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Rezervujte si termín na Audi CarCheck a spoľahnite
sa na profesionálny autorizovaný servis Audi.
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T r a n s p o r t

Výhody Audi CarCheck:
– rozsiahla odborná kontrola s použitím najmodernejšieho
špeciálneho náradia prispôsobeného vášmu vozidlu
– väčšia istota: okamžite vás informujeme o všetkých
nedostatkoch a pripravíme vhodnú ponuku na opravu
– najvyššie možné zachovanie hodnoty vozidla aj v prípade
jeho opätovného predaja vďaka optimálnemu
autorizovanému servisu

S e r v i s n é
s l u ž b y

Doprajte vášmu vozidlu bezpečnostnú prehliadku Audi CarCheck,
aby ste mali istotu, že môžete bezpečne vyraziť za akýmkoľvek
dobrodružstvom.

05

Zľavové kupóny
Audi 2022

Čerstvý vzduch
v každom ročnom
období.

Špeciálne zľavy pre majiteľov
vozidiel vo veku 4+

Originálny servis klimatizácie Audi

Prinášame vám exkluzívnu sadu Zľavových kupónov Audi 2022
so zľavami na Originálne diely a príslušenstvo Audi.
Iba originál vám zaistí najvyššie možné zachovanie hodnoty vozidla.
Rozhodnite sa pre bezpečnosť bez kompromisov – vysoká kvalita,
optimálna funkčnosť, rozmerová presnosť a dlhá životnosť.
Za predpokladu splnenia podmienok uvedených v príslušných
kupónoch získate zľavu 20 %* na:
– Originálne brzdové kotúče (predné a zadné)
– Originálne brzdové platničky (predné a zadné)
– Originálne náboje a ložiská nábojov kolies
– Originálne prvky náprav
– Originálne prvky riadenia
– Originálne rozvody
– Originálnu autobatériu
– Originálne xenónové výbojky
– Originálne stierače a aero stierače
– Originálnu spojkovú sadu
– Originálny zotrvačník
– Originálny katalyzátor
– Originálny filter pevných častíc

Doprajte si čistý vzduch pri každej jazde. Najmä počas dovolenkovej
sezóny čaká klimatizáciu vášho vozidla najväčší nápor. Originálny
antialergénny filter Audi zabezpečí pravidelný prívod čerstvého vzduchu
do interiéru vozidla, zachytí množstvo škodlivín či alergénov a zároveň
účinne ochráni klimatizačný systém vášho vozidla pred znečistením.

– 10 %* zľavu na sadu Originálnych kompletných zimných
kolies Audi (platí pre vozidlá bez obmedzenia veku)

Naskenujte smartfónom QR kód, zadajte VIN číslo vášho
vozidla a jednoducho si overte nárok na túto akciu.

*O
 dporúčaná minimálna výška zľavy pre zákazníka. Autorizovaný servisný
partner Audi môže poskytnúť akúkoľvek ďalšiu vlastnú zľavu. Účasť
autorizovaných servisných partnerov Audi na akcii je dobrovoľná. Kupóny
na Originálne diely a príslušenstvo Audi je možné uplatniť iba v prípade
montáže originálnych dielov v autorizovanom servise Audi.

Servis klimatizácie zahŕňa:
– napojenie na systém
– odsatie starého oleja a zbytku chladiva
– vákuovanie systému
– podtlakový test tesnosti kontrastnou UV látkou
– naplnenie systému novým olejom a chladiacim médiom
– kontrola funkcie klimatizácie
– meranie účinnosti chladenia
– tlač protokolu o naplnení klimatizácie
– výmena filtra klimatizácie
– vyčistenie rozvodov ventilácie a výparníka klimatizácie originálnymi
prípravkami Audi

Pravidelnou údržbou klimatizácie získate:
– lepší filtračný účinok pri zachytávaní peľu,
prachu, mikroorganizmov, sadzí
– lepší výhľad cez menej zarosené čelné sklo
– lepšiu ochranu pred alergénmi
– lepšiu koncentráciu vodiča aj pri dlhších jazdách
Originálny antialergénny filter Audi
Antialergénny filter poskytuje zvýšenú ochranu proti alergénom,
baktériám, plesniam a drobným časticiam v ovzduší. Absorbuje alergény
a zabraňuje preniknutiu baktérií a plesní do interiéru vozidla.
To zabezpečí nielen čistejší vzduch, menšiu únavu a viac pozornosti
vodiča, ale aj zdravšie prostredie pre spolucestujúcich vo vozidle.

T r a n s p o r t

Audi Originálne príslušenstvo
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05 Nosič bicyklov na ťažné zariadenie

03

Stabilný, praktický a uzamykateľný nosič bicyklov Audi
ponúka priestor na bezpečnú a pohodlnú prepravu 2
bicyklov alebo elektrických bicyklov. Ľahko sa skladá
a demontuje. Na otvorenie batožinového priestoru je
možné nosič bicyklov sklopiť. Špecifikácia: Vzdialenosť
medzi koľajnicami: 220 mm. Maximálna stredová
vzdialenosť: 1 250 mm. Šírka rozchodu kolies: 55 mm.
Upínací priemer trubice: do 75 mm kruhová trubica alebo
oválna trubica 75 x 45 mm. Hmotnosť: 14 kg. Maximálne
zaťaženie: 60 kg.
€ 588,54
obj. č. 4K0071105
€ 692,40
Rozširujúca sada pre tretí bicykel
obj. č. 4K1071105
€ 174,60

€ 148,42

01 Strešný box

02 Cestovné tašky do strešného boxu

03 Základný strešný nosič

06 Nosič kajaku s možnosťou naklopenia

Nový dizajn strešného boxu Audi má vylepšenú aerodynamiku vďaka
plochému športovému vzhľadu. Vyhotovenie v čiernej brilliant farbe
s možnosťou individuálneho prispôsobenia vzhľadu boxu vďaka
fóliám s kruhmi Audi. Prémiový vzhľad s viditeľnými spojovacími
prvkami. Uzamykateľný, otvárateľný z obidvoch strán a s centrálnym
viacbodovým uzamykaním pre pohodlné nakladanie a vykladanie
batožiny. Jednoduchá a rýchla montáž vďaka systému Powerclick.
Testovaný v City Crash testoch. Maximálna nosnosť 75 kg. Vhodný
pre maximálny počet lyží: 3 – 5 párov s max dĺžkou 175 cm alebo
maximálny počet snowboardov: 3 – 4 ks.

