
Audi Service* Maximálna odporúčaná cena.

Moje Audi. Zimná cesta.
Moja radosť z jazdy.

Audi Service® | Audi Originálne diely® | Audi Originálne príslušenstvo®

> Audi CarCheck za 15 €*

> Úsporné balíky Audi o 20 % výhodnejšie
> Audi Originálne príslušenstvo výhodnejšie až o 20 %

> Audi Originálne kompletné zimné kolesá
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Jazda v meste, na horách, hoci aj výprava na Severný pól. 
Bezpečne na každom povrchu, spoľahlivo v každom teréne, s vidinou cieľa, kamkoľvek chcete. 

Vaše Audi je Originál. My sa postaráme, aby ste sa vy na ceste nemuseli starať.
Tešíme sa na zimu. Tešíme sa na vás!
Váš Audi Service.

Moje Audi.
Môj vlastný svet.
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  Starostlivosť. 
Starajte sa o svoje Audi.

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

  Originálne kompletné 
zimné kolesá. 
Pripravený na zimné výzvy.

  Transport. 
S Audi máte všetko, 
čo potrebujete.

  Lifestyle. 
Elegantný. Ako Audi.

  Bezpečnosť a rodina. 
Audi. Člen rodiny.

  Audi Šeková knižka. 
Šek, ktorý platí vám.

Starostlivoť. 
 Originálna 
autokozmetika Audi.

Obsah
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Zima vás nezastaví, len prináša nové možnosti na prevetranie 
vášho Audi.

Ponuka platí pre vozidlá vyrobené do 31. 12. 2012.
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



Palivový 
filter

Vzduchový 
filter

Zapaľovacie
a žhaviace sviečky

EGR ventil

5

Filter pevných 
častíc

Prachový
a peľový filter

Xenónové 
výbojky

Úsporné balíky 5

20% zľava 
na Originálny diel Audi

10% zľava 
na prácu kvalifikovaného servisného personálu



Použitím zložitých odlievacích procesov sme zabezpečili vysokú pevnosť diskov 
a viacvrstvovým lakovaním sme dosiahli nielen vynikajúci vzhľad, ale aj odolnosť kolies 
voči poškriabaniu a poškodeniam. Technika výroby ale pre konštruktérov Audi nie je 
jedinou výzvou. Audi Originálne disky toho musia počas procesu vývoja a výroby 
podstúpiť oveľa viac.

Keď vývojári Audi testujú kvalitu Audi Originálnych kolies, sú rovnako inovatívni ako 
Audi dizajnéri. Extrémna zima, vysoká vlhkosť, posypová soľ – počet testov takmer 
nie je limitovaný.

Ale najextrémnejší záťažový test je korózny test CASS (skúška v pare okyslenom 
roztoku chloridu sodného a chloridu meďnatého). Na disku sa nasimuluje 
poškodenie podobné škrabancu, ktoré býva spôsobené nárazom kameňa. Následne 
je koleso niekoľko dní vystavené pôsobeniu vysokokorozívneho roztoku. Audi 
Originálne disky musia vydržať všetky výzvy bez viditeľného poškodenia.

Vďaka tomu vyzerajú vaše Audi Originálne disky aj po odjazdení veľkých 
vzdialeností rovnako dobre ako v prvý deň.

Ponuka obsahuje akciové ceny vrátane DPH. Platí od 1. 10. 2016 do 28. 2. 2017 alebo do vypredania zásob. Zmena cien a tovarov vyhradená. Za chyby sadzby a tlače nepreberáme záruku.

Pripravený
na zimné výzvy
Audi hliníkové zliatinové disky sú pri každodennom používaní vystavené neustálej 
záťaži. Aby splnili najvyššie požiadavky na kvalitu, podstupujú rozsiahle testy. 



7Originálne zimné kolesá

O vašu bezpečnosť je 
postarané. Od A až po O.

A ako Audi. O ako Originál. Nie každý produkt si zaslúži toto
jedinečné označenie. Kvalita má pre značku Audi rovnako veľký 
význam ako pre jej zákazníkov. Najmä, keď sa jedná o takú 
dôležitú úlohu, akou je zachovanie vašej bezpečnosti.

Preto sme vytvorili pneumatiky, ktorých cieľom nie je len
splnenie zákonných noriem. Použitím najlepších materiálov 
sme zabezpečili, aby pneumatiky spĺňali vaše očakávania 
a požiadavky na kvalitu.

