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Przewaga dzięki technice

Zawarte w tym katalogu modele oraz niektóre akcesoria nie są dostępne we wszystkich krajach. Przedstawione samochody 

zostały częściowo wyposażone w specjalne akcesoria, które wymagają dodatkowej opłaty. Dane dotyczące wyglądu i właściwości 

produktów odpowiadają wiedzy posiadanej w dniu przygotowania katalogu do druku. Wszelkie dane dotyczące wyposażenia 

oraz dane techniczne pochodzą z rynku niemieckiego. 

W związku z dalszym rozwojem akcesoriów zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian.

Katalog wydrukowano na papierze wyprodukowanym z celulozy bielonej bezchlorowo.
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Oryginalne akcesoria 

Katalog akcesoriów do Audi TT Coupé/TT Roadster 
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Audi TT: wyraźne krawędzie, 
dynamiczne linie. Ale to 
Państwo decydują o efekcie końcowym

Audi TT jest samochodem wyjątkowym. Jego kierowca również. Oryginalne akcesoria Audi 

są doskonałą okazją, by z samochodu sportowego uczynić Państwa samochód sportowy. 

Wysokiej jakości wyposażenie pozwoli przedstawić sportowy charakter w jeszcze lepszym świetle. 

Państwa naturalnie również. 
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1

Nie odkrywamy koła na nowo. 
Chociaż po licznych testach 
przypuszczalnie moglibyśmy to zrobić

W codziennym użytkowaniu obręcze ze stopu metali lekkich narażone są na ciągłe  obciążenia i ryzyko uszkodzeń. 

Aby spełniać wysokie wymagania jakościowe, obręcze poddawane są różnorodnym próbom, w tym z zakresu 

bezpieczeństwa. Zakrojone na szeroką skalę testy gwarantują odpowiednią wytrzymałość elementów konstrukcyjnych. 

Szlachetne, wielowarstwowe lakierowanie zapewnia nie tylko wspaniały wygląd, lecz także stanowi skuteczną ochronę 

przed zarysowaniami. 

Sport i design
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3 4

1 Obręcz koła ze stopu metali lekkich, 10-ramienna, 

kolor srebrny Royal

Wysokiej jakości obręcz o zdecydowanym wyglądzie. 

Obręcz 9 J x 19, dostosowana do opon w rozmiarze 

255/35 R 19.

2 Obręcz koła ze stopu metali lekkich, 5-ramienna, 

kolor biały Ibis 

Zwracający uwagę akcent kolorystyczny Państwa Audi TT. 

Obręcz 9 J x 19, dostosowana do opon w rozmiarze 

255/35 R 19.

3 Obręcz koła ze stopu metali lekkich, 5-ramienna, 

kolor srebrny Royal

Wyrazisty wzór Turbo, w kolorze srebrnym Royal. 

Obręcz 9 J x 19, dostosowana do opon w rozmiarze 

255/35 R 19.

4 Obręcz koła ze stopu metali lekkich, 5-ramienna, 

kolor czarny

Obręcz o silnym wyrazie, w kolorze czarnym, 

kontrastującym z kolorem nadwozia. 

Obręcz 9 J x 19 dostosowana do opon w rozmiarze 

255/35 R 19.
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Kto chce 

pięknie 

wyglądać, 

musi cierpieć

Na przykład w trakcie badania 

efektów oddziaływania mgły solnej 

z kwasem octowym i chlorkiem 

miedziowym na obręcz ze stopu 

metali lekkich. Nasi eksperci testujący 

jakość obręczy są tak samo pomysłowi, 

jak nasi projektanci. Nieznośny upał, 

wysoka wilgotność powietrza, 

intensywne nasłonecznienie – liczba 

możliwych testów jest niemal 

nieograniczona. Ale najtrudniejszym 

sprawdzianem jest badanie korozyjne 

we mgle solnej z dodatkiem kwasu 

octowego i chlorku miedziowego 

(CASS). Obręcze, po symulowanym 

teście odporności na uderzenia 

kamieniami, przez kilka dni 

poddawane są działaniu tego bardzo 

korozyjnego roztworu. Muszą one 

znieść bez widocznego uszczerbku 

wszystkie stawiane im wyzwania. 

