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Hodinky Audi Sport

Trojručičkové hodinky vyrobené z čierneho 
plastu spevneného sklenými vláknami. 
Silikónový remienok so štruktúrou 
kosoštvorca Audi Sport. Vodotesné do 5 ATM.

Priemer puzdra: 45 mm.

Hodinky Audi quattro 

Dizajnovo a funkčne navrhnuté tak, aby 
uspokojili každého outdoorového fanúšika. 
Analógovo-digitálny displej so silikónovým 
remienkom a logom Audi kruhy. 

Farba: šedozelená. 

Prívesok na kľúče

V tvare medveďa Audi s magnetickými 
labkami.

Veľkosť: približne 10 – 11 cm. 
Materiál: 100 % polyesterový plyš.

Medveď Motorsport

Plyšový kamarát pre malé i veľké 
deti – medvedík v závodnej kombinéze 
DTM. Branding s kruhmi Audi a logom 
Audi Sport.

Materiál: 100 % polyester. 
Veľkosť: cca 40 cm.

Detské auto Audi Junior quattro 
Pikes Peak

Zážitok zo skutočnej jazdy pre malých 
fanúšikov Audi. Funkčné zadné a predné 
svetlá, čalúnené sedadlo, dotykové 
tlačidlo v kokpite. Vhodné pre deti 
od 1,5 do 3 rokov. Vyžaduje 4 batérie AAA. 
Batérie nie sú súčasťou balenia. 

Farba: biela.

Detské auto Audi Junior quattro

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

Farba: červená.  

Detské pyžamo

Sladké sny pre malých pretekárov 
v štýlovom pyžame Audi Sport. Dvojdielne, 
červené a čierne detaily.

Materiál: 100 % bavlna. 
Dostupné veľkosti: 86/92, 98/104, 
110/116, 122/128, 134/140.  

Detská deka 

Mäkké flísové prikrývky sa dajú použiť aj 
ako ochranné podložky či hracie deky pre 
vaše dieťa. Hladký povrch je potlačený 
motívom závodnej dráhy.

Rozmery: 100 x 100 cm. 
Materiál: 100 % polyester.

Hodinky 

3101600801

€ 94,56

Detské auto 
Audi Junior quattro Pikes Peak

3201810030

€ 155,04

Hodinky Audi quattro

3101800200

€ 110,40

Prívesok na kľúče

3181900100

€ 13,30

Detské pyžamo

3201900503 – 7

€ 38,69

Medveď Motorsport

3201500100

€ 36,62

Detská deka 

3201909000

€ 35,71

Detské auto 
Audi Junior quattro

3201810010

€ 90,62
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Slnečné okuliare 

Ostré videnie a vysoký komfort pri 
vonkajších aktivitách – slnečné okuliare 
Audi Sport sú pružné a poskytujú 
optimálnu ochranu očí. Odolné polarizačné 
šošovky znižujú nepríjemné odrazy 
a oslnenie, čím zaisťujú väčšiu bezpečnosť.

Farba: čierna.

Slnečné okuliare zrkadlové

Slnečné okuliare z rady Audi Sport špeciálne 
navrhnuté na voľnočasové a športové 
aktivity. Ochránia oči pred nebezpečným 
slnečným žiarením a vonkajšími vplyvmi. 
Zrkadlové šošovky s polarizačným filtrom 
zaručujú menej odrazu, viac ostrých 
kontrastov a čisté farby.

Farba: čierna s červenými detailami.  

Termo pohár

Vychutnajte si svoje obľúbené nápoje 
z praktického športového termo pohára 
Audi. Plastové viečko a silikónový pásik ako 
ochrana pred teplom. Vyrobený z porcelánu. 
Vhodný na studené aj teplé nápoje.

Objem: 400 ml.

Hrnček Audi Sport

Dajte si prestávku a vychutnajte si kávu, 
čaj alebo iné nápoje s hrnčekom z kolekcie 
Audi Sport vo vysokokvalitnom porceláne.

Slnečné okuliare 

3111900200

€ 74,35

Slnečné okuliare zrkadlové

3111900100

€ 83,77

Termo pohár

3291800800

€ 20,40

Hrnček Audi Sport

3291800500

€ 16,13

Miniatúrne modely Audi sú vyrobené 
s rovnakou precíznosťou a vášňou ako 
ich vzory v skutočnej veľkosti.