EU označenie 
pneumatík 
zohľadňuje

kritériá

Nezávislé testy 
sledujú v priemere

Aby pneumatika 
získala označenie AO,
musí splniť až

faktorov kvalitatívnych kritérií

50 kritérií. 1 označenie. 
Audi Originálne 
pneumatiky.

50 rôznych kritérií. To je prekážková dráha, ktorú musia 
pneumatiky zvládnuť, kým dostanú punc kvality – označenie 
Audi Originál.



Obrázky majú ilustračný charakter. Informácie o cenách Originálneho príslušenstva nájdete na www.audi.sk alebo u vášho autorizovaného servisného partnera Audi. 
Platí od 1. 10. 2016 do 28. 2. 2017 alebo do vypredania zásob. Zmena cien a tovarov vyhradená. Za chyby sadzby a tlače nepreberáme záruku.

Záleží vám na ňom?
Starajte sa o svoje Audi.

Tak ako vás chráni vaše Audi na ceste, tak chráňte aj vy svoje 
Audi pred nástrahami vozovky. Zabráňte zbytočným poškodeniam 
svojho Audi a zabezpečte ho pred nežiadúcimi vplyvmi zimy.

 
Audi Originálne príslušenstvo 

teraz o 20 % výhodnejšie!

Ponuka platí od 1. 10. 2016 do 28. 2. 2017 

alebo do vypredania zásob.

02 0301



9Starostlivosť

01. 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 zasnežených alebo 
znečistených vecí.

02. Lapače nečistôt 

Vyrobené z kvalitného plastu. Zabraňujú poškodeniu laku a znečisteniu v oblasti prahov 
a zadného nárazníka. Vhodnosť použitia pre váš automobil si overte u vášho predajcu.

Obj. číslo

Rohož batožinového priestoru

Audi A1 Sportback od Mr. 10, antracitová / pevná verzia 8X0061180

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

A4 07>, čierna  / pevná verzia 8K5061180

Audi A4 Avant 07>, čierna / pevná verzia 8K9061180

Audi A5 SPORTBACK 09>čierna / pevná verzia 8T8061180

Audi A6 2011 > čierna / pevná verzia 4G5061180

Audi A6 Avant 2011> pevná verzia 4G9061180

Audi A7 2015> pevná verzia 4G8061180A

Audi A8 2010> pevná verzia/antracitová / nie pre 1G3 (plnohodnotná rezerva) 4H0061180

Audi Q2 2017 / pevná verzia 81A061180

Audi Q3 2011> čierna/pre vozidlá s PR-č.:3GD 8U0061180

Audi Q5 čierna / nie pre Q5 Hybrid! 8R0061180

Audi Q7 čierna / pevná verzia 4L0061180

Obj. číslo Obj. číslo

Lapače nečistôt predné zadné

Audi A1 8X0075111 8X0075101

Audi A1 Sportback 8X0075111 8X0075101

Audi A3 8V3075111 8V3075101

Audi A3 Sportback 8V3075111 8V4075101

Audi A3 Limousine 8V5075111 8V5075101

Audi A4 8K0075111A 8K0075101

Audi A4 Avant 8K0075111A 8K0075101

Audi A4 Allroad Quattro 8K9075111 8K9075101

Audi A5 Coupé 8T0075111 8T0075101A

Audi A5 Sportback 8T0075111 8T0075101A

Audi A6 Limousine (nie pre S Line) 4G0075111B 4G0075101B

Audi A6 Avant (nie pre S Line) 4G0075111B 4G0075101B

Audi A6 Limousine S Line 4G0075116 4G0075106

Audi A6 Avant S Line 4G0075116 4G0075106

Audi A6 Allroad Quattro 4G9075111 4G9075101

Audi A7 4G8075111A 4G8075101A

Audi A8 4H0075101A

Audi TT Coupé 8S8075111 8S8075101

Audi Q3 (nie pre S Line) 8U0075111A 8U0075101A

Audi Q3 S Line 8U0075111A 8U0075106

Audi Q5 8R0075111B 8R0075101B

Audi Q7 (nie pre S Line) 4M0075111 4M0075101

Audi Q7 S Line 4M0075116 4M0075106

03. Originálna taška na uskladnenie kompletných kolies

4-dielny set s praktickými úchytkami pre jednoduché presúvanie a uskladnenie kompletných 
kolies. Chráni kompletné kolesá pred poškodením pri manipulácii. Vyrobené z vodeodolného 
materiálu. Do vonkajších vreciek môžete uschovať skrutky kolies.

