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Kryt pre iPhone 11

Ochranný kryt v karbónovom vzhľade 
s bočným tlmením nárazov. 

Bluetooth sluchadlá  

Vychutnajte si vynikajúci zvukový zážitok 
bez šumu v pozadí s vysokokvalitnými 
bezdrôtovými slúchadlami do uší Audi
Sport. Inteligentné dotykové ovládanie: 
na ovládanie hudby, prijatie telefonického 
hovoru, použitie hlasového asistenta. 
Pre systémy iOS a Android. V spolupráci 
s výrobcom Teufel.

Obsahuje: nabíjacie puzdro, USB nabíjací 
kábel, 3 nástavce. Výdrž batérie viac ako 
25 hod. 

Pánska kožená peňaženka 
Audi Sport

Ideálny doplnok pre pánov v športovo-
elegantnom prevedení. Vyrobená 
z vysokokvalitnej a odolnej talianskej kože. 
Na prednej strane logo Audi Sport a RFID 
ochrana. Ručne vyrobená.

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

Športový ruksak 

Praktický spoločník na výlety. Ruksak Audi 
Sport zaujme svojím dizajnom, vyčnieva 
z davu s optimálnou kapacitou balenia, 
sofistikovanou funkčnosťou a štýlovým 
dizajnom.

Rozmery: 50 x 32 x 15 cm 
Objem: 20 l

Športové tričko 

Pánske športové tričko Audi Sport 
s krátkymi rukávmi a s potlačou loga.

Materiál: 100 % bavlna 
Veľkosti: S – 3XL

Polokošeľa 

Športová pánska polokošeľa z kolekcie 
Audi Sport. Kontrastné pruhy v sivej farbe 
na golieri a leme ramien.

Materiál: 95 % bavlna, 5 % elastan 
Farba: červená, biela 
Veľkosti: S – XXL

Kľúčenka

Praktická kľúčenka v modernom dizajne 
Audi Sport. Logo Audi Sport v červenej 
farbe.

Rozmery: 12 x 3 cm

Šiltovka 

Šiltovka vhodná pre dámy i pánov s logom 
Audi Sport, vhodne doplní športový outfit. 

Kryt pre iPhone 11 

3222000300

€ 26,87

Športové tričko 

3132001602 – 07

€ 26,88

Bluetooth sluchadlá

3292000900

€ 147,36

Kľúčenka

3182000300

€ 8,35

Šiltovka 

3132001400

€ 17,62

Polokošeľa 

3132001012 – 16

3132001002 – 07

€ 45,41

Pánska kožená peňaženka Audi Sport

3151901200

€ 82,46

Športový ruksak  

3151901500

€ 63,26
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Pánska športová bunda

Ľahká technická bunda s kapucňou, 
ideálna na každodenné športové aktivity. 
Športový strih s dynamickými líniami, 
reflexné prvky na rukávoch.

Farba: sivá 
Materiál: 90 % polyester, 10 % spandex 
Veľkosti: S – XXL

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: tmavosivá

Cestovný ruksak

Praktický cestovný ruksak Audi Sport 
v tmavosivej farbe. Ruksak má ľahký 
prístup cez veľký otvor po celej dĺžke 
s obojsmerným zipsom. Polstrovaný 
chrbát i ramenné popruhy s hrudným 
pásom zaručia pohodlné nosenie. 
Vyrobené v spolupráci s výrobcom Deuter.

Objem: 35 l

Pánska športová bunda

3132001202 – 06

€ 91,78

Cestovná taška na kozmetiku

3151901600

€ 26,88

Fľaša na pitie

Praktická fľaša na pitie v dizajne Audi Sport 
v sivej farbe. Vyrobená z nerozbitného 
materiálu Tritan, ľahko čistiteľná pomocou 
technológie Snapclean®. Vhodná 
do umývačky riadu. Vyrobené v spolupráci 
so značkou Kambukka.

Objem 750 ml 

Kľúčenka s mincou

Kľúčenka so zaujímavým detailom 
praktickej mince do nákupného vozíka 
v tvare brzdového kotúča Audi RS.

Cestovná taška na kozmetiku

Praktická cestovná 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: tmavosivá

Fľaša na pitie

3292000500

€ 23,18

Kľúčenka s mincou

3181900500

€ 17,62

Cestovný ruksak

3152000600

€ 73,25 

Športová taška Audi Sport

3151901400

€ 95,42
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Outdoorová bunda

Outdoorová pánska bunda Audi Sport 
na zips je vhodná na prechodné obdobie. 
Bundu je možné prerobiť na vestu. Spodný 
lem bundy s nastaviteľnou gumičkou pre 
optimálne prispôsobenie.

