza opór powietrza  
w czasie jazdy, ale też cieszy oko sportową linią. Funkcja dwustronnego otwierania 
ułatwia załadunek, a zamknięcie na klucz gwarantuje bezpieczeństwo ładunku.  
 
Boks dachowy Audi jest dostępny w dwóch wersjach kolorystycznych  
i trzech rozmiarach.

Pojemnik dachowy  
Audi 300 l
 
 

8V0071200  Y9B

Cena: 2940 2220 zł

Pojemnik dachowy  
Audi 300 l
 
 

8V0071200

Cena: 1799 zł

Pojemnik dachowy  
Audi 360 l
 
 

8X0071200  Y9B

Cena: 3230 2440 zł

Pojemnik dachowy  
Audi 360 l
 
 

8X0071200

Cena: 3000 2260 zł

Pojemnik dachowy  
Audi 450 l
 
 

8K0071200  Y9B

Cena: 4400 3240 zł

Pojemnik dachowy  
Audi 450 l
 
 

8K0071200

Cena: 4190 3170 zł

Kup teraz »

Kup teraz »

Kup teraz »

Kup teraz »

Kup teraz »

Kup teraz »

https://sklep.audi.pl/audi-pojemnik-dachowy-405l
https://sklep.audi.pl/pojemnik-dachowy-405-l
https://sklep.audi.pl/pojemnik-dachowy-405-l
https://sklep.audi.pl/audi-pojemnik-dachowy-405l-2
https://sklep.audi.pl/boks-dachowy-czarny-405l
https://sklep.audi.pl/boks-dachowy-czarny-405l
https://sklep.audi.pl/audi-pojemnik-dachowy-360l-2
https://sklep.audi.pl/audi-pojemnik-dachowy-300l-2
https://sklep.audi.pl/audi-pojemnik-dachowy-360l-2
https://sklep.audi.pl/audi-pojemnik-dachowy-360l
https://sklep.audi.pl/audi-pojemnik-dachowy-405l-2
https://sklep.audi.pl/audi-pojemnik-dachowy-405l
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Belki bagażnika  
dachowego dla Audi  
A3 Sportback 

 

8V4071151A

Cena: 1330 1000 zł

Belki bagażnika  
dachowego dla Audi  
A4 Avant 

 

8W9071151

Cena: 1290 1020 zł

Belki bagażnika  
dachowego dla Audi A4 
allroad quattro
 
 

8W9071151L

Cena: 1290 1020 zł

Belki bagażnika  
dachowego dla Audi  
A6 allroad quattro
 
 

4K9071151L

Cena: 1340 1000 zł

Belki bagażnika  
dachowego dla Audi  
A6 Avant
 

4K9071151

Cena: 1340 1060 zł

Belki bagażnika  
dachowego dla Audi  
A6 Avant
 
 

4G9071151A

Cena: 1410 1060 zł

Kup teraz »

Kup teraz »

Kup teraz »

Kup teraz »

Kup teraz »

Kup teraz »

Bagażniki dachowe –  
Gdy kończy się miejsce   
 

Twoje Audi oferuje możliwość zabrania wielu rzeczy na dłuższe 
wakacje. Jednak każdy, kto choć raz szykował się do dalekiej 
wyprawy z rodziną, wie, że nawet największy bagażnik nie zmieści 
wszystkiego. Dzięki belkom bagażnika dachowego możesz zyskać 
dodatkową przestrzeń na rzeczy potrzebne w podróży.