Pre kolesá do 18" Obj. číslo 4F0071156
Pre kolesá od 19" Obj. číslo 4F0071156A



Audi Originálny box na lyže a batožinu

Nový športový Audi dizajn s vylepšenou aerodynamikou. Platinovo sivý box 
s bočnicami v brillant 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 napr. nosič bicyklov alebo box na lyže a batožinu. 
Profil je z eloxovaného hliníka. Základný strešný nosič sa jednoducho montuje. 

S Audi máte všetko
čo potrebujete.

Obrázky majú ilustračný charakter. Informácie o cenách Originálneho príslušenstva nájdete na www.audi.sk alebo u vášho autorizovaného servisného partnera Audi. 
Platí od 1. 10. 2016 do 28. 2. 2017 alebo do vypredania zásob. Zmena cien a tovarov vyhradená. Za chyby sadzby a tlače nepreberáme záruku.

Držiak lyží a snowboardov. 

Pre pohodlnú prepravu maximálne 6 párov lyží alebo 4 snowboardov. Uzamykateľný. 
Použiteľný len v spojení so základným strešným nosičom.

 
Audi Originálne príslušenstvo 

teraz o 20 % výhodnejšie!

Ponuka platí od 1. 10. 2016 do 28. 2. 2017 

alebo do vypredania zásob.
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Popis Obj. číslo

Produkt

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

Audi Originálny box na lyže a batožinu Objem 360 l (D: 1 902 mm, Š: 630 mm, V: 376 mm) 8X0071200

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

Taška do strešného boxu S Objem 43 l 000071154

Taška do strešného boxu M Objem 76 l 000071154A

Taška do strešného boxu L Objem 82 l 000071154B

Taška na lyže na maximálne 4 páry lyží/3 snowboardy 000050515A

Držiak lyží a snowboardov 
 
 
 

na maximálne 4 páry lyží/2 snowboardy 4F9071129D

na maximálne 6 párov lyží/4 snowboardy 4F9071129E

na maximálne 6 párov lyží/4 snowboardy
(s vyťahovacou funkciou)

4L0071129

Základný strešný nosič A1 8X3071126

A1 Sportback 8X4071126

A3 lesklý paket 4ZB 8V3071126

A3 čierny paket 4ZE 8V3071126L

A3 Sportback 8V4071126

A3 Limousine 8V5071126

A4 8K5071126B

A5 Coupé 8T0071126

A5 Sportback 8T8071126A

A6 Limousine 4G5071126

A7 4G8071126

A8 4H0071126

TT Coupé 8J8071126

Základný strešný nosič na strešné lyžiny 
 
 
 
 
 
 

A3 Sportback 8V4071151

A4 Avant 8K9071151C

A4 allroad quattro 8K9071151L

A6 Avant 4G9071151

A6 allroad quattro 4G9071151L

Q2 81A071126

Q3 8U0071151

Q5 8R0071151AB

Q7 4M0071151

TransportTransport

Tašky do strešného boxu

Robustné a pritom flexibilné. K tomu špeciálne upravené dno,
vodeodolné až do výšky 5 cm. Viaceré kombinácie jednotlivých 
tašiek zaručia optimálne využitie priestoru v Audi strešnom boxe. 
Dostupné v troch veľkostiach: S (43 l), M (76 l) a L (82 l) 

Taška na lyže

Exkluzívny transport pre vaše lyže. Taška poskytuje miesto 
pre 4 páry lyží alebo 3 snowboardy a vďaka integrovaným pásom 
ju môžete pripútať do batožinového priestoru. Zapracované 
kolieska vám uľahčia transport lyží aj mimo vášho vozidla.
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Audi Originálne príslušenstvo 

teraz o 20 % výhodnejšie!

Ponuka platí od 1. 10. 2016 do 28. 2. 2017 

alebo do vypredania zásob.

02

03

01 04

05. 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.