Dokonale prispôsobené Originálnemu strešnému boxu Audi.
Vodotesná základňa s 5 cm okrajom poskytuje tú najlepšiu ochranu
pri preprave batožiny. V kombinácii s taškou strešného boxu M a/
alebo s taškou strešného boxu L optimálne využijete kapacitu
strešného boxu Audi. Farba: čierna s logom Audi.

Zvýšte prepravné možnosti svojho vozidla so základným strešným
nosičom Audi. Zabezpečí vám rýchlu a jednoduchú montáž
nosičov bicyklov, lyží, snowboardov, kajakov alebo strešných
boxov. Mechanika pozostáva z vysokokvalitného oceľového
profilu s ochrannou povrchovou úpravou. Základné nosiče majú
zabezpečovacie zariadenie proti odcudzeniu a testujú sa v Audi CityCrash testoch.

Nosič kajaku je možné bez problémov namontovať
na základný strešný nosič. Je vybavený funkciou vyklápania
pre pohodlné nakladanie a vykladanie. S gumovými
podložkami pre bezpečnú prepravu kajaku. Testovaný
v Audi City-Crash testoch. Vlastná hmotnosť: 4 kg.
Maximálne zaťaženie: 45 kg. Použiteľný je iba v kombinácii
so základným strešným nosičom.
obj. č. 4G0071127
€ 247,20
€ 210,12

Objem 250 l
obj. č. 4K0071200 Y9B

Veľkosť S, 43 l
Veľkosť M, 76 l
Veľkosť L, 82 l

obj. č. 000071154
obj. č. 000071154A
obj. č. 000071154B

€ 48,66
€ 61,08
€ 72,36

€ 41,36
€ 51,92
€ 61,51

€ 600,00 € 510,00

Audi A3 Sportback
Audi Q5
Audi Q7

obj. č. 8Y4071126
obj. č. 80A071151
obj. č. 4M0071151

€ 283,80 € 241,24
€ 289,80 € 246,34
€ 301,20 € 256,02

Informácie o cenách pre ostatné modely získate u autorizovaného

Objem 430 l
Vhodný pre maximálny počet lyží: 5 – 7 párov s max dĺžkou 200 cm
alebo maximálny počet snowboardov: 3 – 5 ks.
obj. č. 4K2071200 Y9B 	
€ 872,40 € 741,54

04 Dekoratívna fólia k strešnému boxu Audi, 310 l
červená tango
sivá daytona
biela ľadovcová
sivá florett

obj. č. 4K1064317
obj. č. 4K1064317
obj. č. 4K1064317
obj. č. 4K1064317

Y3U
Z7S
S9R
Z7G

€ 123,00
€ 127,80
€ 127,80
€ 127,80

€ 104,56
€ 108,64
€ 108,64
€ 108,64

Originálne príslušenstvo
teraz o 15 %* výhodnejšie!
07

07 Originálny nosič na bicykel Audi

servisného partnera Audi.

Objem 310 l
Vhodný pre maximálny počet lyží: 3 – 6 párov s max dĺžkou 155 cm
alebo maximálny počet snowboardov: 3 – 4 ks.
obj. č. 4K1071200 Y9B
€ 657,60 € 558,96

06

04

Uzamykateľný nosič na bicykel z aerodynamicky
tvarovaného hliníkového profilu. Rám bicykla možno
jednoducho pripevniť (rýchloupínací systém) na rámový
držiak vyrobený z práškovo lakovanej ocele. Vhodný pre
rámy bicyklov do priemeru 100 mm (oválny profil rámu
80 x 100 mm, okrúhly profil rámu 22 až 80 mm) aj pre
karbónový rám. Testované v Audi City Crash testoch.
S logom Audi na bočných stranách nosiča.
obj. č. 80A071128
€ 156,00
€ 132,60

* Odporúčaná minimálna výška zľavy pre zákazníka. Autorizovaný partner Audi môže poskytnúť akúkoľvek ďalšiu vlastnú zľavu. Uvedené ceny sú nezáväzné odporúčané ceny v EUR
vrátane DPH. V katalógu sú uvedené ceny produktov pred zľavou (preškrtnuté) a ceny už po zľave 15 %. Ponuka platí od 20. 6. 2022 do 31. 8. 2022 alebo do vypredania zásob.
Nie všetky produkty sú univerzálne použiteľné na každé vozidlo. Možnosť použitia daného produktu závisí od modelu a výbavy vášho vozidla. Pre uvedené produkty odporúčame montáž
v autorizovanom servise Audi. Cena montáže a montážnych sád nie je v uvedených cenách zahrnutá. Pre bližšie informácie kontaktujte autorizovaného servisného partnera Audi.
Účasť partnerov Audi na akcii je dobrovoľná. Zoznam partnerov nájdete na www.audi.sk.
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Originálne príslušenstvo
teraz o 15 %* výhodnejšie!

01

04

04 Rohož do batožinového priestoru
Rozmerovo presná ochrana batožinového priestoru
s označením modelu vozidla. Je pevná a jednoducho
umývateľná. Zvýšený okraj chráni dno batožinového
priestoru pred bežným znečistením. Dostupná pre rôzne
modely Audi. Ceny pre vybrané modely:

01 Ochranný poťah na zadné sedadlá
Ochranný poťah chráni zadné sedadlá, bočné steny
a zadné dvere vášho Audi pred znečistením. Všestranný
systém zipsov umožňuje psom vstup a výstup zadnými
dverami. Vďaka odolnému, vodotesnému a umývateľnému
povrchu s potiahnutou spodnou stranou je ochranný poťah
veľmi praktický a ľahko sa udržiava čistý. Je vybavený
uzamykateľnými otvormi pre bezpečnostné pásy.
obj. č. 8X0061680A € 159,00 € 135,16

Audi A6 Avant obj. č. 4K0061180 € 115,68 € 98,33
Audi Q5
obj. č. 80A061182 € 102,96 € 87,52
Audi Q7
obj. č. 4M0061182 € 127,20 € 108,12

05

06

Informácie o cenách pre ostatné modely získate
u autorizovaného servisného partnera Audi.