Dlatego obręcze z oferty Oryginalnych 

akcesoriów Audi po wielu 

przejechanych kilometrach zachwycają 

tak samo, jak pierwszego dnia.
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2 3 4

1 Koło zimowe z 7-ramienną obręczą 

ze stopu metali lekkich 

Przystosowane do montażu łańcuchów śniegowych. 

Obręcz o wielkości 7 J x 17 dostosowana do opon 

w rozmiarze 225/50 R 17.

2 Obręcz koła ze stopu metali lekkich, 15-ramienna 

Elegancki wzór wyścigowy, z polerowanym rantem. 

Obręcz o wielkości 9 J x 18 dostosowana do opon 

w rozmiarze 245/40 R 18.

3 Pokrowce na koła 

Zestaw czterech pokrowców do przechowywania 

kompletu kół, z praktycznymi uchwytami ułatwiającymi 

transport. Wykonane z wytrzymałego tworzywa 

sztucznego, z zewnętrzną kieszenią przeznaczoną 

na śruby.

4 Nakrętki zabezpieczające zawór

Komplet 4 metalowych nakrętek z logo Audi 

w postaci czterech pierścieni. Chronią zawór 

przed kurzem, brudem i wilgocią. Dostępne do zaworów 

gumowych, metalowych i aluminiowych. 
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Jest różnica między dobrym wyglądem a „wow”

Połóżcie Państwo nacisk na dynamiczny charakter Audi TT Coupé i TT Roadster w szczególnie gustowny sposób. Spoiler na pokrywę 

bagażnika oraz pozostałe detale, takie jak chromowane listwy osłony chłodnicy lub sportowe końcówki rur wydechowych ze stali 

szlachetnej, podkreślają atletyczny wygląd Audi TT. 

Sport i design
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32

1 Spoiler na pokrywę bagażnika

Zamocowany  na stałe i przez to przez cały czas 

widoczny. Stosowany w zamian za seryjnie montowany 

na pokrywie bagażnika, elektrycznie sterowany spoiler. 

2 Chromowane listwy osłony chłodnicy 

Szlachetny i elegancki wygląd w oka mgnieniu. 

3 Obudowy lusterek zewnętrznych w kolorystyce 

aluminium 

Ze zintegrowanym kierunkowskazem LED. 

Gładka powierzchnia bez widocznej linii podziału. 

Sportowe końcówki rur wydechowych 

Podwójne, z chromowanej stali szlachetnej. 

Dostępne do modeli czterocylindrowych. 
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1 2

¹ Tylko w połączeniu z pakietem podstawowym CAN-BUS TT. 

1 Podświetlane listwy progowe¹

Podświetlane logo aktywowane jest poprzez otwarcie 

drzwi przy wsiadaniu i wysiadaniu z samochodu. 

2 Sportowa, skórzana kierownica

3-ramienna, spłaszczona w dolnej części, obszyta ręcznie 

skórą Nappa. Grubszy wieniec przyjemnie leży 

w dłoniach. Dostępna również w wersji wielofunkcyjnej 

i/lub z łopatkami skrzyni biegów. 

Sport i design 
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² Informacje o terminie wprowadzenia dostępne u Partnerów Audi. 

3 Folia ozdobna²

Postaw na sportowe akcenty wykorzystując elementy 

graficzne. Wysokiej jakości folia jest bardzo cienka, 

odporna na działanie światła i ścieranie. Po usunięciu 

nie pozostawia śladów. Tylko do TT Coupé.
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Wszystko 

zaczęło się 

od „winyli” 

W celu dalszego rozwoju folii ozdobnych nasi 

projektanci przebyli podróż w czasie do źródeł 

ich powstania. Droga prowadzi wstecz 

do Ameryki lat 40. Dla odróżnienia swoich 

samochodów wyścigowych, kierowcy oklejali 

je tak zwanym „winylem” – naklejką ze wzorem 

flagi w kratkę. Nazwa wywodzi się od użytego 

tworzywa, takiego samego, z którego 

produkuje się płyty gramofonowe. 