Niewątpliwą zaletą oryginalnych belek bagażnika dachowego jest 
to, że są idealnie dopasowane do Twojego Audi, więc nie musisz 
martwić się o bezpieczeństwo w trakcie jazdy.

https://sklep.audi.pl/1-zestaw-belek-bagaznika-dach-srebrny
https://sklep.audi.pl/zestaw-belek-bagaznika-dachowego--6
https://sklep.audi.pl/zestaw-belek-bagaznika-dachowego--5
https://sklep.audi.pl/1-zestaw-belek-bagaznika-dach-3
https://sklep.audi.pl/1-zestaw-belek-bagaznika-dach-9
https://sklep.audi.pl/zestaw-belek-bagaznika-dachowego-10
https://sklep.audi.pl/zestaw-belek-bagaznika-dachowego--6
https://sklep.audi.pl/1-zestaw-belek-bagaznika-dach-3
https://sklep.audi.pl/1-zestaw-belek-bagaznika-dach-9
https://sklep.audi.pl/zestaw-belek-bagaznika-dachowego-10
https://sklep.audi.pl/zestaw-belek-bagaznika-dachowego--5
https://sklep.audi.pl/1-zestaw-belek-bagaznika-dach-srebrny
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Bagażniki dachowe –  
Gdy kończy się miejsce   
 

SUV-y Audi zachwycają funkcjonalnością. Nawet modele 
o bardziej kompaktowych rozmiarach pozwalają 
spakować do bagażnika wszystko, co niezbędne 
na wyjeździe. Jednak na dodatkowe rzeczy możesz 
potrzebować więcej przestrzeni. Belki bagażnika 
dachowego to najlepszy sposób, by zwiększyć 
możliwości transportowe Twojego SUV-a Audi.

Belki bagażnika  
dachowego dla Audi Q3
 
 

8U0071151

Cena: 1300 990 zł

Belki bagażnika  
dachowego dla Audi Q7
 

4M0071151

Cena: 1340 1060 zł

Belki bagażnika  
dachowego dla Audi Q3
 
 

83A071151

Cena: 1240 990 zł

Belki bagażnika  
dachowego dla Audi Q5 
 

80A071151

Cena: 1360 1020 zł

Kup teraz »

Kup teraz »

Kup teraz »Kup teraz »

https://sklep.audi.pl/zestaw-belek-bagaznika-dachowego-12
https://sklep.audi.pl/zestaw-belek-bagaznika-dachowego-21
https://sklep.audi.pl/1-zestaw-belek-bagaznika-dach-2
https://sklep.audi.pl/zestaw-belek-bagaznika-dachowego--4
https://sklep.audi.pl/zestaw-belek-bagaznika-dachowego-12
https://sklep.audi.pl/zestaw-belek-bagaznika-dachowego-21
https://sklep.audi.pl/1-zestaw-belek-bagaznika-dach-2
https://sklep.audi.pl/zestaw-belek-bagaznika-dachowego--4
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Bagażniki dachowe –  
Gdy kończy się miejsce   
 

Droga jest długa, ale wolisz podróżować właśnie tak: 
samochodem z rodziną, bez pośpiechu, ograniczeń  
i limitu bagażu. A Twoje Audi pozwala zabrać na urlop 
wszystko, co niezbędne i wszystko, co może się przydać –  
dzięki belkom bagażnika dachowego.

Belki bagażnika  
dachowego dla Audi A8
 
 

4N0071126

Cena: 1940 1540 zł

Belki bagażnika  
dachowego dla  
Audi A6 Lim.
 
 

4G5071126

Cena: 1410 1060 zł

Belki bagażnika  
dachowego dla Audi A3
 

8V4071126

Cena: 1330 1000 zł

Belki bagażnika  
dachowego dla  
Audi A5 Coupe
 
 

8W6071126

Cena: 1310 1040 zł

Kup teraz »

Kup teraz »

Kup teraz »

Kup teraz »

https://sklep.audi.pl/zestaw-belek-bagaznika-dachowego-5
https://sklep.audi.pl/1-zestaw-belek-bagaznika-dach-13
https://sklep.audi.pl/1-zestaw-belek-bagaznika-dach-5
https://sklep.audi.pl/zestaw-belek-bagaznika-dachowego-15
https://sklep.audi.pl/zestaw-belek-bagaznika-dachowego-5
https://sklep.audi.pl/1-zestaw-belek-bagaznika-dach-13
https://sklep.audi.pl/1-zestaw-belek-bagaznika-dach-5
https://sklep.audi.pl/zestaw-belek-bagaznika-dachowego-15
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Belki bagażnika  
dachowego dla  
Audi A6 Lim.
 