02 Bezpečnostný postroj pre psa
05 Skladací box

Bezpečnostný postroj pre psa zaistí, že pes bude na svojom
mieste počas jazdy vo vozidle. Postroj je možné jednoducho
upevniť do spony bezpečnostného pásu. Môžete ho využiť
každý deň na prechádzkach. Široké polstrované popruhy
zaručia pohodlné nosenie a reflexné pásy zabezpečia skvelú
viditeľnosť psa. Vyhovuje predpisom podľa DIN-75410-2
a ECE R-17.
Veľ. S, do 15 kg
obj. č. 8X0019409 € 78,24
€ 66,50
Veľ. M, do 30 kg
obj. č. 8X0019409A € 102,00 € 86,70
Veľ. L, do 50 kg
obj. č. 8X0019409B € 116,76 € 99,25

02

Skladací box s logom Audi vhodný do batožinového
priestoru. Objem 32 l. (nie je vhodný do batožinového
priestoru modelu A1) Rozmery: 475 x 335 x 200 mm.
obj. č. 8U0061109
€ 43,86 € 37,28

06 Sieť do batožinového priestoru
Inteligentné riešenie pre väčší poriadok vo vašom
kufri: batožinu môžete vo svojom Audi bezpečne uložiť
pomocou siete batožinového priestoru. Sieť je pripevnená
k existujúcim bodom v nákladovom priestore štyrmi
háčikmi. Farba: čierna

03 Ochranná rohož nakladacej hrany

03

Ochráni nárazník vášho Audi pred poškodením pri nakladaní
a vykladaní. Pre psov slúži aj ako ochrana proti pošmyknutiu
pri vstupe do kufra. Rýchla a jednoduchá inštalácia.
obj. č. 8X0061190
€ 57,78
€ 49,12

Audi Q3, RS Q3 obj. č. 8U0065110 € 63,60
Audi Q7, Q8		 obj. č. 4M0065110 € 73,44
*O
 dporúčaná minimálna výška zľavy pre zákazníka. Autorizovaný partner Audi môže poskytnúť akúkoľvek ďalšiu vlastnú zľavu. Uvedené ceny sú nezáväzné odporúčané ceny v EUR
vrátane DPH. V katalógu sú uvedené ceny produktov pred zľavou (preškrtnuté) a ceny už po zľave 15 %. Ponuka platí od 20. 6. 2022 do 31. 8. 2022 alebo do vypredania zásob.
Nie všetky produkty sú univerzálne použiteľné na každé vozidlo. Možnosť použitia daného produktu závisí od modelu a výbavy vášho vozidla. Pre uvedené produkty odporúčame
montáž v autorizovanom servise Audi. Cena montáže a montážnych sád nie je v uvedených cenách zahrnutá. Pre bližšie informácie kontaktujte autorizovaného servisného
partnera Audi. Účasť partnerov Audi na akcii je dobrovoľná. Zoznam partnerov nájdete na www.audi.sk.

€ 54,06
€ 62,42
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01 Detská autosedačka Kidfix XP
01

Všestranná detská autosedačka s odnímateľným
operadlom. Vhodná pre deti s od 15 do 36 kg alebo
s vekom medzi cca 3,5 a 12 rokov. Sedaciu časť bez
operadla je možné použiť pre deti s hmotnosťou nad
22 kg. Sedadlo je možné zaistiť pomocou 3-bodového
bezpečnostného pásu vozidla i pomocou ukotvovacích
bodov ISOFIX. Nastaviteľná opierka hlavy. Schválená
podľa predpisu ECE R44/04. Farba: čierna/červená.
€ 331,50
obj. č. 4M0019904 EUR € 390,00

01 Dynamické krytky kolies
Podčiarknite váš imidž práve týmto štýlovým detailom
na vašich nových kolesách. Originálne dynamické krytky
kolies s logom Audi zabezpečia, že logo zostáva stále
v rovnakej polohe aj pri točení kolies. Sada pozostáva
zo 4 ks krytiek.
€ 109,66
obj. č. 4M8071006A
€ 129,00

02 Krytky ventilov
Sada 4 kusov krytov ventilov s vyrazeným logom Audi. Chránia
ventil pred prachom, nečistotami a vlhkosťou. Vhodné pre
všetky bežné Originálne ventily Audi.
obj. č. 80A071215

€ 27,72

02 Detská autosedačka Dualfix I-SIZE

02

€ 23,57

03 LED projekcia Audi kruhov

02

03

04

Individuálny športový vzhľad pri vystupovaní a nastupovaní
z vášho Audi získate s technológiou LED, ktorá vytvorí
jedinečný svetelný efekt loga Audi premietaného na podlahu.
Dostupné v sade 2 ks pre predné alebo 2 ks pre zadné dvere.
obj. č. 4G0052133G
€ 135,00
€ 114,76

Jednoduché použitie s funkciou otáčania o 360 stupňov.
S polstrovanou vložkou pre novorodencov (vhodné
pre deti do výšky 60 cm) a 5-bodovým bezpečnostným
pásom. Vhodná iba pre upevnenie do upevňovacích
bodov ISOFIX. V súlade s predpismi ECE R129/00 I-SIZE.
Autosedačku je možné polohovať, tým vznikne viac
priestoru pre nohy dieťaťa. Integrovaná technológia
ochrany pri bočnom náraze (SICT). Ľahko snímateľný
a prateľný poťah. Slúži ako iba jedna detská sedačka
od narodenia až do výšky dieťaťa 105 cm (od 0 do cca
4 rokov dieťaťa).
obj. č. 4M0019902
€ 735,60
€ 625,26

01

03

04

03 Detská autosedačka I-SIZE

04 Elektrická kolobežka Audi

Zvyšuje bezpečnosť dieťaťa a dokonale ladí s kvalitným
interiérom vozidla. Pre deti s výškou cca 76 až 105 cm
(odporúčaný vek cca 15 mesiacov až cca 4 roky).
Ochrana poskytovaná integrovaným bezpečnostným
pásom a nastaviteľnou opierkou hlavy. Priedušný
a prateľný poťah. Výhradne určená pre modely Audi
so štandardným 3 bodovým bezpečnostný pásom.
Farba: červená/čierna
obj. č. 4M0019903
€ 564,00
€ 479,40

Spoznajte svoje mesto úplne novým spôsobom. Audi reaguje
na trend využívania rôznych spôsobov mobility v meste a vy
sa môžete stať súčasťou tohto trendu. Pôsobivý dojazd až
65 km (v závislosti od štýlu jazdy). Stabilitu zaistia robustné
bezdušové pneumatiky, viditeľnosť na ceste zaistí LED predné,
brzdové a zadné svetlo. V prípade potreby jednoduché zloženie
a rozloženie e-kolobežky.
obj. č. 89A050001B
€ 1 087,20 € 924,12

04 Chladiaci a ohrievací box Audi

Originálne príslušenstvo
teraz o 15 %* výhodnejšie!