Svetlosivá
Obj. číslo 000087009A

Červená
Obj. číslo 000087009B

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

02. 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

03. 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 000061100H

04. Taška na drobný odpad

Praktický sprievodca na vašich cestách. Pre udržiavanie čistoty 
a poriadku vo vozidle.
Obj. číslo 000061107B

Žltá
Obj. číslo 000087009C

Čierna
Obj. číslo 000087009D



1313Bezpečnosť a rodina

Obrázky majú ilustračný charakter. Informácie o cenách Originálneho príslušenstva nájdete na www.audi.sk alebo u vášho autorizovaného servisného partnera Audi. 
Platí od 1. 10. 2016 do 28. 2. 2017 alebo do vypredania zásob. Zmena cien a tovarov vyhradená. Za chyby sadzby a tlače nepreberáme záruku.

05

06

06. Gumové rohože 

Na mieru vyrobené podlahové rohože s celoročným využitím ponúkajú ochranu pred 
silným zašpinením. Podlahové rohože sú pripevnené použitím bodov, poskytnutých 
pre tento účel, na podlahe v prednej/zadnej časti vozidla.

Obj. číslo Obj. číslo

Gumové rohože predné zadné

Audi A1 8X1061501A 041 8X0061511 041

Audi A1 Sportback 8X1061501A 041 8X0061511 041

Audi A3 8V3075111 8V3075101

Audi A3 Sportback 8V3075111 8V4075101

Audi A3 Limousine 8V5075111 8V5075101

Audi A4 8W1061501 041 8W0061511 041

Audi A4 Avant 8W1061501 041 8W0061511 041

Audi A4 Allroad Quattro 8W1061501 041 8W0061511 041

Audi A5 Sportback 8T1061501 041 8K0061511 041

Audi A6 Limousine 4G1061501 041 4G0061511 041

Audi A6 Avant 4G1061501 041 4G0061511 041

Audi A6 Allroad Quattro 4G1061501 041 4G0061511 041 

Audi A7 4G8061501 041 4G0061511 041

Audi A8 4H1061501 041 4H0061511 041

Audi TT Coupé 8S1061501 041

Audi Q2 81B061501 041 81A061511 041

Audi Q3 8U1061501 041 8U0061511 041

Audi Q5 8R1061501 041 8R0061511 041

Audi Q7 (nie pre S Line) 4M1061501 041 4M0061511 041
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Audi quattro Copter

Unikátny darček pre fanúšikov Audi – quattro helikoptéra 
so vstavanou batériou, ktorú je možné nabíjať pomocou USB 
kábla. Dosah diaľkového ovládania: cca 70 m. 3 režimy letu: 
začiatočník, pokročilý, expert. Doba letu: cca 5 min. Doba 
nabíjania: cca 45 min. Farba: čierna/biela.
Obj. číslo  3201600400

Audi Motorsport medvedík 

Nici, 40 cm
Obj. číslo  3201500100

 
Audi Originálne príslušenstvo 

teraz o 20 % výhodnejšie!

Ponuka platí od 1. 10. 2016 do 28. 2. 2017 

alebo do vypredania zásob.

Obrázky majú ilustračný charakter. Informácie o cenách Originálneho príslušenstva nájdete na www.audi.sk alebo u vášho autorizovaného servisného partnera Audi. 
Platí od 1. 10. 2016 do 28. 2. 2017 alebo do vypredania zásob. Zmena cien a tovarov vyhradená. Za chyby sadzby a tlače nepreberáme záruku.

Audi. Člen rodiny.
Audi prívesok na kľúče medvedík Motorsport

Obj. číslo  3181500900

Audi detské odrážadlo

strieborné: obj. číslo 3201200110
červené: obj. číslo 3201200120

Príves za odrážadlo
strieborný: obj. číslo 3201200210
červený: obj. číslo 3201200220

Tyč za odrážadlo
Obj. číslo 3201200300

so vstavanou batériou, ktorú je možné nabíjať pomocou USB 
kábla. Dosah diaľkového ovládania: cca 70 m. 3 režimy letu: 
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01. Detská sedačka, škrupina G0 