Materiál: 100 % polyester, farba čierna 
Veľkosti: S – 3XL

Športové slnečné okuliare

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. Filter kategórie 3, 
UV filter 400.

Farba: rám v čiernej farbe  s červenými 
detailmi, nerozbitné oranžové plastové 
šošovky

Športová hybrid bunda

Praktická športová bunda pre pánov 
z kolekcie Audi Sport. Prešívaná časť bundy 
je zateplená izolačným rúnom, vhodná 
na prechodné obdobie.

Farba: sivo-čierna 
Materiál: 100 % polyester 
Veľkosti: S – XXL

Outdoorová bunda

3132001702 – 07

€ 91,71

Športová hybrid bunda

3131801502 – 06

€ 138,24

Pánska športová vesta

3131801802 – 06

€ 82,46

Pánska športová vesta

Prešívaná športová pánska vesta, vhodná 
na prechodné obdobie. Farebný akcent 
doplnený podšívkou v červenej farbe. 
Dekoratívna potlač loga značky.

Farba: čierna 
Veľkosti: S – XXL

Zimné rukavice

Mäkké a hrejivé fleecové rukavice Audi 
Sport sú ideálne na šport a voľný čas.

Veľkosti: S – L 
Farba: čierna 

Športový šál 
Doplňte svoj športový vzhľad s touto 
praktickou vychytávkou: tubusovým 
elastickým šálom, ktorý sa dá nosiť 
rôznymi spôsobmi, napr. ako šál, čelenka, 
nákrčník, či šatka.

Materiál: 100 % polyester

Športový šál 

3132001900

€ 15,79 

Športové slnečné okuliare

3111900100

€ 82,46

Zimné rukavice

3131802002 – 4

€ 23,18
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Hrnček Audi

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

Praktická prenosná batéria

Praktická LED batéria s obzvlášť jasným 
svietením. Vhodná do kabelky alebo 
domácnosti. Svietivosť 80 lumenov, jasná 
biela. Súčasťou balenia sú batérie 3 x AAA,  
uško na prenos.

Materiál: hliník 
Farba: čierna

Obal na tablet

Ochranný obal na tablet Audi v čiernej 
farbe vyrobený z nylonu s detailom 
z pravej kože ponúka najlepšiu možnú 
ochranu vášho tabletu. Vhodný pre tablety 
do 11,5 palca.

Vonkajšie rozmery: 275 x 225 x 20 mm

Dáždnik 

Veľký čierny elegantný dáždnik 
s reflexnými prvkami v podobe Audi 
kruhov. Stabilný vetruvzdorný systém, 
automatická funkcia pre pohodlné 
otváranie.

Priemer: 120 cm

Hrnček Audi

3291900500

€ 13,92

Praktická prenosná batéria

26000599

€ 8,26

Dáždnik 

3121900200

€ 45,41

Kryt pre iPhone 11 a Samsung S20

Silikónový kryt na mobil s emblémom Audi 
kruhov. Z vnútornej strany potiahnutý 
mikrovláknom. Ľahký a dobre padnúci 
do rúk.

Farba: čierna

Kľúčenka

Štýlová a praktická kľúčenka s logom Audi.

Rozmery: 12 x 3 cm

Kľúčenka s elektronickým 
krúžkom

Možné pripojiť k aplikácii „KeyFinder PRO“ 
na vašom smartfóne (iOS i Android). Ľahko 
vyhľadá kľúče vďaka akustickému signálu. 
Pripojenie cez Bluetooth.

Kryt pre Samsung S20

3222000202

€ 26,87

 Kryt pre iPhone 11

3222000200

€ 26,87

Obal na tablet 

3152000500

€ 45,41

Kľúčenka

3182000200

€ 8,35

Kľúčenka s elektronickým krúžkom

3181800100

€ 23,18
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Termoska Quattro 

Praktická termoska z nehrdzavejúcej ocele 
s uškom na prenos v dizajne quattro. 
Udrží nápoj teplý až 24 hodín a studený 
36 hodín. Uzáver fľaše je možné použiť 
ako hrnček na pitie. Vyrobené v spolupráci 
so značkou Mizu.

Objem: 640 ml

Kľúčenka

Kľúčenka v športovom vzhľade v tvare 
karabínky z kolekcie Audi quattro. 
Upozornenie: karabínka je len dekoračný 
predmet.