Termoelektrický box na chladené alebo teplé nápoje
vhodný pre prenos jedla na dlhých cestách autom.
Energia sa dodáva prostredníctvom 12-voltového
pripojenia vo vozidle. Chladenie na max. 18 °C,
ohrievanie na max. 60 °C. Kapacita 24 l.
Prepracovaný dizajn Audi.
obj. č. 4M8065402
€ 253,80
€ 215,74

05 Ochraný poťah operadla

Originálne príslušenstvo
teraz o 15 %* výhodnejšie!

Praktická ochrana eliminuje znečistenie operadla
a zároveň ponúka ďalšie úložné priestory.
Operadlo sedadla je dodatočne chránené pred
znečistením, napr. z detskej obuvi. Povrchový
materiál sa dá ľahko vyčistiť.
€ 30,96
obj. č. 4M0061609
€ 36,42

* Odporúčaná minimálna výška zľavy pre zákazníka. Autorizovaný partner Audi môže poskytnúť akúkoľvek ďalšiu vlastnú zľavu. Uvedené ceny sú nezáväzné odporúčané ceny v EUR
vrátane DPH. V katalógu sú uvedené ceny produktov pred zľavou (preškrtnuté) a ceny už po zľave 15 %. Ponuka platí od 20. 6. 2022 do 31. 8. 2022 alebo do vypredania zásob.
Nie všetky produkty sú univerzálne použiteľné na každé vozidlo. Možnosť použitia daného produktu závisí od modelu a výbavy vášho vozidla. Pre uvedené produkty odporúčame montáž
v autorizovanom servise Audi. Cena montáže a montážnych sád nie je v uvedených cenách zahrnutá. Pre bližšie informácie kontaktujte autorizovaného servisného partnera Audi.
Účasť partnerov Audi na akcii je dobrovoľná. Zoznam partnerov nájdete na www.audi.sk.

Audi Lifestyle
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Originálne
príslušenstvo
teraz o 15 %*
výhodnejšie!

Fľaša
Praktická fľaša na pitie v dizajne Audi Sport. Vyrobená
z odolného materiálu Tritan, ľahko čistiteľná pomocou
technológie Snapclean®. Vyrobené v spolupráci
so značkou Kambukka.
Objem: 750 ml

Skladacie ležadlo
Kempingové ležadlo s logom Audi Sport. Možnosť
nastaviť polohu opierky. Nosnosť až 110 kg.
Testované TÜV.
Materiál: drevo – prírodný buk (certifikácia FSC)
Tkanina: 100 % polyester
Rozmer: 138 × 56 × 32/61 cm

Reproduktor

Pánske tričko

Snapback Audi Sport

Fľaša na pitie

Skladacie ležadlo

3132100202 – 06

3132102300

3292000500

3292000200

€ 32,34 € 27,49

€ 27,72 € 23,57

€ 28,98 € 24,64

€ 68,40 € 58,14

Pánske tričko s potlačou 3D Audi kruhov.
Materiál: 100 % bavlna

S funkciou handsfree a Audio vstupom. Odolný
voči striekajúcej vode a nárazom. Mriežka reproduktora
s vyrazením loga Audi Sport. 3 W, 600 mAh.

Snapback
Moderná šiltovka Audi Sport snapback s plochým
šiltom a ozdobným prešívaním. Veľkosť 55 – 59 cm.

Rozmery: 9 × 7,5 cm

Materiál: 100 % bavlna

Kryt na kľúč s potlačou Audi Sport
Exkluzívna individualizácia – vysokokvalitný kryt
s potlačou Audi Sport je k originálnemu kľúču
pripevnený nastálo. Odporúčame výmenu batérie pred
inštaláciou krytu.

Pánska mikina
Príjemná mikina v ležérnom štýle s kapucňou.
Na pravom rukáve a na ľavom boku nad lemom
je vytlačené veľké logo Audi Sport.

Vhodné len pre nasledujúce kľúče: 8Y0.959.754;
4N0.959.754

Materiál: 66 % bavlna, 30 % polyester,
4 % elastan (zvonka čierny, zvnútra melírovaný)
Veľkosti: S – XXXL

Audi RS 3 Sportback, 1:43
Pre fanúšikov série Audi RS: kvalitná miniatúra Audi
RS 3 Sportback vyrobená z vysokokvalitného tlakovo
liateho zinku.
Farba: tango červená

Pánske tričko

Bluetooth reproduktor

Kryt na kľúč s potlačou Audi Sport

Pánska mikina Audi Sport

Šiltovka Audi Sport

3291700700

4N0071208C Y9T

3132001802 – 07

3132102200

€ 34,02 € 28,92

€ 43,68 € 37,13

€ 69,24 € 58,86

€ 27,72 € 23,57

Šiltovka
Pre športový vzhľad: klasická Audi Sport šiltovka.
Veľkosť 55 – 59 cm.
Materiál: 100 % polyester

Športové pánske hodinky

Pánska funkčná bunda

Športové pánske hodinky s čiernym silikónovým
remienkom a sponou z nerezovej ocele s detailom
loga Audi Sport. Quartzový strojček Miyota 2315
s dátumom, fluorescenčnými ručičkami a indikátormi.
Vodotesné do 5 ATM.

Ľahká a funkčná bunda Audi Sport spoľahlivo ochráni
pred chladom a príjemne sa nosí. Má vrecká so zipsom,
červené ozdobné pruhy s logom.
Materiál: 91 % polyester, 9 % elastan

Materiál: plast, nehrdzavejúca oceľ, silikón
Rozmery puzdra: priemer: 45 mm, výška: 12,4 mm
* Odporúčaná minimálna výška zľavy pre zákazníka.
Autorizovaný servisný partner Audi môže poskytnúť akúkoľvek
ďalšiu vlastnú zľavu. Uvedené ceny sú nezáväzné odporúčané
ceny v EUR vrátane DPH. Pod každým zobrazeným produktom
je cena produktu pred zľavou (preškrtnutá) a cena po zľave.
Obrázky použité v katalógu majú len ilustračný charakter
a môžu sa líšiť od skutočnosti. Ponuka platí od 20. 6. 2022
do 31. 8. 2022 alebo do vypredania zásob.