Audi RS 7 Sportback

Mierka: 1:43 
Farba: červená

Audi e-tron

Mierka: 1:43 
Farba: biela s čiernym vzorom

Audi Q8

Mierka: 1:43 
Farba: čierna

Audi R8

Pre malých aj veľkých fanúšikov sada 
na skladanie Audi R8 V10 plus kupé 
v mierke 1:24. Sada sa skladá z 37 častí 
a štítkov (EČV, zrkadlá). Na skladanie nie je 
potrebné lepidlo. Súčasťou balenia je malý 
skrutkovač. Nevhodné pre deti do 3 rokov. 

Farba: žltá.

Audi RS 7 Sportback     1:43

5011917031

€ 37,97

Audi Q8     1:43

5011708632

€ 28,22 

Audi R8     1:24

3201600300

€ 34,56 

Audi e-tron     1:43

5011820633

€ 37,97
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Dáždnik

Veľký čierny elegantný dáždnik je dokonalou 
ochranou pred dažďom s reflexnými 
prvkami v podobne Audi kruhov. Stabilný 
vetruvzdorný systém, automatická funkcia 
pre pohodlné otváranie.

Priemer: 120 cm. 

Slúchadlá do uší

Slúchadlá do uší Audi Sport poskytujú 
zábavu doma, v práci alebo na cestách. 
Vybavené funkciou headsetu 
a integrovaným diaľkovým ovládaním. 
Slúchadlá sú pohodlné, s logom Audi 
Sport na ovládacích prvkoch.

Sada šálok 

Doprajte sebe alebo inému fanúšikovi Audi 
príjemnú prestávku so sadou heritage 
espresso, ktorá sa skladá z dvoch vysoko 
kvalitných porcelánových šálok a podšálok. 
Sada je tiež perfektná ako darček. Vhodné 
do umývačky riadu.

Materiál: 100 % porcelán. 

Hrnček Audi heritage

Vychutnajte si kávu, čaj alebo iné 
horúce nápoje a spomeňte si na úspechy 
technologického vývoja značky Audi 
s hrnčekom v dizajne heritage. 
S potlačou Audi Sport quattro S1 Pikes 
Peak v dizajne heritage.

Materiál: 100 % porcelán.

Dáždnik

3121500100

€ 59,52

Slúchadlá do uší

3291700600

€ 20,40

Sada šálok 

3291800400

€ 41,81

Hrnček Audi heritage

3291800600

€ 16,13

Čiapka

3131802200

€ 24,82

Uterák 

3131900700

€ 38,83

Deka Audi 

3291900300

€ 18,91

Šál

3131802100

€ 28,75

Čiapka

Športová flísová čiapka Audi Sport 
vás ohreje, ak sa vonku ochladí. Udrží 
vás v teple pri akýchkoľvek športových 
a voľnočasových aktivitách.

Farba: šedá.

Šál

Hrejivý doplnok pre chladné dni: 
šedý unisex flísový šál vás zahreje pri 
voľnočasových aktivitách, ale je aj skvelým 
módnym doplnkom. S logom Audi Sport.

Materiál: 100 % polyester. 

Uterák 

Rozmaznávajte sa s veľkým, mäkkým 
uterákom s elegantným logom Audi 
quattro.

Materiál: 100 % bavlna. 
Rozmer: 180 x 80 cm.

Deka Audi 

Flísová deka s logom Audi a s praktickým 
popruhom je veľmi všestranná. Dá 
sa jednoducho zrolovať, čo z nej robí 
ideálneho spoločníka na cesty.

Rozmery: 180 x 130 cm. 
Farba: čierna.
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Pánska kožená peňaženka 

Flexibilná a bezpečná – taká je pánska 
kožená peňaženka s integrovanou RFID 
ochranou. Vyrobená z vysokokvalitnej 
a odolnej talianskej kože. Na prednej 
strane výrazné logo Audi. Ručne vyrobené.

Rozmery: 10,5 x 7,5 x 1,5 cm. 