Farba: strieborno-čierna 
Rozmery: 10 x 5 cm  

Eko taška cez rameno

Taška v dizajne Audi quattro vyrobená 
s ohľadom na udržateľnosť. Materiál tašky 
je vodeodolný a neobsahuje PVC. Taška 
je vyrobená v Nemecku s neutrálnym 
dopadom na podnebie pod spoločnou 
značkou VAUDE. Obsahuje priehradku 
na notebook (13,3“) i  priehradku na fľašu 
s vodou. Má pohodlný polstrovaný 
ramenný popruh.

Rozmery: 34 x 37 x 16 cm 
Farba: tmavosivá

Kľúčenka Audi quattro 

Prívesok na kľúče s logom quattro 

Termoska Quattro

3292000600

€ 41,71

Kľúčenka

3181800700

€ 16,70

Eko taška cez rameno

3151800600

€ 91,78

Kľúčenka Audi quattro 

3181400900

€ 18,58

Zimná čiapka 

3132002800

€ 26,87

Šál 

3131701200

€ 30,29

Šiltovka 

3132001002

€ 17,62

Pánska bunda

3131900802 – 06 

€ 82,46

Zimná čiapka 

Praktická zimná čiapka vhodná pre dámy 
i pánov s logom kolekcie quattro.

Pánska bunda

Univerzálna pánska ľahká bunda z kolekcie 
quattro. Bunda má priliehavý strih a vrecká 
na zips po oboch stranách. Logo značky 
na rukáve i stojatom golieri.

Farba: čierna 
Veľkosti: S – XXL

Šál 

Jemný spoločník chladných dní: sivý 
univerzálny pletený šál z teplej merino 
vlny zahreje a je súčasne módnym 
doplnkom.

Šiltovka 

Štýlová šiltovka s rovným šiltom s logom 
quattro v prednej časti. Predná strana 
vyrobená z vlneného materiálu ideálneho 
na chladnejšie obdobie. 

Materiál: polyester, bavlna
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Pánske tričko heritage

Perfektný výber pre pravého Audi 
fanúšika. Pánske tričko vo „vintage“ 
dizajne s historickým logom Audi 
v prednej časti trička. 

Farba: béžová 
Materiál: 100 % bavlna 
Veľkosti: S – XXL

Heritage Union Typ B

Dokonalý miniatúrny model historického 
16-valcového závodného automobilu 
s motorom od Auto Union, ktorý sa prvýkrát 
začal používať v roku 1934.

Pánske solárne hodinky

Estetický dizajn a vysokokvalitné 
materiály pri týchto pánskych hodinkách 
fungujú vďaka moderným technológiám. 
Chronograf Audi napájaný solárnym 
článkom pod číselníkom. Výdrž od plného 
nabitia asi štyri mesiace. Remienok z pravej 
hovädzej kože s konstrastným prešitím.

Rozmery: priemer 41 mm, výška11,2 mm  
Vyrobené v Nemecku

Vrecko Audi heritage

Praktické a moderné vrecko na sťahovanie 
z kolekcie Audi heritage s oddeleným 
priestorom na cennosti vo vnútri. 
Na vonkajšej strane je elegantné 
kosoštvorcové prešívanie.

Rozmery: 47 x 37 cm 
Farba: krémová biela

Taška na rameno

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: krémová biela

Cestovná taška Audi heritage 

Univerzálna a všestranná taška 
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: krémová biela

Pánske tričko heritage

3132000502 – 06

€ 32,45

Heritage Union Typ B     1:43

5031300313

€ 55,58

Pánske solárne hodinky

3101900100

€ 230,88

Vrecko Audi heritage

3151900100

€ 17,62

Taška na rameno

3151800800

€ 36,14

Cestovná taška Audi heritage 

3151800700

€ 68,26
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Power banka Audi e-tron

Power banka v dizajne Audi e-tron. 
S výkonom 3 000 mAh vrátane nabíjacieho 
kábla USB.

Rozmery: 42,5 x 111,5 x 7,4 mm 
Hmotnosť: cca 82 g

Slnečné okuliare Audi e-tron

Slnečné okuliare pre milovníkov 
technického pokroku v dizajne Audi e-tron. 
Okuliare majú filter kategórie 3, UV 
filter 400 a nerozbitné plastové šošovky 
v zrkadlovom prevedení. Na bočniciach 
vylisované logo Audi.

Farba: čierna so striebornou

Kľúčenka e-tron

Prívesok na kľúče s logom Audi e-tron 
pre fanúšikov technického pokroku. 

USB kľúč

USB kľúč v tvare Audi e-tron pre fanúšikov 
technologií a elektromobility.

