
Audi Service

Rozdúchajte plameň 
dobrodružstva.  

Audi Originálne diely® | Audi Originálne príslušenstvo® 
A všetko je možné.
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Krátka cesta na pracovné stretnutie, dlhá jazda za oddychom alebo odvoz detí na prázdniny k starým rodičom.

V každej situácii vyžadujete od svojho Audi bezpečie, pohodlie a zanechanie dojmu. Vaše Audi je Originál.
My sa postaráme o to, aby ste sa mohli na svoje Audi vždy spoľahnúť.

Tešíme sa na leto. Tešíme sa na vás.
Váš Audi Service.

Moje Audi.
Môj vlastný svet.
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Transport. 
 S Audi máte všetko, 
čo potrebujete.

  Úsporné balíky. 
Čo robí z môjho Audi Originál? 
Audi Originálne diely.

  Lifestyle. 
Elegantný. Ako Audi.

  Audi Šeková knižka. 
Na veku záleží!

Starostlivoť. 
 Originálna 
autokozmetika Audi.

Obsah
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Čas na nové dobrodružstvá, nové zážitky, nové ciele. 
Vychutnajte si pôžitok z jazdy bez obmedzení.

Ponuka platí pre vozidlá vyrobené do 31. 12. 2013.
Zľava na diel platí iba v prípade montáže v autorizovanom servise. 

Čo robí z môjho Audi Originál?
Audi Originálne diely.

+

Úsporné balíky zahŕňajú:

20% zľavu
na Originálny 
diel Audi

10% zľavu
na prácu kvalifikovaného 
servisného personálu



5Úsporné balíky

Výmena oleja 
v DSG prevodovke

Výmena čelného skla Kompletný servis a plnenie klimatizácie

Predné tlmiče 
pruženia

Zadné tlmiče 
pruženia

Prachové a peľové 
filtre

5

20% zľava 
na Originálny diel Audi

10% zľava 
na prácu kvalifikovaného servisného personálu



Obrázky majú ilustračný charakter. Informácie o cenách Originálneho príslušenstva nájdete na www.audi.sk alebo u vášho autorizovaného servisného partnera Audi. 
Platí od 1. 4. 2017 do 31. 8. 2017 alebo do vypredania zásob. Zmena cien a tovarov vyhradená. Za chyby sadzby a tlače nepreberáme záruku.

Audi držiak bicykla 

Uzamykateľný držiak bicykla pre komfortnú prepravu jedného 
bicykla, montáž na základný strešný nosič. Vhodné pre prepravu 
bicykla s rámom až do priemeru 100 mm (oválny 80 x 100 mm, 
kruhový 22–80 mm) a šírky pneumatík až do 63,5 mm (2,5 palca).
Vlastná hmotnosť: 7 kg. Nosnosť: 17 kg.
Obj. č. 8T0071128

 
Audi Originálne príslušenstvo 

teraz až o 20 % výhodnejšie!

 Ponuka platí od 1. 4. 2017 do 31. 8. 2017 

alebo do vypredania zásob.

S Audi máte všetko
čo potrebujete.
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Audi Originálny box na lyže a batožinu

Nový športový Audi dizajn s vylepšenou aerodynamikou. 
Platinovo sivý/čierny box s bočnicami v brilliant čiernej farbe 
a chrómovými Audi kruhmi. Exkluzívny. Jedinečný. Nezameniteľný. 
Audi. Uzamykateľný s možnosťou otvárania na oboch stranách 
pre pohodlné nakladanie a vykladanie. S vnútornou rukoväťou 
na pritiahnutie boxu. Jednoduchý upevňovací systém a dobrý 
prístup do batožinového priestoru vozidla. 

Základný strešný nosič  

Pre rôzne doplnky, ako napríklad nosič bicyklov alebo box na lyže 
a batožinu. Profil je z eloxovaného hliníka. Základný strešný nosič 
sa jednoducho montuje a je uzamykateľný.