Bunda do dažďa

Audi RS 3 Sportback

Športové pánske hodinky

Pánska funkčná bunda Audi Sport

Bunda do dažďa Audi Sport

5012113031

1:43

3102000200

3132101602 – 07

3132101302 – 07

€ 42,78 € 36,36

€ 104,28 € 88,64

€ 109,92 € 93,43

€ 76,32 € 64,87

S bundou do dažďa Audi Sport ste ideálne vybavení aj
do nepriaznivého počasia. Unisex model. Všetky švy sú
vodeodolne podlepené. Bunda je ľahko zložiteľná do
malej tašky, má vetranie v zadnom šve a bočné vrecká.
Pre dámy odporúčame objednať o číslo menšiu veľkosť,
ako zvyčajne nosia.
Materiál: 100 % polyester

Audi Lifestyle
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Originálne
príslušenstvo
teraz o 15 %*
výhodnejšie!
Dámska kožená peňaženka, veľ ká
Dámska kožená peňaženka, veľ ká

Kožené puzdro na smartfón, čierne

3152100500

3152101410

€ 103,08 € 87,62

€ 54,84 € 46,62

Dámska peňaženka so zmesou zrnitej a mäkkej
velúrovej kože s Audi kruhmi na prednej strane. Sloty
pre 12 kariet, vrecko na mince so zipsom a samostatná
veľká priehradka. RFID ochrana. Ručne vyrobené v EÚ.
Materiál: 100 % hovädzia koža,
podšívka viskóza
Rozmery: 19 × 10 × 2 cm

Dámske tričko

Dámska kožená peňaženka, malá
Dámska peňaženka so zmesi zrnitej a mäkkej velúrovej
kože s Audi kruhmi na prednej strane. Obsahuje štyri
priehradky na karty, malé vrecko na mince so zipsom.
RFID ochrana. Ručne vyrobené v EÚ.

Dámske tričko

Dámska bunda

3132100501 – 05

3132100601 – 05

€ 45,18 € 38,40

€ 91,56 € 77,83

Materiál: 100 % hovädzia koža, podšívka viskóza
Rozmery: 12 x 10 x 2 cm

Podšitá ľahká bunda v pastelovej rosé farbe s jemným
odleskom. Celoplošná potlač Audi kruhov v spodnej
časti bundy i na rukávoch.

Dámska kožená peňaženka, malá

Kožené puzdro na smartfón, hnedé

3152101300

3152101420

€ 80,76 € 68,65

€ 54,84 € 46,62

Materiál: 100 % recyklovaný polyester
Veľkosti: XS – XL

Skladacia taška

Rozmery: 19 × 11,6 × 1 cm

Skladacia taška je praktická na spontánne nákupy
či športové aktivity. Má široké popruhy na prenos
a praktické bočné vrecko s logom štyroch kruhov.
Ak ju nepotrebujete, jednoducho ju zložíte a nezaberie
tak veľa miesta.

Dámske slnečné okuliare
Elegantné slnečné okuliare v nadčasovom dizajne.
Dodávané s puzdrom a čistiacou utierkou. Filter kat. 3
a UV filter 400.

Farba: svetlo sivá s tmavými popruhmi
Objem: 40 l

Dámske hodinky
Dámske hodinky Audi so strojčekom Quartz Ronda 763
so stredovou sekundovou ručičkou. Leštené puzdro
a náramok v milánskom štýle z nehrdzavejúcej ocele
316L IP vo farbe ružového zlata, minerálne sklíčko
a čierny matný ciferník s kruhmi Audi a zapustenými
indexmi. Vodeodolné do 5 ATM. Priemer: 36 mm,
výška: cca 6,5 mm. Vyrobené v Nemecku.
Priemer: 120 cm

Materiál: 46 % bavlna, 46 % modal, 8 % elastan
Farba: biela s koňakovou

Dámska bunda

Kožené puzdro na smartfón
Ochranné puzdro na smartfón s popruhom na rameno:
štýlové a praktické vyrobené z talianskej hovädzej
kože. Puzdro má otvorenú priehradku na smartfón,
3 priehradky na karty na zadnej strane. Logo Audi
na prednej strane.

Dámske tričko v mierne priliehavom strihu s pútavým
dizajnom Audi kruhov. Má krátky rukáv, okrúhly výstrih
a rebrovaný golier v koňakovej farbe.

Dámske slnečné okuliare

Dámske hodinky

3112000200

3102200400

Skladacia taška
3152000100

€ 103,08 € 87,62

€ 138,00 € 117,30

€ 17,40 € 14,80

* Odporúčaná minimálna výška zľavy pre zákazníka.
Autorizovaný servisný partner Audi môže poskytnúť akúkoľvek
ďalšiu vlastnú zľavu. Uvedené ceny sú nezáväzné odporúčané
ceny v EUR vrátane DPH. Pod každým zobrazeným produktom
je cena produktu pred zľavou (preškrtnutá) a cena po zľave.
Obrázky použité v katalógu majú len ilustračný charakter
a môžu sa líšiť od skutočnosti. Ponuka platí od 20. 6. 2022
do 31. 8. 2022 alebo do vypredania zásob.
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Originálne
príslušenstvo
teraz o 15 %*
výhodnejšie!

Termoska

Kľúčenka

Termoska v dizajne quattro. Vrchnáčik možno použiť
ako šálku. Udrží nápoj teplý 24 hod, studený 36 hod.

3182000400
€ 10,44 € 8,88

Materiál: nehrdzavejúca oceľ
Objem: 640 ml

Jedálenský cestovný set

Termoska

3292000700

Jedálenský cestovný set

Kľúčenka

Súprava príborov s vygravírovaným logom Audi.
Obsahuje: vidličku, nôž, lyžicu, slamku, paličky.
Vhodné do umývačky riadu. Balené v praktickom
puzdre s logom.

Kľúčenka s textilným remienkom a malou karabínkou.
Materiál: polyester, kov, silikón, polyuretán.