Kapacita: 32 GB 
Farba: antigua modrá

Power banka Audi e-tron

26000557

€ 17,52

Slnečné okuliare Audi e-tron

3112000300

€ 82,46

Kľúčenka e-tron

3182000100

€ 36,14

USB kľúč

3221900100

€ 26,88

Šiltovka Flexfit e-tron 

3132000300

€ 26,88

Tričko Audi e-tron

3132002702 – 06

€ 26,88

Formula E Audi e-tron FE05     1:43

5021900132

€ 54,72

Formula E Audi e-tron FE05

Vysokokvalitný zberateľský model 
pre skutočných fanúšikov motoršportu – 
miniatúra závodného automobilu Formula E 
Audi e-tron FE05 od vodiča Daniela Abta zo 
sezóny 2018/2019 vrátane plastovej figúry 
vodiča a karosérie z tlakového odliatku.

Šiltovka Flexfit e-tron

 
Šiltovka Audi e-tron s technológiou 
Flexfit, vyrobená z priedušného materiálu. 
Na čelnej strane 3D efekt loga e-tron.

Veľkosť: univerzálna

Tričko Audi e-tron

Dokonale sa zlaďte so svetom vzrušujúcej 
elektromobility s pánskym tričkom Audi 
e-tron. Tričko má krátke rukávy a okrúhly 
výstrih.

Materiál: 100 % bavlna 
Veľkosti: S – XXL
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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.

Rozmery: 36 x 23 x 12 cm 
Farba: sivá, vnútro oranžové

Ruksak 

Ruksak Smart Urban so svojím 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.

Rozmery: 49 x 30 x 10 cm 
Farba: sivá, vnútro oranžové

Cestovná taška

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

Rozmery: 51 x 28 x 23 cm 
Farba: sivá, vnútro oranžové

Cestovná taška

3151901900

€ 103,20

Bodybag ruksak

3151902000

€ 63,94

Ruksak  

3151901800

€ 137,76

Audi Q3 Sportback     1:43

5011903631

€ 26,88

Audi A3 Sportback     1:43

5011903031 

€ 26,88

Audi Q8 RS     1:43

5011818631

€ 36,14

Miniatúrne modely 1:43   

Vysoký výkon a elegantný prémiový dizajn. 
Nové Audi RS Q8 je špičkovým modelom 
série Q a zaujme aj ako miniatúra.

Farba: java zelená

Progresívny dizajn atraktívneho Audi A3 
Sportback v miniatúrnej verzii.

Farba: atoll modrá

Všestranný talent. Sebavedomo to 
vyjadruje aj miniatúra kompaktného SUV 
Audi Q3 Sportback. 

Farba: pulz oranžová
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Dámska kľúčenka

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

Rozmery: šírka 2,5 cm, dĺžka 13 cm

Šiltovka

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

Dámske tričko 

Módne dámske tričko s logom Audi 
v priliehavom strihu s metalickými 
doplnkami.

Materiál: 50 % bavlna, 50 % modal 
Veľkosti: XS – XL

Dámske hodinky 

Dámske hodinky s nadčasovým dizajnom 
dotvoria ležérny vzhľad. Majú matne čierny 
ciferník s lesklými chrómovými aplikáciami 
a logom Audi. Strieborný milánsky 
remienok z nehrdzavejúcej ocele zaujme 
už na prvý pohľad.

Rozmery: priemer 36 mm, výška 6 mm 
Vyrobené v Nemecku

Dámske slnečné okuliare

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

Dámska kožená peňaženka

Elegantná peňaženka z pravej talianskej 
kože s logom Audi je ručne vyrobená. 
Disponuje priehradkami na bankovky, 
mince i 14 slotmi na karty. S RFID 
ochranou pred nepovoleným načítaním 
kreditnej karty.

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

Skladacia taška

Štýlová a praktická skladacia taška vhodná 
pre spontánne nákupy. So širokými 
popruhmi na prenos a s bočným vreckom 
s logom Audi. Po zložení vôjde do každej 
kabelky a nezaberie veľa miesta.

Farba: sivá 
Objem: 40 l

Toaletná taška

Praktický spoločník na cestách. Priestranné 
priehradky zabezpečia dostatočný prehľad 
o obsahu. Pevný a odolný materiál 
s vodoodpudivým povrchom.

Rozmery 18 x 26,5 x 11,5 cm 
Vyrobené v spolupráci so značkou Samsonite

Dámska kľúčenka

3181900200

€ 23,18

Dámske tričko 

3131900501 – 05

€ 36,14

Šiltovka biela

3181900300

€ 13,92

Dámske hodinky 

3102000300

€ 110,24

Dámska kožená peňaženka 

3151901100

€ 82,46

Skladacia taška 

3152000100

€ 13,92

Toaletná taška

3152000400

€ 45,41

Dámske slnečné okuliare  

3112000200

€ 82,46
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Pánska kožená peňaženka

Malá, kompaktná pánska peňaženka 
vhodná do vrecka. Vyrobená z talianskej 
hoväzdej kože.