Wykorzystywany dziś materiał jest już inny, 

ale sama idea pozostała: folia ozdobna jest 

elementem indywidualizacji samochodu 

i podkreśla jego sportowy charakter. 

Projektanci Audi stworzyli ją specjalnie dla tego 

modelu. I dokładnie określili miejsce: tam, 

gdzie najlepiej współgra z liniami nadwozia 

oraz światłem słonecznym, by osiągnąć robiący 

wrażenie efekt. Oto rezultat, który naprawdę 

warto zobaczyć. Tak samo, jak w latach 40. 

Teraz na Audi. 
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W razie gdyby hotel nie miał żadnej 
propozycji na spędzenie wolnego 
czasu – zadbajcie o to sami

Dokąd wybiorą się Państwo następnym razem? Z nartami w góry, na spływ kajakowy czy może 

na odprężającą wycieczkę w okolice pełne zieleni? Decyzję można podjąć całkiem spontanicznie. 

Pomysłowe rozwiązania w zakresie transportu z oferty Oryginalnych akcesoriów Audi pozwalają 

na wiele swobody w elastycznym kształtowaniu wolnego czasu. 

1 Bagażnik dachowy „box” (370 l)¹

Kompaktowy bagażnik, prosty w obsłudze i łatwy 

do utrzymania w czystości. Zamykany na klucz. 

Aerodynamiczne kształty ograniczają hałas powodowany 

opływającym powietrzem. (montaż tylko na belkach 

bagażnika dachowego)

2 Bagażnik dachowy „box” (480 l)¹

Bagażnik doskonały do przewożenia nart lub sprzętu 

narciarskiego. Zamykany, z możliwością otwierania 

z obu stron. Łatwy do czyszczenia dzięki gładkim 

powierzchniom. (montaż tylko na belkach bagażnika 

dachowego)

3 Uchwyt na narty i deskę snowboardową

Do wygodnego transportu do 6 par nart lub 4 desek 

snowboardowych. Zamykany na klucz. (montaż tylko 

na belkach bagażnika dachowego)

4 Belki bagażnika dachowego

Są niezbędne do zamontowania różnorodnych 

przystawek transportowych, takich jak uchwyty na rower, 

kajak lub „box” dachowy. Profil belek wykonano 

z anodowanego aluminium. Łatwe w montażu, 

wyposażone w zamek. Maksymalny ciężar belek, 

przystawki i ładunku nie może przekraczać 75 kg.  

5 Uchwyt na kajak 

Do transport jednego kajaka o wadze do 25 kg. 

(montaż tylko na belkach bagażnika dachowego)

6 Uchwyt na rower wyścigowy 

Komfortowy w obsłudze i wyposażony w zamek. 

Do rowerów z systemem szybkiego montażu 

przedniego koła. Maksymalne obciążenie wynosi 17 kg. 

(montaż tylko na belkach bagażnika dachowego)

¹ Maksymalne dopuszczalne obciążenie wynosi 50 kg. 

Transport
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Profesjonalna komunikacja

Różnorodne propozycje w zakresie komunikacji w Audi TT dbają o to, abyście Państwo, 

oprócz partnera do rozmowy, zawsze mieli przy sobie swoją ulubioną muzykę. 

Z kolei aktualne dane nawigacyjne pomogą Państwu odkryć zupełnie nową drogę, 

która może stanie się tą ulubioną? 

Komunikacja
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3

1 Adapter do telefonu komórkowego do fabrycznej 

instalacji telefonicznej¹

Adapter wymaga przygotowania w postaci 

samochodowej instalacji telefonicznej i umożliwia 

prowadzenie rozmów telefonicznych przez zestaw 

głośnomówiący. Do wielu popularnych modeli telefonów 

komórkowych. 