Dĺžka: 19,5 cm
Materiál: nehrdzavejúca oceľ

Pánske tričko quattro

Mikina s kapucňou

3292000600

€ 22,26 € 18,92

€ 52,14 € 44,32

Pohodlná mikina s klokaním vreckom a logom
quattro na hrudi. Vizuálne výrazné raglánové rukávy
v tmavošedej farbe. Žltá kapucňa je podšitá a zvonka
je potlačená nápadným logom quattro. S rebrovaním
na rukávoch a leme.

Tričko v športovom prevedení s náprsným
vreckom. Výrazné logo quattro na zadnej
strane trička.
Materiál: 100 % bavlna
Farba: svetlá sivá/žlté detaily

Osuška

Osuška

Pánske tričko quattro

3132100400

3132000702 – 06

€ 45,72 € 38,87

€ 34,02 € 28,92

Materiál: 70 % bavlna, 30 % polyester
Pánske veľkosti: S – XXL
Dámske veľkosti: XS – XL

Veľká osuška s logom Audi na prednej i zadnej časti.
Predná strana: svetlo modré logo na tmavomodrom
pozadí. Zadná strana: tmavomodré logo
na svetlomodrom pozadí. Vyrobené v spolupráci
so značkou Möve.

Ľahká pánska bunda
Ľahká moderná pánska bunda s logom quattro
v sivej farbe. Bunda má mierne vystužený stojatý
golier, taftovú podšívku, bočné vrecká so zipsom.
Logo quattro na zadnej strane tón v tóne.

Materiál: 100 % bavlna
Rozmery: 80 × 150 cm

Materiál: 100 % polyester

Uterák
Štýlový uterák s logom Audi na prednej i zadnej časti.
Predná strana: svetlomodré logo na tmavomodrom
pozadí. Zadná strana: tmavomodré logo
na svetlomodrom pozadí. Vyrobené v spolupráci
so značkou Möve.
Materiál: 100 % bavlna
Rozmery: 50 × 100 cm

Uterák

Pánska mikina s kapucňou

Dámska mikina s kapucňou

Ľahká pánska bunda

3132100300

3132000802 – 06

3132000901 – 05

3132100802 – 06

€ 22,26 € 18,92

€ 69,24 € 58,86

€ 69,24 € 58,86

€ 98,40 € 83,64

* Odporúčaná minimálna výška zľavy pre zákazníka.
Autorizovaný servisný partner Audi môže poskytnúť akúkoľvek
ďalšiu vlastnú zľavu. Uvedené ceny sú nezáväzné odporúčané
ceny v EUR vrátane DPH. Pod každým zobrazeným produktom
je cena produktu pred zľavou (preškrtnutá) a cena po zľave.
Obrázky použité v katalógu majú len ilustračný charakter
a môžu sa líšiť od skutočnosti. Ponuka platí od 20. 6. 2022
do 31. 8. 2022 alebo do vypredania zásob.
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Leather case for car documents

Originálne
príslušenstvo
teraz o 15 %*
výhodnejšie!

Made from grained Italian cowhide leather. With 3 credit
card slots, a mesh pocket for the car documents and a
large slip pocket. RFID blocking. Audi logo embossed
on the front. Handmade in Europe.
Material: 100 % cowhide leather, viscose lining with
repeat of Audi rings pattern
Dimensions: approx. 12.5 × 9 × 1 cm (closed)

I-CLIP the wallet

Kožená kľúčenka Audi kruhy
Leather case for car documents
315. 2 1
.0 1doklady
1 .0 0
Puzdro
na

3181900600
I-CLIP the wallet
€
29,34
€ 24,94
3 1 5 .2 0 .0 0 7 .0 0

3152101100
€ 54,84 € 46,62

Puzdro na doklady

Minimalist I-CLIP card wallet for up to 12 cards (e.g.
debit/credit cards) and banknotes. With practical
transparent panel on the back. Cover made from
vegetable-tanned, grained cowhide leather with
Textilná kľúčenka
snap fastener. Frame and money clip made from
3182000200
hard-wearing high-tech plastic. Audi logo engraving
on snap fastener and money clip. Co-branding
€ 10,44 € 8,88
with I-CLIP. Made in Germany.
Material: cowhide leather, plastic, metal
Dimensions: 8.6 × 6.5 × 1.7 cm

Kožené puzdro na evidenčný list vozidla Audi vyrobené
zo zrnitej talianskej hovädzej kože. Tri priehradky
na kreditné karty, sieťované vrecko na technický
preukaz vozidla. Reliéfne logo Audi na prednej strane
RFID ochrana. Ručná výroba v EÚ.

Men’s leather wallet
Made from grained Italian cowhide leather. With 2 large
compartments for banknotes, 9 card slots, an additional
slip pocket and a mesh pocket. RFID blocking. Raised
embossed Audi logo on the front. Handmade in Europe.

Rozmery: cca 12,5 × 9 × 1 cm (zatvorené)

Kožená kľúčenka

Kožená visačka na kufor

Vysokokvalitná kľúčenka s kovovým telom v kombinácii
s hovädzou kožou. Na kľúčenke emblém Audi kruhov.

3151900700
€ 28,98 € 24,64

Rozmery: 9,3 × 3,3 × 0,9 cm

Označte svoju batožinu visačkou z hovädzej kože
s logom Audi. Ručne vyrobené v Európe.

I-Clip peňaženka

Kovová

Material: 100 % cowhide leather, viscose lining with
repeat of Audi rings pattern
kľúčenka
Dimensions: approx. 12 × 10 × 2 cm (closed)

Textilná kľúčenka

3182100400
Men's leather wallet, small
€ 27,72 € 23,57

Textilná kľúčenka s logom Audi.
Rozmer: 12 × 3 cm

Made from grained Italian cowhide leather. With a
compartment for banknotes, 6 card slots and 2 slip
pockets. RFID blocking. Audi logo embossed on the
front. Handmade in Europe.

Kožená visačka na kufor

Rozmery: cca 13 × 6,5 cm

Men’s leather wallet
> Index

315. 2 1 .0 0 9 .0 0
I-Clip
peňaženka

Men's leather wallet, small
3 1 5 .2 1 .0 1 0 .0 0

Kovová kľúčenka
Audi kľúčenka vyrobená z nehrdzavejúcej ocele
s matným povrchom a logom Audi.