Pre bezpečné cestovanie najmenších členov posádky. Baby škrupina 
s integrovanou vložkou sedačky vhodná pre deti s hmotnosťou 
až do 13 kg alebo do 12 mesiacov. Odporúčame použiť s Audi 
ISOFIX základom pre vozidlá s ISOFIX bodmi uchytenia na zadných 
sedadlách, resp. na sedadle spolujazdca. Optimálnu ochranu 
zabezpečuje integrovaný trojbodový pás a nastaviteľná opierka 
hlavy. Audi Baby škrupina je vybavená priedušným poťahom 
z polyesteru, ktorý sa dá prať. Montáž v protismere jazdy. 
Informáciu k aktivovaniu a deaktivovaniu airbagu spolujazdca 
nájdete v návode na prevádzku vášho vozidla. 
Informácia: Detské sedačky otočené dozadu sa NESMÚ používať 
na sedadle spolujazdca, keď je tam k dispozícii aktívny predný 
airbag. Len pre vozidlá Audi so sériovým 3- bodovým 
bezpečnostným pásom.
Obj. číslo  4L0019901B, farba: titan sivá / čierna
Obj. číslo 4L0019900D, farba: misano červená / čierna

02. Detská sedačka ISOFIX G1 

Pre deti od 12 mesiacov do 4 rokov alebo od 9 do 18 kg. Optimálnu 
ochranu ponúka integrovaný pás a nastaviteľná opierka hlavy. Audi 
detská sedačka je vybavená vzdušným poťahom z polyesteru a dá 
sa prať. Túto detskú autosedačku je možné namontovať výlučne 
s Audi ISOFIX Basis základom č. 4L0 019 900C EUR, ktorý sa 
zasunie do nainštalovaných ukotvení ISOFIX, a tým je spojený 
s karosériou vozidla. Jednoduchá a časovo nenáročná montáž. 
Pre deti do dvoch rokov odporúčame používať v protismere jazdy, 
pre väčšie deti v smere jazdy.
Obj. číslo  4L0019902A EUR, farba: misano červená

03. Detská sedačka Youngster Plus 

Pre deti od 4 do 12 rokov alebo od 15 do 36 kg. Uchytenie cez 
trojbodový pás vozidla a s ISOFIX ukotvením. Nastaviteľná opierka 
hlavy zabezpečí, že autosedačka bude "rásť" spolu s vaším dieťaťom. 
Detská sedačka umožňuje nastavenie veľkosti a šírky pre optimálne 
a komfortné vozenie detí. Audi detská sedačka je vybavená 
vzdušným poťahom z polyesteru, ktorý sa dá prať.
Obj. číslo 4L0019904D, farba: misano červená
Obj. číslo 4L0019905D, farba: titan sivá/čierna

misano červená titan sivá



Audi Sport lyžiarske okuliare

Ultraľahké okuliare Audi v spolupráci s rakúskym výrobcom 
Gloryfy ponúkajú športový dizajn a ochranu v jednom. UV 400. 
Materiál: plast. Vrátane praktického ochranného púzdra.
Obj. číslo 3111500400

Audi Sport hodinky

Čas pre viac športu – unisex 
hodinky s tromi ručičkami v matne 
čiernom puzdre. 
Materiál: plast/silikón 
Farba: červená/čierna 

Obj. č.: 3101600801 

 
Audi Originálne príslušenstvo 

teraz o 20 % výhodnejšie!

Ponuka platí od 1. 10. 2016 do 28. 2. 2017 

alebo do vypredania zásob.

Obrázky majú ilustračný charakter. Informácie o cenách Originálneho príslušenstva nájdete na www.audi.sk alebo u vášho autorizovaného servisného partnera Audi. 
Platí od 1. 10. 2016 do 28. 2. 2017 alebo do vypredania zásob. Zmena cien a tovarov vyhradená. Za chyby sadzby a tlače nepreberáme záruku.

Elegantný.
Ako Audi.
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Audi kožený opasok široký

Farba: čierna 
Obj. číslo 3141400300

Audi Sport unisex šiltovka
Farba: čierna
 
Obj. číslo 3131500200

Audi Sport pánske rukavice

Materiál: koža. Farba: čierna.
Veľkosť 8,5–9,5
Obj. číslo 3131402301–3

Lifestyle

Audi Sport dámske rukavice

Materiál: koža. Farba: červená/čierna.
Veľkosť 7–8
Obj. číslo 3131402201–3

Audi dámsky opasok
Úzky, červený, 110 cm.
Obj. číslo 314 150 0200

Audi obal na mobilný 
telefón Samsung Galaxy S6

Obal na mobilný telefón s prídavným 
vreckom na kartu a s praktickou klopou 
pre vytiahnutie telefónu. Materiál: koža. 
Rozmery: 8,8 x 15,5 cm. Farba: čierna.
Obj. číslo 3141500800
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Audi šnúrka na kľúče