2 Płyty nawigacyjne CD/DVD

Zawierają aktualne dane nawigacyjne takich krajów jak:  

Andora, Austria, Belgia, Czechy, Finlandia, Francja, 

Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, kraje nadbałtyckie 

i skandynawskie, Liechtenstein, Luxemburg, Monako, 

Niemcy, Polska, Portugalia, San Marino, Słowacja, 

Słowenia, Szwajcaria, Watykan, Węgry, Wielka Brytania, 

Włochy. 

3 Przewody połączeniowe do Audi music interface

Niezbędne do podłączenia różnorodnych modeli iPodów 

i innych odtwarzaczy multimedialnych – podłączenie 

odtwarzacza multimedialnego możliwe tylko poprzez 

specjalny przewód połączeniowy. Obsługa poprzez 

system MMI, o ile pozwala na to funkcjonalność 

urządzenia. Dodatkowe informacje dostępne 

u Partnerów Audi. 

Zmieniarka na płyty CD 

Do zabudowania w schowku przed pasażerem, 

na 6 płyt CD, z systemem antywstrząsowym. 

Łatwo dostępna, a każda z płyt może być ładowana 

lub wymieniana osobno. 

Zestaw głośnomówiący Bluetooth®²

Wykorzystuje system nagłośnienia samochodu. 

Każda z funkcji sterowana głosem, nie wymaga 

wcześniejszego szkolenia. Zapamiętuje do 5 aparatów 

telefonicznych. Możliwy odbiór i wysyłanie wiadomości 

tekstowych SMS, jeśli pozwala na to funkcjonalność 

telefonu komórkowego.  

¹ Szczegółowe informacje dostępne u Partnerów Audi.  ² Informacje o terminie wprowadzenia dostępne u Partnerów Audi. 
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Jeździć Audi. Jeszcze 
przed rozpoczęciem nauki chodzenia

Nawet jeśli jeszcze wiele lat upłynie, nim najmłodsi pasażerowie sami będą naciskać pedał gazu: 

foteliki samochodowe z oferty Oryginalnych akcesoriów Audi dbają o to, by dzieci miały tyle samo 

radości z podróżowania samochodem, co dorośli.

1 Fotelik dla niemowląt

Posiada zintegrowane, statyczne trzypunktowe pasy 

bezpieczeństwa ze specjalnymi nakładkami 

oraz składany daszek chroniący przed promieniami 

słonecznymi. Dla niemowląt do ok. 15 miesiąca życia 

(do ok. 13 kg wagi).

2 Fotelik dziecięcy z mocowaniem ISOFIX  

Montaż w uchwytach ISOFIX. Regulacja wysokości 

pasów w siedmiu pozycjach poprzez prostą w obsłudze 

dźwignię. Materiał obiciowy nadaje się do prania. 

Przystosowany dla dzieci od 1 do 4 lat (od 9 do 18 kg). 

3 Fotelik dla starszych dzieci 

Oferuje wysoki komfort użytkowania dzięki odpowiednio 

zaprojektowanemu przebiegowi pasa bezpieczeństwa. 

Posiada regulację wysokości i szerokości. Łatwe 

dopasowanie dzięki okienku pokazującemu wzrost 

dziecka. Dla dzieci w wieku od 3 do 12 lat (15 do 36 kg). 

4 Warianty kolorystyczne fotelików

Wszystkie foteliki samochodowe oferowane są 

w dwóch kombinacjach kolorystycznych: sportowej, 

pomarańczowo-czarnej oraz klasycznej, srebrno-czarnej. 

Zastosowane materiały obiciowe są przyjazne dla skóry 

dziecka, przewiewne, odporne na działanie promieni 

słonecznych  i nadają się do prania. Dodatkowe obicie 

można zamówić u Partnerów Audi. 