Material: 100 % cowhide leather, viscose lining with
repeat of Audi rings pattern
Dimensions: approx. 10.5 × 8.5 × 1.5 cm (closed)

Rozmery: 60 × 14 × 6 mm

3152000700
€ 45,18 € 38,40

Pánske tričko
Pánske tričko s potlačou Audi kruhov v prednej časti.
Tričo má krátke rukávy, okrúhly výstrih s logom
na vnútornej strane.

Praktická peňaženka na klip vhodná pre
12 kariet a bankovky. Poťah z hovädzej
kože, rám a spona na sú z high-tech plastu
Robutense®. Vyrobené v Nemecku.

Materiál: 100 % bavlna

Rozmery: 8,6 × 6,5 × 1,7 cm
Farba: čierna, strieborná

Šiltovka "kruhy"
Kryt na iPhone 11

Dáždnik
Vzdorujte dažďu: s veľkým dáždnikom Audi ste
veľmi dobre vybavení do zlého počasia. Automatické
otváranie, rukoväť so spúšťou. Vetruodolný systém.
Priemer: cca 120 cm

Kryt na mobilný telefón
Silikónový kryt na mobil s emblémom Audi kruhov.
Z vnútornej strany potiahnutý mikrovláknom.
Farba: čierna
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čierna

3222000200

3131701000

€ 33,60 € 28,56

€ 17,64 € 15,00

iPhone 12 / 12 Pro

červená

3222000202

3131701010

€ 32,34 € 27,49

€ 17,64 € 15,00

Dáždnik

Samsung S20

Pánske tričko

biela

3122200100

3222000202

3132100102 – 07

3131701020

€ 39,24 € 33,36

€ 33,60 € 28,56

€ 32,34 € 27,49

€ 17,40 € 14,80

Šiltovka Audi
Vyrobená postupmi šetrnými k životnému prostrediu,
bavlnený keper. Popruh na zadnej časti, kovová spona
na nastavovanie obvodu, produkt Bluesign®.
Veľkosť: univerzálna (nastaviteľná)

* Odporúčaná minimálna výška zľavy pre zákazníka.
Autorizovaný servisný partner Audi môže poskytnúť akúkoľvek
ďalšiu vlastnú zľavu. Uvedené ceny sú nezáväzné odporúčané
ceny v EUR vrátane DPH. Pod každým zobrazeným produktom
je cena produktu pred zľavou (preškrtnutá) a cena po zľave.
Obrázky použité v katalógu majú len ilustračný charakter
a môžu sa líšiť od skutočnosti. Ponuka platí od 20. 6. 2022
do 31. 8. 2022 alebo do vypredania zásob.
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Originálne
príslušenstvo
teraz o 15 %*
výhodnejšie!

Medvedík Motosport
Plyšový medvedík v kombinéze Audi Sport.
Vyrobené v spolupráci s NICI.
Materiál: 100 % polyester
Veľkosť: menší 20 cm, väčší 40 cm

Detská fľaša
Detská fľaša so silikónovým cumlíkom (veľkosť
2 vhodné pre vek dieťaťa 6 – 18 m) s motívom Audi
Sport. Fľaša má mierku a objem 250 ml.
Materiál: telo fľaše – polyamid, cumlík – silikón,
neobsahuje bisfenol A

Medvedík Motosport
20 cm
3201900200

Detská fľaša s cumľom Audi Sport

Detská šiltovka ADUI

3201901500

3202000700

€ 16,50 € 14,03

€ 22,02 € 18,72

€ 33,60 € 28,56

40 cm

Detská šiltovka ADUI

3201900201

Set detských cumlíkov so šnúrkou

Módny doplnok pre mladú generáciu fanúšikov Audi.
Šiltovka v šedej a červenej farbe s robotom ADUI.
Biele logo Audi vyšité na zadnej strane.

€ 45,18 € 38,40

Roztomilý set dvoch detských cumlíkov s motívom
Audi Sport. V balení je aj klip na uchytenie cumlíka
v podobnom dizajne. Materiál: cumlíky – silikónové,
náustok – polypropylén, bez bisfenolu A, bezpečný pre
kontakt s potravinami.

Veľkosť: 53 – 55 cm

Detské hodinky
Detské hodinky s hravou potlačou robota ADUI
na remienku. Majú analógový displej a strojček SEIKO
PC21. Priemer: 30 mm, výška: 6,6 mm. Odporúčané
pre deti od 4 rokov.

Detské capačky
Štýlové detské capačky v pretekárskom dizajne. Biela
so sivými a červenými detailmi. Kožená vonkajšia
podrážka s originálnou potlačou stopy pneumatík.
Zapínanie na dva suché zipsy s logom Audi Sport. Nie
sú vhodné na lezenie alebo ako prvá vychádzková obuv.
Materiál: vonkajšia tkanina 85 % polyuretán, 15 %
sieťovina; podšívka 100 % polyester; vnútorná
podrážka 100 % polyester; vonkajšia podrážka 100 %
pravá koža
Veľkosť: 17 – 18

Detská fľaša
Set detských cumlíkov so šnúrkou

Detské capačky

Detské hodinky

Detská fľaša

3201901600

3201900900

3202000900

3202001100

€ 22,26 € 18,92

€ 33,60 € 28,56

€ 34,02 € 28,92

€ 24,24 € 20,60

Objem: 400 ml

Detské odrážadlo Audi Junior quattro

Detský ruksak ADUI

Radosť z jazdy pre malých fanúšikov Audi – s Audi
Junior quattro štvrtej generácie. S čalúneným
sedadlom. Vhodné pre deti od 1,5 do 3 rokov.

Roztomilý detský ruksak v tvare robota ADUI. Vo vnútri
je priestor aj na fľašu na pitie. Má hrudný pás,
polstrovanné ramenné popruhy i zadnú časť ruksaku.
V prednej časti má ruksak reflexné prvky a logo Audi.

Rozmery d/š/v: 71,5 × 29 × 37 cm
Farba: červená, ružová

* Odporúčaná minimálna výška zľavy pre zákazníka.
Autorizovaný servisný partner Audi môže poskytnúť akúkoľvek
ďalšiu vlastnú zľavu. Uvedené ceny sú nezáväzné odporúčané
ceny v EUR vrátane DPH. Pod každým zobrazeným produktom
je cena produktu pred zľavou (preškrtnutá) a cena po zľave.
Obrázky použité v katalógu majú len ilustračný charakter
a môžu sa líšiť od skutočnosti. Ponuka platí od 20. 6. 2022
do 31. 8. 2022 alebo do vypredania zásob.