Pánska kožená peňaženka 
Audi Sport

Peňaženka z kože v športovom a zároveň 
elegantnom prevedení a dizajne z kolekcie 
Audi Sport. Vyrobená z vysokokvalitnej 
a odolnej talianskej kože. Na prednej 
strane logo Audi Sport a RFID ochrana. 
Ručne vyrobené.

Rozmery: 12,5 x 9,5 x 2 cm.  

Pánska kožená peňaženka 

Elegantná peňaženka v kvalitnom 
vypracovaní z talianskej kože. Logo Audi 
na prednej strane. Ochrana RFID. Ručne 
vyrobené.

Rozmery: 12 x 10 x 2 cm. 
Farba: čierna. 

Dámska kožená peňaženka 

Elegantný doplnok pre dámy. Kvalitné 
spracovanie z pravej talianskej kože. 
Na prednej strane logo Audi. RFID 
ochrana. Ručne vyrobené.  

Rozmery: 19 x 10,5 x 2,8 cm.  
Farba: čierna. 

Pánska kožená peňaženka 

3151901300

€ 51,74

Pánska kožená peňaženka Audi Sport

3151901200

€ 78,05

Pánska kožená peňaženka 

3151900300

€ 78,05

Dámska kožená peňaženka 

3151901100

€ 95,42

Pánska peňaženka Audi Sport

3151600400

€ 21,42

Mini kožená peňaženka  

3141700200

€ 43,20

LED baterka  

8R0052001D

€ 28,70

Peňaženka Audi heritage

3151900200

€ 20,37

Pánska peňaženka Audi Sport

Priestranná a praktická – peňaženka 
Audi Sport ochráni cenný obsah. Logo 
Audi Sport na prednej strane. Vyrobená 
z nepremokavého materiálu.

Rozmery: 14,5 x 10 cm x 1 cm. 
Farba: šedá.

Peňaženka Audi heritage

Výborný doplnok pre fanúšikov retra – 
tradičná peňaženka na suchý zips v štýle 
pretekárskeho oblečenia z 80-tych rokov 
z kolekcie Audi heritage. Logo Audi 
na prednej strane.

Rozmery: 13 x 9 x 2 cm. 
Farba: sivo biela. 

Mini kožená peňaženka  

Malý, ale kvalitný kožený doplnok vyrobený 
z hladkej kože ponúka priestor pre účtenky 
a karty.

Rozmery: 8,5 x 10,5 x 1,5 cm. 
Farba: čierna. 

LED baterka 

Táto vrecková baterka váži 60 g a je 
vyrobená z dvojnásobne eloxovaného 
hliníka. Vybavená LED svetlom a variabilnou 
hyperfokálnou šošovkou. 
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Guľôčkové pero s USB

Praktické a vysoko kvalitné guľôčkové pero 
Audi s USB kľúčom. USB kľúč s kapacitou 
8 GB integrovaný v hornej časti. Na pere 
vytlačené logo Audi quattro.

Farba: tmavo šedá.

Guľôčkové pero Audi Sport

Guľôčkové pero z kolekcie Audi Sport 
zaujme jednoduchým športovým dizajnom.

Farba: čierna so strieborným matným 
kovovým klipom s logom Audi Sport. 

Prívesok Audi

Kvalitná kožená kľúčenka Audi 
s vygravírovaným emblémom vášho 
obľúbeného modelu – ideálna pre váš kľúč 
od vozidla Audi. Praktický mechanizmus 
push-pull na otvorenie krúžku na kľúče. 
Vyrobené z kvalitnej kože a kovu.

Kľúčenka Audi quattro 

Prívesok na kľúče s logom Audi quattro 
pre každého správneho fanúšika.

Guľôčkové pero s USB

3221500600

€ 24,53

Guľôčkové pero Audi Sport

3221800500

€ 6,86

Kľúčenka Audi quattro 

3181400900

€ 17,28

Kľúčenka pre dámy 

3181900200

€ 22,18

USB v tvare zapaľovacej sviečky

3221800600

€ 24,53

Kľúčenka

Prívesok na kľúče Audi so šnúrkou je 
vhodným doplnkom pre váš športový 
životný štýl.