5 Podstawka mocująca ISOFIX do fotelika 

dla niemowląt 

Umożliwia pewne zamocowanie fotelika w uchwytach 

ISOFIX. Ułatwia montowanie i wyjmowanie fotelika 

z samochodu, a regulowana podpórka zwiększa 

stabilność, optymalizując ochronę najmłodszych 

pasażerów. 

6 Dziecięcy świat Audi 

Komfortowa poduszka i kocyk, poduszka podróżna 

na kark, becik i śpiworek do fotelika samochodowego 

zapewnią najmłodszym wygodną podróż i poczucie 

bezpieczeństwa. O dobrą zabawę i przyjemną atmosferę 

zadba pluszowa kierownica, przytulanka oraz pluszowa 

zawieszka i gekon. Cała kolekcja dopasowana jest 

do wzornictwa fotelików samochodowych Audi. 

Rodzina 
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1

Stwierdzenie, że samochód sportowy 
nie jest praktyczny, uważamy za pogłoskę 

Naturalnie, w przypadku Audi TT sportowy charakter jest na pierwszym planie. To wcale nie musi oznaczać braku funkcjonalności. 

Przy pomocy prostych środków mogą Państwo podnieść walory użytkowe lub zabezpieczyć swoje Audi TT przed śladami eksploatacji. 

Wszystkie akcesoria są starannie dobrane, by Audi TT zawsze było rasowym samochodem sportowym.  

Komfort i ochrona  

Montreal_Zub_11_2010_03.indd 18 07.06.2010 10:52:46

2 3 4

1 Audi Tracking Assistant 

i Audi Tracking Assistant plus¹, ²

Umożliwia wykrycie i śledzenie skradzionego pojazdu 

przy użyciu technik GPS/GSM na obszarze 27 

europejskich krajów. System dostępny w dwóch 

wersjach, gdzie wersja „plus” wzbogacona jest 

o automatyczną identyfikację kierowcy i inteligentną 

blokadę zapłonu. 

2 Pokrowiec ochronny na samochód 

Dopasowany do danego modelu, w kolorze 

antracytowym, z logo Audi i paskami podkreślającymi 

kształt samochodu. Wykonany z przewiewnego 

i antystatycznego materiału. Optymalna ochrona 

przed kurzem i brudem. Tylko do użytku wewnętrznego. 

3 Pilot sterujący bramą garażową 

Pozwala na zdalną obsługę bramy za pomocą trzech 

programowanych przycisków ukrytych na panelu 

pod osłoną przeciwsłoneczną. Przy pomocy pilota 

można otwierać i zamykać bramę garażową 

lub zewnętrzną. Możliwe jest także sterowanie 

instalacją alarmową i oświetleniem posesji3. 

Tylko do Audi TT Coupé.

4 Torba podróżna

Praktyczna i uniwersalna torba ułatwiająca utrzymanie 

porządku wewnątrz samochodu. Mocowana na oparciu 

przedniego fotela pasażera. Łatwa do złożenia i zabrania 

ze sobą. 

Chlapacze¹

Wykonane z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, 

ograniczają zabrudzenie i uszkodzenie lakieru w rejonie 

progów i tylnego zderzaka. Dostępne w zestawach 

na przód i/lub tył. 

¹ Informacje o terminie wprowadzenia dostępne u Partnerów Audi. ² Szczegółowe informacje dostępne u Partnerów Audi.  ³ Jeżeli wymienione systemy są ze sobą kompatybilne.  
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1 Siatka na bagaż

Zapobiega przemieszczaniu się drobnych przedmiotów 

w przestrzeni bagażnika. Cztery haki mocują siatkę 

w fabrycznie przygotowanych uchwytach. 

2 Mata bagażnika

Podwyższony rant skutecznie zabezpiecza wnętrze 

bagażnika przed zabrudzeniem. Faktura wykładziny 

ogranicza przemieszczanie się ładunku. Po złożeniu 

i nie zajmuje wiele miejsca podczas przechowywania. 

3 Wykładzina bagażnika

Dopasowana do kształtu podłogi bagażnika. 