Rozmery: 10,5 x 8,5 x 1,5 cm

Pánska kožená peňaženka

Elegantná peňaženka v kvalitnom 
vypracovaní z talianskej kože. 
Disponuje 2 priehradkami na bankovky, 
10 slotmi na karty, vreckom na mince 
a samostatným sieťovým vreckom. Logo 
Audi na prednej strane. Ochrana RFID 
na zabránenie nepovoleného načítania 
kreditnej karty. Ručne vyrobené.

Rozmery: 12 x 10 x 2 cm 
Farba: čierna

Pánske hodinky

Hodinky, ktoré zanechávajú dojem – 
chronograf Audi s vysokokvalitným koženým 
remienkom s kontrastným prešitím. 
Vybavené kremeňovým strojčekom 
Miyota-Citizen 6S10 a chránené zakriveným 
bezpečnostným sklom K1.

Rozmery: priemer 42 mm, výška 13 mm 
Vyrobené v Nemecku 

Pánska kožená peňaženka

3151900400

€ 54,72

Pánska kožená peňaženka

3151900300

€ 82,46

Pánske hodinky

3101900200

€ 184,80

Cestovný kufor M

3151800200

€ 277,44

Cestovný kufor S

3151800300

€ 249,60

Cestovný kufor

Praktické cestovné kufre vyrobené 
v spolupráci s výrobcom Samsonite. 
Dizajn zvýraznený Audi kruhmi. Kufor 
má samonostnú ľahkú konštrukciu spolu 
so zámkom TSA. Hladko vysúvateľná 
ľahká rukoväť zabezpečí pohodlný presun 
s kufrom.  

Cestovný kufor M 
Rozmery: V 69 x Š 46 x H 27 cm 
Hmotnosť: 2,9 kg 
Objem: 74 l

Cestovný kufor S 
Rozmery: V 55 x Š 40 x H 20 cm 
Hmotnosť: 2,2 kg 
Objem: 38 l
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Detská plyšová hračka

Detské plyšové mojkadlo v tvare 
medvedíka Audi Sport. Vyrobené 
v spolupráci s výrobcom NICI.

Rozmery: 21 x 21 cm 
Materiál: 100 % polyester

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

Detský overal

Detský overal v pretekárskom štýle. 
Dizajn kombinézy Baby Racing vychádza 
z originálneho závodného obleku Audi 
Sport. Praktické zapínanie po celej 
dĺžke overalu.

Veľkosť: 62/68 Obj. č.:3201900301 
Veľkosť: 74/80 Obj.č.: 3201900302

Detské capačky 

Športové capačky pre najmenších 
pretekárov. Verná kópia pretekárskej 
obuvi Audi.

Veľkosť: 17 – 18

Detská plyšová hračka

3201900800

€ 15,79

Detské auto Audi Junior quattro

3201810010

€ 91,78

Detský overal

3201900301 a 3201900302

€ 32,45

Detské capačky 

3201900900

€ 26,88

Športová detská bunda

3201900601 – 06

€ 41,71

Medvedík Motosport  

20 cm – 3201900200 

€ 26,88 

40 cm – 3201900201 

€ 36,14

Chlapčenské tričko 

3202000204 – 09

€ 20,40

Detská šiltovka

3201901000

€ 13,92

Medvedík Motosport 

S mäkkou kožušinkou, odnímateľná 
kombinéza v podobe originálnej 
kombinézy Audi Sport.

Materiál: 100 % polyester 
Rozmer: cca 20 cm 
Obj. č.: 3201900200

Rozmer: cca 40 cm 
Obj. č.: 3201900201

Detská šiltovka

Módny doplnok pre mladú generáciu 
fanúšikov Audi. Šiltovka v sivo-červenej 
farbe.

Veľkosť: 51 – 53 cm 

Športová detská bunda

Športová bunda pre najmenších fanúšikov 
Audi. Dizajn vychádza z originálneho 
závodného obleku Audi Sport.

Materiál: 100 % bavlna 
Veľkosti: 62 – 122

Chlapčenské tričko 

Moderné tričko pre chlapcov s logom 
štyroch kruhov.

Materiál: 100 % bavlna 
Veľkosti: 98 – 158
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Audi Náskok vďaka technike