Transport

Popis Obj. číslo

Produkt

Audi Originálny box na lyže a batožinu 300 l strieborný, (D: 1 902 mm, Š: 630 mm, V: 376 mm) 8V0071200

čierny,  (D: 1 902 mm, Š: 630 mm, V: 376 mm) 8V0071200  Y9B

Audi Originálny box na lyže a batožinu 360 l strieborný, (D: 1 756 mm, Š: 826 mm, V: 376 mm) 8X0071200

čierny, (D: 1 756 mm, Š: 826 mm, V: 376 mm) 8X0071200  Y9B

Audi Originálny box na lyže a batožinu 405 l strieborný, (D: 2 050 mm, Š: 800 mm, V: 380 mm) 8K0071200

čierny, (D: 2 050 mm, Š: 800 mm, V: 380 mm) 8K0071200  Y9B

Základný strešný nosič A1 8X3071126

A1 Sportback 8X4071126

A3 s lesklým paketom 4ZB 8V3071126

A3 s čiernym paketom 4ZE 8V3071126L

A3 Sportback 8V4071126

A3 Limuzína 8V5071126

A4 Limuzina 8W5071126

A5 Coupé 8W6071126

A5 Sportback 8W8071126

A6 Limuzína 4G5071126

A7 4G8071126

A8 4H0071126

TT Coupé 8S8071126

Základný strešný nosič na strešné lyžiny 
 
 
 
 
 
 

A3 Sportback 8V4071151

A4 Avant 8W9071151

A4 Allroad 8K9071151L

A6 Avant 4G9071151

A6 Allroad 4G9071151L

Q2 81A071126

Q3 8U0071151

Q5 PA 80A071151

Q7 4LB 4M0071151



 
Audi Originálne príslušenstvo 

teraz až o 20 % výhodnejšie!

 Ponuka platí od 1. 4. 2017 do 31. 8. 2017 

alebo do vypredania zásob.

02 Vešiak na hlavovú opierku

Praktický spoločník nielen na služobných cestách. Vešiak sa 
upevňuje na operadlo predného sedadla. U 2-dverových modelov 
A3/TT-COUPE demontujte vešiak, keď sklápate sedadlo dopredu. 
Jednoduchý dizajn presne zapadne do interéru vášho Audi a nebude 
pôsobiť rušivo.
Obj. číslo 4L0061127

01 Praktická odkladacia taška 

Poskytuje ďalšie možnosti odkladania vecí v interiéri vozidla. 
V elegantnom Audi dizajne, s možnosťou upevnenia na opierky 
predných sedadiel. Praktické úchytky umožňujú nosenie tašky 
aj mimo vozidla. Objem: 11 l.
Obj. číslo 000061102D

04 Taška na zadné sedadlá

Elegantný úložný priestor na zadných sedadlách. Taška 
v športovom Audi dizajne ponúka množstvo priestoru na všetky 
veci, ktoré chcete mať na dosah počas vašich ciest. Na usporiadanie 
vašich vecí slúžia sieťkové vrecká vo vnútri tašky. Upevňuje 
sa jednoducho pomocou 3-bodového pásu. Spodná časť tašky 
je vyrobená z protišmykového materiálu na zabránenie neželanému 
pohybu vecí v aute. Objem: 27 l.
Obj. číslo 000061100H03 Box na zadné sedadlá

Pre skladovanie rôznych drobností. Box je vyrobený z hodnotného
materiálu a upevňuje sa na zadných sedadlách pomocou 
3-bodového pásu. Vo vnútri boxu je sieťka a naťahovacie pásy 
pre lepšie usporiadanie vecí. Objem: 12 l.
Obj. číslo 000061104A

02

03

01 04
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Rohože batožinového priestoru 

Optimálne pre akúkoľvek batožinu, ktorá pri preprave zanecháva stopy. K dispozícii 
vo viacerých prevedeniach – ako rohož alebo vaňa s vyvýšenými okrajmi pre ochranu 
pred znečistením tekutinami. Veľmi praktické riešenie prevozu znečistených vecí.