USB v tvare zapaľovacej sviečky

Jednoduché a kompaktné ukladanie dát 
pomocou USB kľúča v podobe zapaľovacej 
sviečky. Logo Audi kruhy gravírované 
do kovu.

Kapacita: 8 GB 
Farba: strieborná/biela. 

Kľúčenka pre dámy  

Elegantný doplnok na cesty pre dámy. 
Kľúčenka je vyrobená z vysokovalitnej kože. 

Audi Q2 

3181600600

€ 22,18

Audi Q7 

3181400217

€ 22,18

Kľúčenka Audi Sport 

3181800500

€ 8,02

Kľúčenka Audi kruhy

3181800600

€ 8,02
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Kravata

Vysoká kvalita a spracovanie – kravata 
Audi vyniká mimoriadne vysokou kvalitou 
hodvábu a elegantným uzlom. Dajte 
svojmu outfitu niečo navyše.

Dĺžka: 153 cm. 
Materiál: 100 % taliansky hodváb. 
Ručne vyšívaná. 
Dostupné farby: červená, modrá a sivá. 

Šiltovka

Štýlový športový doplnok pre dámy 
a pánov – unisex šiltovka s vyšívanými Audi 
kruhmi doplní každý outfit. 

Pánska bunda

Praktická pánska športová bunda 
v baseballovom štýle 80-tych rokov dopĺňa 
každý športový outfit. Predná a zadná časť 
je tmavo hnedá. Patenty na rukávoch, pri 
krku a na páse. Logo Audi Sport na prednej 
časti, na zadnej strane výšivka loga Audi 
quattro.

Materiál: 70 % bavlna, 30 % polyester.  
Veľkosti: S – XXL

Pánska mikina

Pohodlná a zároveň moderná mikina 
z kolekcie Audi quattro. Na hrudi efektná 
3D potlač. Šnúrka s kapucňou a vpredu 
klokanie vrecko.

Materiál: 64 % bavlna, 36 % polyester. 
Farba: sivá. 
Veľkosti: S – XXL

Pánska mikina

3131900202 – 6

€ 58,44

Šiltovka

  3131701020

  3131701010

€ 14,88

Pánska bunda

3131800302 – 6

€ 94,18

Kravata 
  3131801010

  3131801020

  3131801030

€ 58,46
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Bodybag ruksak

Štýlový a elegantný ruksak Smart Urban 
s jedným popruhom typu bodybag určený 
na nosenie cez hrudník. Dokonale sa hodí 
na dotvorenie mestského športového 
imidžu. Má mäkký povrch v dizajne 
korytnačieho panciera so skrytým 
obojsmerným zipsom. Ponúka praktický 
a prehľadne usporiadaný vnútorný 
priestor vrátane členenia na niekoľko 
vreciek. Popruhy sú ergonomicky 
tvarované, nastaviteľné.

Rozmery: 36 x 23 x 12 cm. 
Farba: šedá.

Ruksak 

Ruksak Smart Urban so svojim vnútorným 
priestorom rozdeleným na dve časti 
„kancelária“ a „súkromie“ je ideálnym 
a moderným spoločníkom pre každodenné 
nosenie i na krátke služobné cesty. Ponúka 
špeciálny priestor na laptop s dvomi 
elastickými pásmi na jeho fixáciu. Popruhy 
batohu sú ergonomicky tvarované, čím je 
zabezpečené pohodlné nosenie.

Rozmery: 49 x 30 x 10 cm. 
Farba: šedá.

Cestovná taška

3151901900

€ 103,20

Bodybag ruksak

3151902000

€ 79,87

Cestovná taška

Cestovná taška Smart Urban má dômyselné 
usporiadanie vnútorného priestoru, čím 
sa stáva univerzálnou taškou na športové 
aktivity aj cestovanie. Má dva popruhy 
a dlhý nastaviteľný remienok.

Rozmery: 51 x 28 x 23 cm. 
Farba: šedá.  

Ruksak  

3151901800

€ 137,76
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Športová taška 

Športová taška Audi vyrobená v spolupráci 
so spoločnosťou Deuter je perfektný 
spoločník na športové alebo víkendové 
výlety. Okrem dostatočne veľkého 
vnútorného priestoru ponúka aj bočné 
vrecko na zips s vakom na topánky. 
Vyrobené z nepremokavného materiálu.