 

4K5071126A

Cena: 1340 1060 zł

Belki bagażnika  
dachowego dla  
Audi A5 Sportback
 

8W8071126

Cena: 1310 1040 zł

Belki bagażnika  
dachowego dla  
Audi A7 Sportback
 
 

4K8071126

Cena: 1400 1050 zł

Belki bagażnika  
dachowego dla Audi  
A4 Limo i S4 Limo
 

8W5071126

Cena: 1290 1020 zł

Kup teraz »

Kup teraz »

Kup teraz »

Kup teraz »

https://sklep.audi.pl/zestaw-belek-bagaznika-dachowego-8
https://sklep.audi.pl/zestaw-belek-bagaznika-dachowego-16
https://sklep.audi.pl/zestaw-belek-bagaznika-dachowego-6
https://sklep.audi.pl/zestaw-belek-bagaznika-dachowego-2
https://sklep.audi.pl/zestaw-belek-bagaznika-dachowego-8
https://sklep.audi.pl/zestaw-belek-bagaznika-dachowego-16
https://sklep.audi.pl/zestaw-belek-bagaznika-dachowego-6
https://sklep.audi.pl/zestaw-belek-bagaznika-dachowego-2
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Bagażniki dachowe –  
Gdy kończy się miejsce   
 

Twój miejski SUV Audi doskonale sprawdza się na równym asfalcie szerokich dróg  
i kocich łbach wąskich uliczek. Jest jednak gotowy na znacznie więcej - wybierz belki 
bagażnika dachowego i ruszaj za miasto.

Nawet najlepsza podróż kiedyś się kończy - przychodzi pora, by usiąść na kanapie  
i odpocząć od urlopowych emocji. Gdy Ty odpoczywasz, belki bagażnika dachowego 
mogą być bezpiecznie przechowywane i przenoszone w praktycznej torbie.

Pokrowiec na belki 
bagażnika  
(uniwersalny)
 
 

8R0071156F

Cena: 199 167 zł

Belki bagażnika  
dachowego dla Audi Q2
 
 

81A071126

Cena: 1270 960 zł

Belki bagażnika  
dachowego dla Audi Q3
 
 

83F071126

Cena: 1290 1020 zł

Kup teraz »

Kup teraz »

Kup teraz »

https://sklep.audi.pl/pokrowiec-na-belki-bagaznika
https://sklep.audi.pl/zestaw-belek-bagaznika-dachowego-17
https://sklep.audi.pl/zestaw-belek-bagaznika-dachowego--3
https://sklep.audi.pl/pokrowiec-na-belki-bagaznika
https://sklep.audi.pl/zestaw-belek-bagaznika-dachowego-17
https://sklep.audi.pl/zestaw-belek-bagaznika-dachowego--3
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Bagażniki i uchwyty rowerowe –  
Zabierz ze sobą rower 
 

Rowery bywają różne - od dostojnych, w typie 
holenderskim, po gotowe na każdy teren przełajówki. 
Nieważne, jaki jest cel Twojej podróży. Bagażnik 
rowerowy mocowany do haka holowniczego pozwala 
zabrać ze sobą rowery i kontynuować zwiedzanie 
na dwóch kołach. Doskonałym uzupełnieniem tego 
rozwiązania jest dodatkowa szyna, która pozwala na 
transport trzeciego roweru.