Obj. číslo

Rohož batožinového priestoru

Audi A1, antracitová / pevná verzia 8X0061180

Audi A1 Sportback, antracitová / pevná verzia 8X0061180

Audi A3 limuzína, čierna / pevná verzia 8V5061180

Audi A3 limuzína, čierna / pevná verzia / Quattro pohon 8V5061180A

Audi A3 Sportback od Mr. 13, čierna / pevná verzia 8V4061180

Audi A4, čierna / pevná verzia 8W5061180

Audi A4 Avant, čierna / pevná verzia 8W9061180

Audi A4 Allroad, čierna / pevná verzia 8W9061180

Audi A5, čierna / pevná verzia 8W6061180

Audi A5 Sportback, čierna / pevná verzia 8W8061180

Audi A6, čierna / pevná verzia 4G5061180

Audi A6 Avant, čierna, pevná verzia 4G9061180

Audi A6 Allroad, čierna, pevná verzia 4G9061180

Audi A7 Sportback, čierna, pevná verzia 4G8061180A

Audi A8, antracitová 4H0061180

Audi Q2, čierna, pevná verzia 81A061180

Audi Q3, čierna/pre vozidlá s PR-č.:3GD 8U0061180

Audi Q5, čierna, s pevnými zadnými sedadlami 80A061180

Audi Q5, čierna, s posuvnými zadnými sedadlami 80A061182

Audi Q7, čierna / pevná verzia 4L0061180

Veľkosť L pre stredne veľkých 
psov, napr. zlatý retriever
Obj. číslo 8X0019409B

Veľkosť XL pre veľkých psov, 
napr. nemecká doga
Obj. číslo 8X0019409C

05 Prepravná deka pre psy na ochranu zadných 
sedadiel
Zabraňuje nečistotám na zadných sedadlách. Viacstranný zips 
uľahčuje nastupovanie a vystupovanie psa zadnými dverami. Rýchlo 
a jednoducho sa upína. Povrch je odolný voči oderom, vodeodolný 
a ľahko umývateľný. Ideálna pomôcka na prepravu vašich 
štvornohých spolujazdcov. Odporúčame použiť v spojení 
s bezpečnostným pásom pre psy.
Obj. číslo 8X0061680A

06 Bezpečnostný pás pre psy

Spĺňa zákonné požiadavky na prevoz psov. Z vysoko odolného 
a pevného materiálu. Špeciálne mäkké polstrovanie zabráni 
otlakom a oderom na koži vášho psa. Pás je určený na použitie 
na zadnom sedadle.

Veľkosť S pre malých psov, 
napr. jazvečík.
Obj. číslo 8X0019409

Veľkosť M pre stredných psov, 
napr. kokeršpaniel
Obj. číslo 8X0019409A

05

06 Transport

Obrázky majú ilustračný charakter. Informácie o cenách Originálneho príslušenstva nájdete na www.audi.sk alebo u vášho autorizovaného servisného partnera Audi. 
Platí od 1. 4. 2017 do 31. 8. 2017 alebo do vypredania zásob. Zmena cien a tovarov vyhradená. Za chyby sadzby a tlače nepreberáme záruku.
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01 Taška Heritage

Či už ide o šport, cestovanie alebo trávenie voľného času – s touto 
Audi taškou z kolekcie Heritage budete mať istotu, že budete vždy 
dobre vyzerať. Taška disponuje veľkým hlavným priestorom, 
predným vreckom na zips a dvomi praktickými bočnými vreckami. 
Dve krátke rukoväte môžu byť upevnené v strede, prípadne 
môžete tašku doplniť o praktický ramenný popruh. 
Materiál: syntetická koža. Rozmery: 52,5 x 21 x 30 cm.
Obj. číslo 3151300200

02 Taška cez rameno Heritage

Malá a športová na cesty - unisex taška Audi z kolekcie Heritage 
cez rameno. Taška disponuje hlavným odkladacím priestorom 
a vonkajším vreckom na zips. Široky nastaviteľný popruh 
je vo farbách Audi Sport. Materiál: umelá koža. 
Rozmery: 20 x 16 x 6 cm.
Obj. číslo 3151401500

01

 
Audi Originálne príslušenstvo 

teraz až o 20 % výhodnejšie!

Ponuka platí od 1. 4. 2017 do 31. 8. 2017 

alebo do vypredania zásob.

Praktický.
Ako Audi.