Objem: 42 litrov. 
Rozmery: 61 x 27 x 27 cm. 
Farba: čierno-biela s červenými detailami.

Športová taška 

3151600100

€ 82,08

 

3131801030

€ 300,00

Športová taška Audi Sport

3151901400

€ 95,42

Cestovná taška na kozmetiku  

3151901600

€ 31,10
Cestovná taška na kozmetiku 

Praktická cestovaná taška z kolekcie Audi 
Sport ponúka predovšetkým dokonale 
organizovaný priestor na kozmetické 
výrobky. Po otvorení sa dá zavesiť, 
pohodlne a bezpečne v nej prepravíte 
všetky toaletné potreby od zubnej kefky 
až po parfum.

Farba: tmavošedá.  

Športová taška Audi Sport

Priestranná športová taška vyrobená 
v spolupráci so spoločnosťou Deuter 
z kolekcie Audi Sport je všestranný 
spoločník na športové aktivity, voľný čas 
aj na cestovanie. Má dva bočné vonkajšie 
oddelené priestory na zips, jeden z nich 
aj s vakom na topánky.

Objem: 60 litrov. 
Rozmery: 58 x 32 x 30 cm. 
Farba: tmavošedá. 



Audi Originálne 
príslušenstvo 
teraz až o 20 % 
výhodnejšie!

Ponuka platí od 1. 11. 2019 do 31. 12. 2019 alebo do vypredania zásob. Uvedené ceny sú nezáväzné, 
maximálne odporúčané maloobchodné ceny v EUR vrátane DPH. Zmena cien a produktov vyhradená. 

Obrázky použité v katalógu majú len ilustračný charakter a môžu sa líšiť od skutočnosti. 
Za chyby sadzby a tlače nezodpovedáme. Zoznam zúčastnených prevádzok nájdete na www.audi.sk.18 19

Taška Audi heritage

Univerzálna elegantná taška z kolekcie 
Audi heritage prináša štýl 80-tych 
rokov stelesnený v modernom retro 
dizajne. Je ideálna na voľný čas, ale aj 
do kancelárie. Určená na nosenie cez 
plece, no vďaka nastaviteľnému popruhu 
je možné ju využiť aj ako crossbody. 
Má vonkajšie vrecko na zips s elegantným 
kosoštvorcovým prešívaním.

Rozmery: 39 x 29 x 12 cm. 
Farba: sivobiela.

Vrecko Audi heritage

Praktické a moderné vrecká na sťahovanie 
z kolekcie Audi heritage s oddeleným 
prietorom na cennosti vo vnútri. Tieto 
vrecká sa rýchlo uzavrú jednoduchým 
zatiahnutím  šnúrok. Na vonkajšej strane 
je elegantné kosoštvorcové prešívanie.

Rozmery: 47 x 37 cm. 
Farba: sivobiela. 

Cestovná taška Audi heritage 

3151800700

€ 68,26

Taška Audi heritage

3151800800

€ 45,12

Cestovná taška Audi heritage 

Univerzálna a všestranná taška z kolekcie 
Audi heritage prináša štýl 80-tych rokov 
stelesnený v modernom retro dizajne. 
Je ideálna na voľný čas, športové aktivity, 
ale aj na cestovanie. Prednej strane dodáva 
eleganciu kosoštvorcové prešívanie. 
Popruh na rameno je nastaviteľný 
a odnímateľný.

Rozmery: 50 x 30 x 21 cm. 
Farba: sivobiela.

Vrecko Audi heritage  

3151900100

€ 21,97



Ponuka platí od 1. 11. 2019 do 31. 12. 2019 alebo 
do vypredania zásob. Uvedené ceny sú nezáväzné, maximálne 
odporúčané maloobchodné ceny v EUR vrátane DPH. Zmena 
cien a produktov vyhradená. Obrázky použité v katalógu majú 
len ilustračný charakter a môžu sa líšiť od skutočnosti. Za chyby 
sadzby a tlače nezodpovedáme. Zoznam zúčastnených prevádzok 
nájdete na www.audi.sk.

Audi Náskok vďaka technike