Zmywalna, wytrzymała i kwasoodporna. Wysoki rant 

chroni przedział bagażowy przed zanieczyszczeniem 

substancjami płynnymi. 

4 Dywaniki gumowe

Doskonale dopasowane, skutecznie chronią przestrzeń 

pasażerską przed zabrudzeniem. Przymocowane 

do podłogi w przewidzianych do tego celu punktach. 

Z logo TT.  

5 Dywaniki welurowe Premium

Skrojone na miarę, wykonane z wytrzymałego, gęstego 

weluru. Pokryte od spodu materiałem ograniczającym 

przemieszczanie się i dodatkowo mocowane do podłogi 

w fabrycznie przygotowanych punktach. Z wyszytym 

logo TT. 

Dywaniki welurowe 

Wykonane z wytrzymałego weluru, zapewniają 

skuteczną ochronę przez zabrudzeniem. Mocowanie 

w fabrycznie przygotowanych punktach zabezpiecza 

przed przesuwaniem. Dostępne np. w kolorach 

szary tytan, soul lub beż luxor. 

Komfort i ochrona  
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Czujniki parkowania 

Cztery sensory dyskretnie umieszczone w tylnym  

zderzaku. System wspomaga kierowcę akustycznym 

sygnałem, informując o odległości od przeszkody. 

Aktywacja następuje poprzez włączenie biegu 

wstecznego.   
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Czego można 

nauczyć się 

od nietoperzy 

podczas 

parkowania

Odpowiedzielibyśmy, że kilku 

rzeczy. Na przykład lokalizacji 

za pomocą ultradźwięków. 

Nietoperze wykorzystują tą technikę 

do orientacji w trudnym terenie 

z robiącą wrażenie precyzją. 

Stanowiące opcję doposażenia 

czujniki parkowania Audi 

z oczywistych względów również 

korzystają z zalet tej metody. Cztery 

lakierowane czujniki zamontowane 

w zderzaku wysyłają sygnał 

ultradźwiękowy, który powraca 

po odbiciu się od przeszkody. 

Osiągnięcie wysokiej dokładności 

w najważniejszym zakresie odległości 

między 140 a 30 cm możliwe jest 

dzięki indywidualnej kalibracji 

systemu. Dlatego nawet 

zamontowany hak holowniczy z oferty 

Oryginalnych akcesoriów Audi 

nie powoduje fałszywych odczytów. 

Tak więc dzięki ultradźwiękom 

nietoperz trafia do celu, a Państwa 

Audi w lukę na parkingu.  
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Jeszcze więcej akcesoriów 
do Audi TT? Proszę bardzo!

Wiele radości podczas odkrywania szerokiej oferty akcesoriów na stronie www.audi.pl!  
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Szeroka oferta akcesoriów Audi dostępna jest również w internecie. 

Konfigurator pozwoli Państwu na wirtualne dopasowanie obręczy ze stopu metali lekkich 

do wybranego modelu Audi. Dodatkowo mogą Państwo wybrać samochód w jednym z pięciu 

kolorów lakieru – by jeszcze dokładniej wizualizacja odpowiadała rzeczywistości. 

W katalogu „Oryginalnych akcesoriów Audi” znajdą Państwo wspólne dla wszystkich modeli 

akcesoria Audi, w tym wiele przydatnych rzeczy, takich jak łańcuchy śniegowe i kosmetyki 

samochodowe, ale również produkty pozwalające na indywidualizację wyglądu, jak na przykład 

metalowe nakrętki zabezpieczające zawór z logo Audi. Katalog dostępny będzie pod koniec 

roku 2010. 

>  www.audi.pl, dział „Serwis i akcesoria”, zakładka „Oryginalne akcesoria Audi” 

Oryginalne akcesoria Audi®  

> www.audi.pl, dział „Serwis i akcesoria”, „Konfigurator kół”

Konfigurator kół Audi  

Katalog Oryginalnych akcesoriów Audi

Oryginalne akcesoria

Oryginalne akcesoria 
Audi
Więcej Audi – dla Państwa Audi.
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