02



11

03 Audi Sport peňaženka

Robustná a praktická Audi peňaženka so zatváraním na suchý zips. 
Peňaženka má priestor na bankovky, štyri platobné karty a 
na mince. Materiál: 100% polyester. Rozmery: 10 x 14,5 x 1 cm. 
Farba: čierna.
Obj. číslo 3151600400

04 Audi mestská príručná batožina

Cestujte vo veľkom štýle – s mestskou príručnou batožinou 
Audi. Taška má veľkú hlavnú priehradku na zips, predné 
vrecko na zips a samostatnú priehradku na topánky. Rozmery: 
57 x 32 x 26 cm. Materiál: 100% recyklovaný PET materiál 
(zvonku), 100% bavlna (vnútro). Farba: sivá/čierna.
Obj. číslo 3151601100

05 Audi mestská aktovka

Kultový doplnok pre ženy aj mužov – mestská inteligentná 
aktovka Audi. Aktovka s veľkým hlavným priestorom, 
vystuženým na laptop a tablet, s priehradkami organizéra a 
predným vreckom na zips. Rozmery: 40 x 30 x 11 cm. 
Materiál: 100% recyklovaný PET materiál (zvonku), 100% 
bavlna (vnútro). Farba: sivá/čierna.
Obj. číslo 3151601000

06 Audi mestský batoh

Veľmi dobre vybavený na každý deň s mestským 
batohom Audi. Batoh s veľkým hlavným priestorom 
a niekoľkými vnútornými priehradkami – 
organizérmi, s predným vreckom na zips 
a polstrovaným priestorom na laptop v zadnej časti 
batohu. Rozmery: 33 x 47 x 17 cm. 
Materiál: 100% recyklovaný PET materiál (zvonku), 
100% bavlna (vnútro). Farba: sivá/čierna.
Obj. číslo 3151600900

05 0604

03

Obrázky majú ilustračný charakter. Informácie o cenách Originálneho príslušenstva nájdete na www.audi.sk alebo u vášho autorizovaného servisného partnera Audi. 
Platí od 1. 4. 2017 do 31. 8. 2017 alebo do vypredania zásob. Zmena cien a tovarov vyhradená. Za chyby sadzby a tlače nepreberáme záruku.

Lifestyle
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Obrázky majú ilustračný charakter. Informácie o cenách Originálneho príslušenstva nájdete na www.audi.sk alebo u vášho autorizovaného servisného partnera Audi. 
Platí od 1. 4. 2017 do 31. 8. 2017 alebo do vypredania zásob. Zmena cien a tovarov vyhradená. Za chyby sadzby a tlače nepreberáme záruku.

 
Audi Originálne príslušenstvo 

teraz až o 20 % výhodnejšie!

Ponuka platí od 1. 4. 2017 do 31. 8. 2017 

alebo do vypredania zásob.

02

01 02 03

03 Osviežovač vzduchu

Jednoducho sa pripevňuje k vetracím otvorom a zapĺňa interiér 
vozidla príjemnou vôňou. Nie je žiadne riziko presakovania, keďže 
gekónový osviežovač vzduchu neobsahuje žiadnu tekutinu.
príjemnou vôňou.

Svetlosivá
Obj. číslo 000087009A

Červená
Obj. číslo 000087009B

01 Audi šiltovka Polygon 

Urban príslušenstvo v štýlovom dizajne – šesťpanelová šiltovka 
s polygon potlačou na spodnej strane šiltu. Kontrastné prešitie 
v korálovo oranžovej na prednej strane šiltu. Vyšité Audi kruhy 
na prednej strane a vyrazené Audi kruhy na kovovej spone. 
Nastaviteľná veľkosť. Materiál: 100% polyester. 
Farba: quantum sivá.
Obj. číslo 3131601000

02 Audi šiltovka Le Mans 

Klasická baseballová čiapka pre tých, ktorým srdce bije 
pre motoristické preteky Le Mans. Vyšité logo Le Mans 
na prednej strane,logo WEC na pravej strane, logo R18 
na ľavej strane a Audi kruhy na zadnej strane. Nastaviteľná 
veľkosť. Materiál: 100% polyester. Farba: červená/biela/sivá.
Obj. číslo 3131600900

Žltá
Obj. číslo 000087009C

Čierna
Obj. číslo 000087009D

detail spodnej strany šiltu
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05

06

04 Audi USB kľúč

USB kľúč v dizajne kľúčov od vozidiel Audi. Kapacita: 8GB. 
Farba: čierna.
Obj. číslo 8R0063827G

05 Audi kožený prívesok na kľúče Audi kruhy

Prívesok na kľúče Audi kruhy z vysokokvalitnej kože – ideálne 
pre kľúče od vášho vozidla. Farba: čierna. 
Obj. číslo 3181400200