Športová, praktická, moderná – Audi šnúrka na klúče 
vrátane bezpečnostného uzáveru – karabínky, krúžkom 
na kľúče a vygravírovanými Audi kruhmi.
Biela, obj. číslo 3181500300
Červená, obj. číslo 3181500200
Čierna, obj. číslo 3181500100

Lifestyle

Obrázky majú ilustračný charakter. Informácie o cenách Originálneho príslušenstva nájdete na www.audi.sk alebo u vášho autorizovaného servisného partnera Audi. 
Platí od 1. 10. 2016 do 28. 2. 2017 alebo do vypredania zásob. Zmena cien a tovarov vyhradená. Za chyby sadzby a tlače nepreberáme záruku.

 
Audi Originálne príslušenstvo 

teraz o 20 % výhodnejšie!

Ponuka platí od 1. 10. 2016 do 28. 2. 2017 

alebo do vypredania zásob.

Športový.
Ako Audi.

Audi klúčenka, karabína
Obj. číslo 318 140 0300

Audi klúčenka
kovová, oddeliteľná
Obj. číslo 318 140 0400
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Audi Sport dámska outdoorová bunda

Teplá, módna a funkčná outdoorová dámska bunda. Odnímateľná 
kapucňa. Športový dizajn dotvárajú detaily – kontrastný červený 
zips, praktické predné vrecká, Audi Sport logo v ľavej dolnej časti. 
Materiál: 100% polyester.
Obj. číslo 3131500901–4, 6, veľkosti XS–L, XXL

Audi Sport dámska prešívaná bunda

Prežiť zimu v dobrom zdravotnom stave a zároveň štýlovo – 
v dámskej prešívanej bunde s jemným brandingom – kruhmi 
Audi a logom Audi Sport. Zapínanie na zips a cvoky. Množstvo 
vnútorných vreciek, predné a náprsné vrecka majú zapínanie 
na cvoky. Materiál: 100% polyester.
Obj. číslo 3131503201–6, veľkosti XS–XXL

Audi Sport pánska outdoorová bunda

Teplá, módna a funkčná outdoorová pánska bunda. Odnímateľná 
kapucňa. Športový dizajn dotvárajú detaily – kontrastný červený 
zips, praktické predné vrecká, Audi Sport logo v ľavej dolnej časti. 
Materiál: 100% polyester.
Obj. číslo 3131501002–7, veľkosti S–3XL

Audi Sport pánska prešívaná bunda

Prežiť zimu v dobrom zdravotnom stave a zároveň štýlovo – 
v pánskej prešívanej bunde s jemným brandingom – kruhmi 
Audi a logom Audi Sport. Zapínanie na zips a cvoky. Množstvo 
vnútorných vreciek, predné a náprsné vrecka majú zapínanie 
na cvoky. Materiál: 100% polyester.
Obj. číslo 3131503302–7, veľkosti S–3XL

Lifestyle

Obrázky majú ilustračný charakter. Informácie o cenách Originálneho príslušenstva nájdete na www.audi.sk alebo u vášho autorizovaného servisného partnera Audi. 
Platí od 1. 10. 2016 do 28. 2. 2017 alebo do vypredania zásob. Zmena cien a tovarov vyhradená. Za chyby sadzby a tlače nepreberáme záruku.

Audi klúčenka, karabína
Obj. číslo 318 140 0300

Audi klúčenka
kovová, oddeliteľná
Obj. číslo 318 140 0400
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01 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/červená/čierna.
Obj. číslo 3151600100 03

01

 
Audi Originálne príslušenstvo 

teraz o 20 % výhodnejšie!

Ponuka platí od 1. 10. 2016 do 28. 2. 2017 

alebo do vypredania zásob.

Praktický.
Ako Audi.