Szyna na trzeci rower - 
rozszerzenie bagażnika  
rowerowego do haka  
holowniczego
 

4K1071105

Cena: 820 620 zł

Bagażnik rowerowy do haka 
holowniczego
 
 

4K0071105

Cena: 3230 2440 zł

Kup teraz »

Kup teraz »

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/bagaznik-rowerowy-hak-audi
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Bagażniki i uchwyty rowerowe –  
Zabierz ze sobą rower 
 

Twój sportowy rower jest gotowy na każde wyzwanie. Pora ruszyć  
w trudny teren i tak, gdzie kończy się droga dla czterech kół, rozpocząć jazdę 
na dwóch. Dzięki zamykanemu na kluczyk uchwytowi z eloksalowanego 
aluminium możesz przewozić rower o średnicy ramy do 100 mm na dachu 
swojego Audi. Inny uchwyt z oferty oryginalnych akcesoriów Audi umożliwi 
transport roweru sportowego po zdemontowaniu przedniego koła. 
Dodatkowe wytrzymałe mocowanie zabezpieczy je w czasie transportu.

Uchwyt rowerowy
 
 

80A071128

Cena: 730 580 zł

Uchwyt widełek rowerowych
 

8R0071128C

Cena: 590 450 zł

Uchwyt na przednie koło
 

8R0071128A

Cena: 330 240 zł

Kup teraz »

Kup teraz »

Kup teraz »

Bagażniki i uchwyty rowerowe 

https://sklep.audi.pl/uchwyt-na-przednie-kolo
https://sklep.audi.pl/uchwyt-rowerowy-2
https://sklep.audi.pl/uchwyt-rowerowy-3
https://sklep.audi.pl/uchwyt-rowerowy-2
https://sklep.audi.pl/uchwyt-rowerowy-3
https://sklep.audi.pl/uchwyt-na-przednie-kolo
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Wkłady i osłony –  
Do lepszej ochrony bagażnika 
 

Od codziennych zakupów po niecodzienne podróże z walizkami. 
Od małych przedmiotów, które warto zabezpieczyć w bagażniku 
po duże, które nie zmieszczą się bez złożenia tylnej kanapy. Twoje 
Audi przewiezie prawie wszystko, jednak powierzchnia bagażnika 
powinna być zabezpieczona – tak na wszelki wypadek. Wkłady, 
osłony i rynienki do różnych modeli Audi świetnie spełnią swoją rolę.

Wkład do bagażnika 
dla Audi A6 Avant,  
A6 allroad quattro 

 

4K0061180

Cena: 470 390 zł

Ochrona przestrzeni 
bagażowej dla Audi  
A7 Sportback  
 
 

4K8061180

Cena: 470 390 zł

Wkład do bagażnika 
dla Audi A6 Lim. 
 

4K5061180

Cena: 470 390 zł

Osłona przestrzeni 
bagażowej dla Audi  
A4 allroad quattro,  
A4 Avant 

 

8W9061180

Cena: 410 340 zł

Wkład do bagażnika 
dla Audi A5 Sportback 
 

8W8061180

Cena: 410 340 zł

Wkład do bagażnika dla 
Audi A6 allroad  
quattro, A6 Avant 
 

4G9061180

Cena: 510 390 zł

Wkład do bagażnika 
dla Audi A4 Limo 
 
 

8W5061180

Cena: 410 340 zł

Wkład do bagażnika 
dla Audi A3 Sportback  

 

8V4061180

Cena: 420 320 zł

Kup teraz »

Kup teraz »

Kup teraz »

Kup teraz »

Kup teraz »

Kup teraz »

Kup teraz »

Kup teraz »

https://sklep.audi.pl/wklad-do-bagaznika-22
https://sklep.audi.pl/ochrona-przestrzeni-bagazowej-3
https://sklep.audi.pl/wklad-do-bagaznika-6
https://sklep.audi.pl/wklad-do-bagaznika-22
https://sklep.audi.pl/ochrona-przestrzeni-bagazowej-3
https://sklep.audi.pl/oslona-przestrzeni-bagazowej-2
https://sklep.audi.pl/wklad-do-bagaznika-3
https://sklep.audi.pl/wklad-do-bagaznika-17
https://sklep.audi.pl/wklad-do-bagaznika-4
https://sklep.audi.pl/wklad-do-bagaznika-6
https://sklep.audi.pl/wklad-do-bagaznika-3