06 Audi prívesok na kľúče

Športový a napriek tomu praktický doplnok pre vaše kľúče – 
žetón do nákupného vozíka vo veľkosti 1€ mince, v tvare Audi 
RS brzdového kotúča.
Obj. číslo 3181600100

07 Uterák Audi

Dokonalý doplnok pre šport a dovolenku – Audi uterák vyrobený 
v spolupráci s firmou Möve®. Označenie logom Audi.
Rozmer: 80 x 150 cm. Materiál: 100 % tkaná vysokokvalitná 
bavlna 550 g/m². Farba: čierno/červená.
Obj. č. 3261400200

08 Uterák Audi Sport

Perfektný pre šport a cestovanie – Audi Sport uterák 
s karabínou, vyrobený z praktického mikrovlákna 
a s 3D motívom včelieho plastu. Uskladnený 
vo vrecku na zips. Materiál: 80% polyester, 
20% polyamid. Rozmery: 40 x 30 cm. 
Farba: červená.
Obj. č. 3131601100

09 Model Audi Q2

Nezávislý charakter s úplne novým dizajnom – Audi Q2 na vás 
zapôsobí aj ako model autíčka. Mierka: 1:43. Farba: červená.
Obj. číslo 5011602632

05

06

04

07

08

09
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01 Audi šnúrka na kľúče

Audi reflexná šnúrka na kľúče v dizajne Ultra, vrátane 
bezpečnostného uzáveru, karabínky, krúžkom na kľuče 
a vygravírovanými Audi kruhmi. Farba: strieborná.
Obj. číslo 3181600400

02 Audi quattro šnúrka na kľúče

Športová, praktická, moderná – Audi quattro šnúrka 
na kľúče s potlačou stopy pneumatík na vnútornej strane. 
Vrátane bezpečnostného uzáveru, karabínky, krúžkom 
na kľuče a vygravírovanými Audi kruhmi. Farba: čierna.
Obj. číslo 3181600300

03 Audi prívesok na kľúče medvedík Motorsport

Váš malý kamarát je stále s vami - roztomilý Motorsport medvedík 
aj pre malých fanúšikov Audi. Možno použiť aj ako magnet 
na chladničku (magnetické labky). Rozmery: cca 10–11 cm.
Obj. číslo 3181500900

03

04

01

02

 
Audi Originálne príslušenstvo 

teraz až o 20 % výhodnejšie!

Ponuka platí od 1. 4. 2017 do 31. 8. 2017 

alebo do vypredania zásob.

04 Audi detské odrážadlo Junior quattro

Farba: strieborná. Obj. číslo 3201200110
Farba: červená. Obj. číslo 3201200120
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05 Audi Sport športová taška od Deuter

Dokonalý doplnok pre šport, s veľkým hlavným priestorom 
a čalúneným spodkom a bočným vreckom na obuv. Objem: 52 l. 
Materiál: 100% polyester. Rozmery: 27 x 61 x 27 cm. 
Farba: biela/čierna/červená.
Obj. číslo 3151600100

06 Audi Sport kozmetická taška od Deuter

Na služobné cesty, či na dovolenku – praktický pomocník 
na všetkých cestách. Vodeodolná kozmetická taška Audi s veľkou 
hlavnou priehradkou, dvoma vreckami a vešiačikom na zavesenie. 
Rozmery: 22 x 19 x 9 cm. Hmotnosť: 180 g. 
Materiál: 100% polyester. Farba: biela/čierna/červená.
Obj. číslo 3151600300

08 Nákupný vozík Audi Sport

Ísť na nákupy štýlovo a pohodlne – s nákupným vozíkom Audi 
Sport to bude vždy už len zážitok. S teleskopickou rukoväťou, 
ktorú si môžete nastaviť na dve dĺžky, vodeodolný materiál 
a s priehradkou na zips na zadnej strane v "diamond" dizajne, 
s logom Audi Sport. Objem: 43 l. Rozmery: 43 x 53 x 21 cm. 
Materiál: polyester, hliník, plast. Faba: čierna/červená.
Obj. číslo 3291600100