02
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02 Audi Sport kozmetická taška od Deuter

Na služobné cesty, či na dovolenku – praktický pomocník 
na všetkých cestách. Vodoodolná 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

03 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

04 Audi mestská príručná batožina

Cestujte vo veľkom štýle – s mestskou príručnou batozižnou Audi. 
Taška má veľkú hlavnú priehradku na zips, predné vrecko na zips 
a samostnatnú 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 den s mestským inteligentným 
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

Obrázky majú ilustračný charakter. Informácie o cenách Originálneho príslušenstva nájdete na www.audi.sk alebo u vášho autorizovaného servisného partnera Audi. 
Platí od 1. 10. 2016 do 28. 2. 2017 alebo do vypredania zásob. Zmena cien a tovarov vyhradená. Za chyby sadzby a tlače nepreberáme záruku.
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03. Audi USB kľúč

Kapacita: 8GB. Farba: čierna.
Obj. číslo 8R0063827G

04. Audi tužková LED lampa

Ľahká tužková LED lampa z dvakrát eloxovaného 
hliníka s vysoko výkonným svetelným čipom LED 
s účinnosťou až 27 lumenov.
Obj. číslo 8R0052001D

05. Audi kožený prívesok na kľúče

01. Audi LED lampa

Univerzálne použiteľná LED lampa na čítanie, 
s labutím krkom, poskytuje výkon 20 lumenov. 
Disponuje prípojkou do zapaľovača cigariet. 
Na vrchu svietidla sa nachádza spínač.
Obj. číslo 8K0052010

02. 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

Obrázky majú ilustračný charakter. Informácie o cenách Originálneho príslušenstva nájdete na www.audi.sk alebo u vášho autorizovaného servisného partnera Audi. 
Platí od 1. 10. 2016 do 28. 2. 2017 alebo do vypredania zásob. Zmena cien a tovarov vyhradená. Za chyby sadzby a tlače nepreberáme záruku.

Obj. číslo

3181400200

A1 3181400201

A3 3181400203

A4 3181400204

A5 3181400205

A6 3181400206

A7 3181400207

A8 3181400208

TT 3181400209

S-line 3181400210

Q3 3181400213

Q5 3181400215

Q7 3181400217

 
Audi Originálne príslušenstvo 

teraz o 20 % výhodnejšie!

Ponuka platí od 1. 10. 2016 do 28. 2. 2017 

alebo do vypredania zásob.

Audi Originálne príslušenstvo

teraz o 20 % výhodnejšie!

Ponuka platí od 1. 10. 2016 do 28. 2. 2017

alebo do vypredania zásob.

01
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Audi Service app je prehľadná aplikácia, s ktorou získate 
všetky informácie, ktoré môžete na ceste potrebovať.

vždy poruke.
Majte Audi Service

APLIKÁCIA PRE
ANDROID NA Stiahnuť z

Prelistujte si aktuálne servisné ponuky, vyberte darčeky 
pre svojich najbližších z atraktívnych Audi katalógov 
Originálneho príslušenstva, objednajte sa do servisu, 
ohodnoťte vášho Audi partnera, alebo si prezrite služby, 
ktoré ste kúpou vášho Audi získali. Získajte prehľad 
o dopravnej situácii Audi Traffic info, zahrajte si Audi hry 
a pozrite si aktuálnu ponuku nových a jazdených vozidiel.

To všetko a ešte viac nájdete v najnovšej aplikácii 
Audi Service app.
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Nové Audi SQ7 TDI

Ikona po všetkých stránkach.

Nové Audi SQ7 TDI s výkonom 320 kW (435 k) a maximálnym krútiacim momentom 900 Nm je najsilnejším dieselovým SUV na trhu. Vysokovýkonný 

motor V8 TDI quattro s objemom 4,0 litra využíva svetovú novinku: elektricky poháňaný kompresor, ktorý udeľuje SQ7 TDI vynikajúci temperament 

pri rozjazde. Nové Audi SQ7 TDI tak vyšprintuje z 0 na 100 km/h za 4,8 sekundy a pokračuje ďalej až po elektronicky limitovaných 250 km/h. 

Aj exteriér zapôsobí – rozličné dizajnové prvky dodávajú SQ7 TDI výrazný a nezameniteľný vzhľad. Veľkorysý interiér pozýva na pohodlné posedenie – 

podľa želania pre päť alebo sedem osôb. Aby bola jazda v novom Audi SQ7 TDI nielen impozantná, ale aj bezpečná, úsporná a komfortná, 

je k dispozícii až 24 asistenčných systémov. 