Wkłady i osłony –  
Do lepszej ochrony bagażnika 
 

Przez piach i błoto ku wielkiej przygodzie. Tam, gdzie kończy się 
asfalt, Twój SUV Audi może pokazać prawdziwy charakter. Wkład 
do bagażnika ochroni wnętrze samochodu przed zabrudzeniem, 
gdy spakujesz wszystko, czego używałeś w leśnych ostępach.

Osłona przestrzeni 
bagażowej dla Audi Q5
 

80A061182

Cena: 420 350 zł

Wanienka do bagażnika 
dla Audi Q7
 
 

4M0061182

Cena: 520 430 zł

Ochrona przestrzeni 
bagażowej dla Audi Q3, 
Q3 Sportback
 
 

83A061180

Cena: 410 340 zł

Osłona przestrzeni 
bagażowej dla Audi Q8
 

4M8061180

Cena: 520 430 zł

Kup teraz »

Kup teraz »

Kup teraz »

Kup teraz »
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https://sklep.audi.pl/oslona-przestrzeni-bagazowej-3
https://sklep.audi.pl/wanienka-do-bagaznika--3
https://sklep.audi.pl/ochrona-przestrzeni-bagazowej-2
https://sklep.audi.pl/oslona-przestrzeni-bagazowej
https://sklep.audi.pl/oslona-przestrzeni-bagazowej-3
https://sklep.audi.pl/wanienka-do-bagaznika--3
https://sklep.audi.pl/ochrona-przestrzeni-bagazowej-2
https://sklep.audi.pl/oslona-przestrzeni-bagazowej


Rejestratory wideo 

Rejestratory wideo – 
Wszystko pod kontrolą 
 

Na trasie do pracy, podczas weekendowego 
wypadu za miasto czy w drodze na 
urlop zależy Ci na pełnej kontroli. I 
bezpiecznym dotarciu do celu. Dzięki 
unowocześnionym wersjom rejestratorów 
Audi – wyposażonym w najlepszy w swojej 
klasie przetwornik obrazu Sony – możesz 
przygotować się na nieprzewidziane 
sytuacje. Takie, które warto zarejestrować, 
tak na wszelki wypadek. 

Dzięki poprawionej rozdzielczości, 
wyższemu bitrate wideo i bardziej 
realistycznym kolorom przekazywany 
obraz jest jeszcze lepszy. Bez problemu 
nagrasz tablice rejestracyjne nawet przy 
większej prędkości.
 
W trakcie wieczornych lub nocnych 
podróży także możesz liczyć na to, że 
rejestratory Audi Cię nie zawiodą. Za 
ulepszone widzenie w nocy odpowiada 
podświetlony czujnik obrazu.
 
A jeśli zdarzy się, że przez kilka dni nie 
wybierzesz się w żadną drogę, kamery 
będą pracować, używając zintegrowanej 
technologii radarowej i funkcji uśpienia.

Rejestrator drogowy  
Audi 2.0 – zestaw kamer  
na przód i tył
 
 

4K0063511A

Cena: 2449 1960 zł

Rejestrator drogowy  
Audi 2.0 – kamera na przód
 

4K0063511

Cena: 2091 1670 zł

Kup teraz »

Kup teraz »
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https://sklep.audi.pl/-rejestrator-drogowy-audi-2-0-2
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


Środki do pielęgnacji 

Środki do pielęgnacji –  
Zawsze czyste i piękne 
 

Wiosna, lato, jesień i zima – pogoda bywa zmienna o każdej porze 
roku. Niezależnie od tego, czy jeździsz regularnie po miejskich ulicach, 
czy wyprawiasz się w trudne trasy z dala od utwardzonych dróg, Twój 
samochód może błyszczeć. Zestaw kosmetyków samochodowych z 
oferty oryginalnych akcesoriów Audi pomoże szybko doprowadzić 
każdy detal do idealnego stanu. 
 