07 Audi Sport batoh od Deuter

Praktický doplnok pre každý deň. Audi batoh s veľkým hlavným 
priestorom pre dokumenty, s praktickým priestorom na zips 
pre cennosti a dvomi bočnými vreckami. Technológia Dueter 
Airstripes zabezpečuje vysoku a pohodlnú úroveň nosenia. 
Objem: 20 l. Rozmery: 46 x 28 x 18 cm. Hmotnosť: 530 g. 
Materiál: 100% polyester. Farba: biela/čierna/červená.
Obj. číslo 3151600200

07

06

08
05

Obrázky majú ilustračný charakter. Informácie o cenách Originálneho príslušenstva nájdete na www.audi.sk alebo u vášho autorizovaného servisného partnera Audi. 
Platí od 1. 4. 2017 do 31. 8. 2017 alebo do vypredania zásob. Zmena cien a tovarov vyhradená. Za chyby sadzby a tlače nepreberáme záruku.

Lifestyle
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01 Audi quattro fľaša na pitie

Športový dizajn v kombinácii s praktickou 
manipuláciou. Vysokokvalitná fľaša vyrobená 
z nehrdzavejúcej ocele s fluorescenčným logom 
quattro. Objem: 800 ml.
Obj. číslo 3291401700

02 Pohár Audi Sport

Užite si svoje nápoje v tom správnom štýle 
v praktickom Audi Sport pohári v karbónovom 
dizajne. Audi Sport logo na vnútornej strane 
pohára, ako aj na silikónovom obale. Vhodný 
do umývačky riadu. Objem: 0,4 l.
Obj. číslo 3291501000

03 Sada na espresso Audi quattro

Vychutnajte si espresso zo sofistikovaných Audi 
quattro šálok. Balenie: dve porcelánové šálky 
s podšálkami. S tlačeným logom quattro 
na šálkach, s Audi kruhmi na vnútornej strane 
šálok, so stopami po pneumatikách 
na podšálkach. Dodávané v darčekovom balení. 
Vhodné do umývačky riadu. Materiál: porcelán.
Obj. číslo 3291502300

Obrázky majú ilustračný charakter. Informácie o cenách Originálneho príslušenstva nájdete na www.audi.sk alebo u vášho autorizovaného servisného partnera Audi. 
Platí od 1. 4. 2017 do 31. 8. 2017 alebo do vypredania zásob. Zmena cien a tovarov vyhradená. Za chyby sadzby a tlače nepreberáme záruku.

 
Audi Originálne príslušenstvo 

teraz až o 20 % výhodnejšie!

Ponuka platí od 1. 4. 2017 do 31. 8. 2017 

alebo do vypredania zásob.
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Audi letná zmes na čistenie skiel

Znižuje odlesky a spoľahlivo odstraňuje hmyz. Objem: 3 l.
Obj. č. 8X0096324  020

Audi sada na čistenie diskov

Kolesá sú obzvlášť citlivé na zaschnuté nečistoty. Aby ste ochránili 
disky svojich kolies, Audi prináša čistiacu sadu vhodnú pre oceľové 
aj zliatinové disky. Obsah: čistič diskov 500 ml, polymérový vosk 
50 ml, 1 leštiaca handrička z mikrovlákien, 1 kefa na disky.
Obj. č. 00A096327  020

Audi sada na čistenie hladkej kože, 4-dielna

Starostlivosť o kožené povrchy vášho Audi vo všetkých farebných 
prevedeniach. Vysoko kvalitné látky použité v tomto produkte 
obnovia ochrannú fóliu kožených sedadiel a minimalizujú 
opotrebenie a vyblednutie kože, zároveň obnovujú jej mäkkosť. 
Obsah: čistič kože 150 ml , ošetrovací krém 150 ml, 1 čistiaca 
špongia, 1 čistiaca handrička. Rozmer: 140 x 120 x 45 mm.
Obj. č. 00A096372  020

Účinný hĺbkový čistič

Tento čistič plastov poskytuje hlboké a výkonné čistenie, ktoré 
odstraňuje aj tie najodolnejšie zvyšky hmyzu a všeobecne nečistotu 
z vozovky. Vhodné pre všetky plasty, farebné gumené diely 
a gumené tesnenia. Obsah: 500 ml, integrovaný rozprašovač.
Obj. č. 00A096302  020

Stvorené 
pre každú
príležitosť

Nové Audi Q5

Prevýšenie, ostré zákruty, nepriazeň počasia? Nové Audi Q5 zvládne všetky prekážky. Charakterizuje ho dizajn, ktorý vzbudzuje rešpekt, a energický pohon quattro. 
To dopĺňajú inovatívne asistenčné systémy a pokrokové technológie vrátane plne digitálnej palubnej dosky Audi virtual cockpit. Nové Audi Q5 bude dokonalé, 
keď si zvolíte svetlomety Audi Matrix LED a pneumatické pruženie podvozka adaptive air suspension. 