Detská fľaša na pitie s veselým motívom a s logom
Audi. Násadka na pitie a slamka umožňujú pohodlné
a jednoduché pitie z fľaše. Vyrobené z odolného tritanu
v spolupráci so značkou Kambukka. Vhodné iba pre
studené a nesýtené nápoje. Materiál 100 % plast bez
ftalátov (BPA free) nezmení farbu a neabsorbuje pachy.

Objem: cca 6 l

Detské odrážadlo Audi Junior quattro RS Q

Detské odrážadlo Audi Junior quattro,
červené

Detské odrážadlo Audi Junior quattro,
ružové

Detský ruksak ADUI
3201810010

Detské odrážadlo Audi Junior quattro RS Q
3202201000

3201810010

3202100200

€ 40,56 € 34,48

€ 219,00 € 186,16

€ 138,00 € 117,30

€ 161,40 € 137,20

Radosť z hry a jazdy pre najmenších: Audi Junior
quattro v dizajne Audi RS Q e-tron. LED denné svetlá
vpredu aj vzadu. Pohodlné čalúnenie sedadla EVA.
Priestor na batérie pod sedákom. Pre deti od 1,5 do 3
rokov. 3 x AA batérie nie sú súčasťou balenia.
Rozmery d/š/v: 71,5 × 29 × 37 cm. Vyrobené
v Nemecku. Farba: antracit

Audi Lifestyle

23

Originálne
príslušenstvo
teraz o 15 %*
výhodnejšie!
Slnečné okuliare Audi e-tron

USB kľúč

3112000300

3221900100

Audi Q4 e-tron
5012124632

1:43

Audi e-tron GT
5012120031

1:43

€ 103,08 € 87,62

€ 30,72 € 26,11

€ 39,24 € 33,36

€ 40,56 € 34,48

Audi Q4 e-tron 1:43
Audi Q4 e-tron znamená progresívny dizajn a pokročilú
elektrickú mobilitu.
Farba: sivá tajfun metalíza
Výrobca: Minimax

Audi e-tron GT 1:43
Miniatúra Audi e-tron GT, prvého čisto elektrického
športového vozidla od AUDI.

Slnečné okuliare Audi e-tron

Farba: šedá kemora metalíza
Výrobca: Minimax

Slnečné okuliare majú filter kategórie 3, UV filter 400
a nerozbitné plastové šošovky v zrkadlovom prevedení.
Na bočniciach vylisované logo Audi.

Audi Q4 e-tron prototyp 1:43

Farba: čierna so striebornou

Audi Q4 e-tron sa vyznačuje technologickými
inováciami a športovosťou. Zinková liata miniatúra
s prototypovým zdobením.

USB kľúč
Praktický doplnok pre fanúšikov techniky
a elektromobility: USB kľúč Audi e-tron.
Kapacita 32 GB

Pánska bunda

Snapback Audi e-tron

Audi Q4 e-tron prototyp

1:43

Audi Q4 e-tron

1:43

3132000202 – 06

3132103400

5012124633

5012124631

€ 234,00 € 198,90

€ 20,76 € 17,65

€ 42,78 € 36,36

€ 39,24 € 33,36

Farba: čierna/biela/červená
Výrobca: Minimax

Audi Q4 e-tron 1:43

Pánska bunda

Miniatúra Audi Q4 e-tron zaujme svojim podmanivým
charakteristickým tvarom.

Pánska bunda v progresívnom dizajne Audi e-tron
s reflexnou potlačou loga. Vodeodolný (vodný stĺpec:
3000 mm), priedušný materiál.

Farba: modrá geysir metalíza
Výrobca: Minimax

Farba: tmavosivá s oranžovými detailmi
Materiál: 100 % polyester
Veľkosti: S – XL

Audi RS e-tron GT 1:18
Kombinácia high-tech a prepracovaného remeselného
spracovania aj pri miniatúre Audi RS e-tron GT.

Snapback

Farba: šedá daytona perleťová
Výrobca: Norev SAS
Váha: 1,27 kg

Športová šiltovka Audi e-tron s rovným šiltom.
Materiál: 100 % bavlna

Pánske tričko s chladivým efektom
Exkluzívne pohodlné tričko s dlhým rukávom v dizajne
Audi e-tron. Má reflexné detaily na leme rukávov
a v zadnej časti. Materiál tohto trička znižuje absorpciu
slnečného žiarenia pre chladivý efekt.
Materiál: 100 % bavlna

Pánske tričko s chladivým efektom

Audi RS e-tron GT

3132000102 – 06

5012120051

€ 80,88 € 68,75

€ 138,00 € 117,30

1:18

* Odporúčaná minimálna výška zľavy pre zákazníka.
Autorizovaný servisný partner Audi môže poskytnúť akúkoľvek
ďalšiu vlastnú zľavu. Uvedené ceny sú nezáväzné odporúčané
ceny v EUR vrátane DPH. Pod každým zobrazeným produktom
je cena produktu pred zľavou (preškrtnutá) a cena po zľave.
Obrázky použité v katalógu majú len ilustračný charakter
a môžu sa líšiť od skutočnosti. Ponuka platí od 20. 6. 2022
do 31. 8. 2022 alebo do vypredania zásob.

Audi Náskok vďaka technike

Váš Audi partner

Ponuka platí od 20. 6. 2022 do 31. 8. 2022 alebo do vypredania zásob. Uvedené
ceny sú nezáväzné odporúčané ceny v EUR vrátane DPH. Uvedená zľava je minimálna
odporúčaná zľava pre zákazníka. Autorizovaný partner Audi môže poskytnúť akúkoľvek
ďalšiu vlastnú zľavu. Účasť autorizovaných partnerov Audi na akcii je dobrovoľná.
Vyhradzujeme si právo na zmeny v cenách, dizajne, tvare a špecifikáciách uvedených
produktov bez predchádzajúceho upozornenia. Obrázky použité v katalógu majú
len ilustračný charakter a môžu sa líšiť od skutočnosti. O prípadných požiadavkách,
obmedzeniach, vhodnosti použitia pre váš typ vozidla sa informujte u autorizovaného
partnera Audi. Za chyby sadzby a tlače nezodpovedáme.

AudiSlovensko