Zestaw do pielęgnacji obręczy kół doskonale poradzi sobie nie tylko 
kurzem i błotem, ale również trudnymi zabrudzeniami – jak pył  
z klocków hamulcowych. Nasączona wata polerska do czyszczenia 
i polerowania powierzchni nielakierowanych usunie zabrudzenia w 
postaci rdzy, oleju, smoły oraz smaru. 
Torba ze środkami pielęgnacyjnymi zawiera wszystko, czego możesz 
potrzebować, by kompleksowo zadbać o wygląd swojego Audi.

Torba ze środkami  
pielęgnacyjnymi
 
 

4L0096353C

Cena: 380 287 zł

Środek do czyszczenia  
i polerowania metalu
 

8X0096151

Cena: 52 36 zł

Zestaw do pielęgnacji 
obręczy kół
 
 

00A096327  020

Cena: 138 96 zł

Kup teraz »

Kup teraz »

Kup teraz »
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https://sklep.audi.pl/wata-polerska-do-czyszczenia-metalu
https://sklep.audi.pl/wata-polerska-do-czyszczenia-metalu
https://sklep.audi.pl/wata-polerska-do-czyszczenia-metalu
https://sklep.audi.pl/torba-ze-srodkami-pielegnacyjnymi
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/torba-ze-srodkami-pielegnacyjnymi
https://sklep.audi.pl/wata-polerska-do-czyszczenia-metalu
https://sklep.audi.pl/zestaw-do-pielegnacji-obreczy-kol


Foteliki i wózki dziecięce 

Audi baby safe i-Size Flex 

 

4M0019907

Cena: 1420 1000 zł

Fotelik dziecięcy  
Dualfix I-SIZE
 

4M0019902

Cena: 3420 2900 zł

Fotelik dziecięcy Kidfix XP
 
 

4M0019904 EUR 

Cena:   1540 zł

Kup teraz »

Kup teraz »

Kup teraz »
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Foteliki i wózki dziecięce –  
Dla najmłodszych pasażerów 
 

Wraz z pojawieniem się nowego członka rodziny zmienia się Twoje życie… i Twoje Audi.  
Od teraz w te krótsze i dłuższe podróże będziesz wybierać się z nowym pasażerem  
u boku. Zadbaj o jego bezpieczeństwo już od najmłodszych lat.
 
To możliwe dzięki fotelikom, w których wygodnie, a przede wszystkim bezpiecznie  
podróżować mogą mniejsze i większe dzieci. 
 
Niewątpliwą zaletą fotelika Dualfix I-SIZE przeznaczonego do przewożenia 
najmłodszych dzieci (od urodzenia do długości ciała 105 cm) jest możliwość jego 
obracania o 360 stopni. Ułatwia to posadzenie lub wyjęcie dziecka.
 
Fotelik Kidfix XP dla starszych dzieci umożliwia m.in. regulowanie zagłówka  
do wzrostu dziecka, a jego oparcie zapewnia odpowiednią ilość miejsca na plecy  
i ramiona. Dzięki temu Twoje dziecko otrzymuje w trakcie jazdy optymalną ochronę.

https://sklep.audi.pl/audi-baby-safe-i-size-flex-
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
https://sklep.audi.pl/fotelik-dzieciecy-kidfix-xp
https://sklep.audi.pl/audi-baby-safe-i-size-flex-
https://sklep.audi.pl/fotelik-dzieciecy-dualfix-i-size
https://sklep.audi.pl/fotelik-dzieciecy-kidfix-xp