Príďte sa zoznámiť s novinkou z dielne štyroch kruhov k svojmu predajcovi Audi alebo navštívte www.audi.sk.

Kombinovaná spotreba: 4,5 – 7,1/100 km. Kombinované emisie CO2: 117 – 162 g/km.
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Audi vám prináša Šekovú knižku Audi na rok 2017.
Špeciálna ponuka pre majiteľov starších vozidiel.

Aj v roku 2017 sa môžete tešiť na svoju obľúbenú Audi Šekovú knižku u vášho Audi partnera.

Šeková knižka Audi 2017 obsahuje množstvo zliav na Originálne diely a Originálne príslušenstvo Audi v celkovej 
hodnote až 500 €. Navyše máte možnosť zapojiť sa do súťaže o skvelé ceny.  

Nepremeškajte jedinečnú príležitosť a navštívte vášho Audi servisného partnera čo najskôr! 

Na veku záleží!

Vyplňte kontaktné údaje a okrem vašej osobnej šekovej knižky 
získavate aj možnosť súťažiť o skvelé ceny! Vaša šeková knižka 
obsahuje unikátne číslo, ktoré je uvedené na každom šeku. 
Čím viac šekov využijete, tým sa vaša šanca na výhru zvyšuje. 
Pri uplatnení šeku sa automaticky zaraďujete do súťaže o: 

2x  Audi s plnou nádržou na víkend 
a Audi Originálne príslušenstvo v hodnote 250 €

2x  Audi Originálne príslušenstvo v hodnote 150 € 
2x  Audi Originálne príslušenstvo v hodnote 100 € 

Odmeňujeme až 6 výhercov ročne!

Šekujte a súťažte!
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Audi Originálne náboje 
a ložiská nábojov kolies

Audi Originálna 
spojková sada

Audi Originálne
brzdové platničky

Audi Originálne tyčky 
riadenia a čapy riadenia

Audi Originálne 
štartovacie batérie

Audi Originálne
tlmiče pruženia

Audi Originálna 
zadná časť výfuku

Audi Originálne 
xenónové výbojky

Audi Originálne stierače 
a aero stierače

Audi Originálne
brzdové kotúče

Audi Originálne guľové 
čapy a tyčky stabilizátora

Audi Originálne 
rozvody

20
%



Katalóg obsahuje maximálne odporúčané ceny vrátane DPH. 
Ponuka platí od 1. 4. 2017 do 31. 8. 2017 alebo do vypredania zásob. 
Zmena cien a tovarov vyhradená. Za chyby sadzby a tlače nepreberáme záruku. 
Obrázky použité v katalógu majú ilustračný charakter a môžu sa líšiť od skutočnosti. 
Zoznam zúčastnených prevádzok nájdete na www.audi.sk

teraz len za 15 €*

vrátane DPH

Chcete si vychutnať bezproblémovú jazdu a užiť si vaše Audi? 
Doprajte mu profesionálnu starostlivosť a objednajte sa na Audi CarCheck u vášho Audi partnera.

Skontrolujeme vám 15 základných bodov, ktoré ovplyvňujú bezpečnosť vás a vašich spolujazdcov:

• Osvetlenie
• Ostrekovanie skiel, svetiel a stierače
• Chladiaci systém
• Batéria
• Brzdový systém
• Výfukový systém
• Podvozok vozidla
• Pneumatiky

• Motor
• Množstvo motorového oleja
• Kúrenie/Klimatizácia
• Lak
• Čelné sklo
• Klaksón
• Skúšobná jazda

S Audi CarCheck budete 100% pripravení na cesty.

Váš Audi partner

* maximálna odporúčaná cena

Rezervujte si termín na prehliadku
Audi CarCheck u vášho Audi partnera.