Kombinovaná spotreba: 7,2 – 7,6/100 km. Kombinované emisie CO2: 189 – 199 g/km.

  www.audi.sk       www.svetaudi.sk       AudiSlovensko     audi.sk

297x210_sq7.indd   1 19/08/16   15:57

Obj. číslo

Produkt

01. Audi snehová lopata teleskopická 8R0096010D

02. Škrabka na ľad s penovou rúčkou 8R0096010 

03. Škrabka na ľad s metličkou 8R0096010A

04. Škrabka na ľad, teleskopická s gumenou stierkou a výkyvnou metličkou 8R0096010B

05. Audi taška s autokozmetikou 4L0096353020

06. Audi set zimnej autokozmetiky 4L0096352020 

07. Škrabka na ľad, teleskopická 8R0096010C

08. Rozmrazovač skla s rozprašovačom 500 ml 00A096322A 020

09. Nemrznúca zmes, koncentrát, 500 ml 00A096319 020

10. Nemrznúca zmes, koncentrát, 1 000 ml 00A096320 020

11. Nemrznúca zmes na čistenie čelného skla, do -25 °C, 3 l 8X0096320 020

 
Audi Originálne príslušenstvo 

teraz o 20 % výhodnejšie!

Ponuka platí od 1. 10. 2016 do 28. 2. 2017 

alebo do vypredania zásob.

Obrázky majú ilustračný charakter. Informácie o cenách Originálneho príslušenstva nájdete na www.audi.sk alebo u vášho autorizovaného servisného partnera Audi. 
Platí od 1. 10. 2016 do 28. 2. 2017 alebo do vypredania zásob. Zmena cien a tovarov vyhradená. Za chyby sadzby a tlače nepreberáme záruku.

01

02
03

04

05

06
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Nové Audi SQ7 TDI

Ikona po všetkých stránkach.

Nové Audi SQ7 TDI s výkonom 320 kW (435 k) a maximálnym krútiacim momentom 900 Nm je najsilnejším dieselovým SUV na trhu. Vysokovýkonný 

motor V8 TDI quattro s objemom 4,0 litra využíva svetovú novinku: elektricky poháňaný kompresor, ktorý udeľuje SQ7 TDI vynikajúci temperament 

pri rozjazde. Nové Audi SQ7 TDI tak vyšprintuje z 0 na 100 km/h za 4,8 sekundy a pokračuje ďalej až po elektronicky limitovaných 250 km/h. 

Aj exteriér zapôsobí – rozličné dizajnové prvky dodávajú SQ7 TDI výrazný a nezameniteľný vzhľad. Veľkorysý interiér pozýva na pohodlné posedenie – 

podľa želania pre päť alebo sedem osôb. Aby bola jazda v novom Audi SQ7 TDI nielen impozantná, ale aj bezpečná, úsporná a komfortná, 

je k dispozícii až 24 asistenčných systémov. 

Kombinovaná spotreba: 7,2 – 7,6/100 km. Kombinované emisie CO2: 189 – 199 g/km.

  www.audi.sk       www.svetaudi.sk       AudiSlovensko     audi.sk

297x210_sq7.indd   1 19/08/16   15:57



Audi vám prináša Šekovú knižku Audi na rok 2016.
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 2016 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! 

  
Súťažte so Šekovou knižkou!

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 € 

Šek, ktorý platí vám. 
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2016

Audi Originálne náboje 
a ložiská nábojov kolies

Audi Originálne 
rozvody

Audi Originálne
brzdové platničky

Audi Originálne tyčky 
riadenia a čapy riadenia

Audi Originálne stierače 
a aero stierače

Audi Originálne
tlmiče pruženia

Audi Originálna 
spojková sada

Audi sada kompletných 
zimných kolies

Sady letných a zimných 
pneumatík Continental

Audi Originálne
brzdové kotúče

Audi Originálne guľové 
čapy a tyčky stabilizátora

Audi Originálne 
štartovacie batérie

27Šeková knižka

-20%-20%

-20% -20%

-20% -20%

20162016-15% -25%

-20% -20%

-20%

-20%

a ložiská nábojov kolies

-20%



Katalóg obsahuje maximálne odporúčané ceny vrátane DPH. 
Ponuka platí od 1. 10. 2016 do 28. 2. 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.