Foteliki i wózki dziecięce –  
Dla najmłodszych pasażerów 
 

Dzięki podkładkom pod foteliki możesz zadbać o siedzenia w swoim 
samochodzie. Chronią je przed odciskami (także w przypadku transportu 
dzieci tyłem do kierunku jazdy) oraz zabrudzeniami. Ponadto są stylistycznie 
dopasowane nie tylko do fotelika Twojego dziecka, lecz również do wnętrza 
samochodu.A gdy już dotrzesz do celu swojej podróży? Wystarczy, że  
z bagażnika wyjmiesz wózek spacerowy Audi i rozłożysz go dzięki 
mechanizmowi składania jedną ręką. W wózku dziecięcym Audi Twoja pociecha 
będzie czuć się wyjątkowo komfortowo. Tak jak Ty za kierownicą samochodu.

Foteliki i wózki dziecięce 

Wózek dziecięcy Audi
 

4M0019900

Cena: 2790 2020 zł

Kup teraz »

15

Podkładka pod fotelik 
dziecięcy
 
 

4L0019819A

Cena: 237 172 zł

Kup teraz »

https://sklep.audi.pl/wozek-dzieciecy-audi
https://sklep.audi.pl/wozek-dzieciecy-audi
https://sklep.audi.pl/podkladka-pod-fotelik-dzieciecy
https://sklep.audi.pl/podkladka-pod-fotelik-dzieciecy
https://sklep.audi.pl/podkladka-pod-fotelik-dzieciecy


Lodówka samochodowa –  
Ciesz się najlepszą jakością  
 

Krótki wyjazd za miasto… a może kilkudniowy 
biwak w całkowitej głuszy? Niezależnie od 
celu Twojej podróży możesz zadbać o to, by 
Twoje napoje oraz żywność zachowały idealną 
jakość. Dzięki lodówce samochodowej możesz 
je schładzać lub podtrzymywać ich wysoką 
temperaturę przez długie godziny.

Lodówka samochodowa 

Lodówka samochodowa 20L
 

4M8065402

Cena: 1140 860 zł

Kup teraz »
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https://sklep.audi.pl/lodowka-samochodowa-20l
https://sklep.audi.pl/lodowka-samochodowa-20l


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
 
 

89A050001

Cena: 3740 zł

Torba na ramię
 
 

4KE071156A

Cena: 210 zł

Kask na skuter  
elektryczny i rower 
rozmiar M
 
 

4KE050320

Cena: 530 zł

Kask na skuter  
elektryczny i rower 
rozmiar L
 
 

4KE050320A

Cena: 530 zł

Torba na hulajnoge
 
 

4KE071156

Cena: 410 zł

Kup teraz »

Kup teraz »

Kup teraz »

Kup teraz »

Kup teraz »
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https://sklep.audi.pl/audi-elektryczna-hulajnoga
https://sklep.audi.pl/torba-na-ramie
https://sklep.audi.pl/kask-na-hulajnoge-i-rower-2
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/kask-na-hulajnoge-i-rower-2
https://sklep.audi.pl/kask-na-hulajnoge-i-rower
https://sklep.audi.pl/torba-do-przechowywania-hulajnogi-elektrycznej


Jeśli chcesz, aby droga do celu minęła Ci bez przeszkód, przygotuj się dobrze na różne 
okoliczności i zamień swoją podróż w przygodę życia.
Dzięki oryginalnym akcesoriom do Twojego Audi zadbasz o komfort oraz bezpieczeństwo  
swoje i swoich współpasażerów. Zabierzesz też wszystko, czego potrzebujesz u celu.  
Niech nasza wspólna podróż trwa…

Poznaj pełną ofertę oryginalnych akcesoriów w cenach promocyjnych na stronie  
Sprawdź u dealerów Audi ofertę pakietów akcesoriów z korzyścią nawet do 30%.

sklep.audi.pl

https://sklep.audi.pl/

