
Audi Serwis

Przygotuj auto na lato – letni Audi CarCheck już od 99 zł
Audi Serwis. I znowu wszystko jest możliwe.

Wakacje zaczynają się 
w Twoim Audi
Letnia kolekcja Oryginalnych akcesoriów Audi

Najbliższy salon Audi

Zapraszamy do serwisu Audi
Dożywotnia Gwarancja Mobilności Audi to program zapewniający kierowcom Audi bezpieczeństwo i komfort podróżowania. 
Przez 365 dni w roku i 24 godziny na dobę, niezależnie od miejsca pobytu program ten oferuje bezpłatną pomoc drogową 
i inne bezpłatne świadczenia w razie awarii, wypadku, kradzieży oraz w innych przypadkach unieruchomienia samochodu. 
Dożywotnia Gwarancja Mobilności Audi zapewnia Państwu pomoc w przypadku zdarzeń powstałych na terytorium Polski oraz 
prawie całej Europy. Szczegółowe informacje o zakresie świadczeń i warunkach Dożywotniej Gwarancji Mobilności Audi znajdą 
Państwo w swoim planie serwisowym oraz na stronie:

 www.audi.pl
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 4  Wszystko się ułoży 
Pojemniki dachowe, torby

 6  Komfort można 
zorganizować 
Uchwyty, podstawy bagażnika, 
torba do przechowywania 
bagażnika, lodówka z funkcją 
termosu

 12  Trwałe piękno 
Środki do pielęgnacji

 14  Twoje centrum obserwacji 
Kamery samochodowe

 16  Hotel pod tysiącem gwiazd 
Namiot

 18  Indukcja, czyli wygoda 
Stacja ładowania, osłona ładująca

 20  Uśmiech dziecka jest 
bezcenny 
Foteliki i akcesoria dla dzieci

 24  Kawa w plenerze? Proszę 
bardzo 
Espresso mobil, odświeżacz 
powietrza, akcesoria dla psa

 30  Na straży porządku 
Dywaniki, maty, wanienki, korytko

 36  Organizacja w aucie 
Organizery, torby, pudełka, 
ściereczka

 40  Karbon wyznacza styl 
Akcesoria z karbonu

 44  Gdy czas idzie na rękę 
Zegarki i chronografy

 48  W słonecznym stylu 
Okulary słoneczne

 52  Legendarna kolekcja 
Kolekcja quattro

 58  Wyjątkowo fascynująca 
historia 
Kolekcja Heritage

 68  Wszystko w porządku 
Walizki, torby, plecaki

 72  Emocje zawsze w modzie 
Kolekcja Audi Sport

Szerokiej drogi 
i pięknych chwil
Lato zaprasza słońcem i piękną pogodą. Nie jest ważne, dokąd 
zamierzasz się wybrać – w góry, nad morze, podziwiać fiordy czy może 
prosto przed siebie, Audi daje coś więcej niż komfortowe dotarcie na 
miejsce i pełne bezpieczeństwo podróży. Tym czymś jest poczucie,  
że wakacje zaczynają się zaraz po wejściu do samochodu. 
Wybierając akcesoria z bogatej oferty akcesoriów Audi, możesz sam 
zaprojektować swój wypoczynek i skomponować każdą z pięknych 
chwil. Komfortowy namiot, firmowa odzież czy idealnie dopasowane 
torby i bagażniki dachowe – wszystko to zostało stworzone, abyś nie 
musiał rezygnować z żadnej przyjemności. Poranne espresso w świetle 
wschodzącego słońca, wieczorny relaks z widokiem na fale oceanu, 
a może rowerowy wypad wzdłuż górskiego strumienia? Nic nie ogranicza 
Twojej fantazji. Audi to coś więcej niż samochód i jego wyposażenie, 
to Twoja niczym nieskrępowana wolność i radość z każdej chwili.
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Wszystko się ułoży
Funkcjonalność Twojego Audi możesz zwiększyć samemu. Do dyspozycji 
masz trzy pojemniki dachowe i komplet dostosowanych do nich toreb. 
Wybierz zestaw, który idealnie pasuje do Twojego Audi i bądź pewien, 
że wszystko, czego potrzebujesz, jest zabezpieczone, doskonale ułożone 
i łatwo dostępne.

Torby do pojemników dachowych

Uniwersalna torba została zaprojektowana 
specjalnie do przechowywania bagażnika 
z asortymentu oryginalnych części Audi 

w garażu, piwnicy lub w innych pomieszczeniach. 
Wykonana z materiału wysokiej jakości, 
wyposażona w zamek błyskawiczny oraz 

uchwyt do przenoszenia. Pasuje do wszystkich 
bagażników dachowych z asortymentu 

oryginalnych części Audi.

000071154, 000071154A, 000071154B

Cena już od 235 zł

Pojemnik dachowy
Nowa stylistyka i lepsza aerodynamika dzięki 

płaskim, sportowym kształtom. Dostępny 
w kolorze szarym i czarnym. Zamykany na 

zamek i otwierany na obie strony, co znacznie 
ułatwia wkładanie i wyjmowanie bagażu. Łatwe, 

bezpieczne i szybkie mocowanie na belkach 
bazowych poprzez system szybkomocujący. 

Przetestowane pod kątem kolizji w warunkach 
miejskich (Audi City Crash) z podwyższonymi 

wymaganiami w zakresie symulowanego testu 
zderzeniowego przedniego/tylnego.

Dopuszczalna ładowność: 60 kg
Dostępny w trzech wielkościach: 300 l, 360 l i 405 l

oraz w dwóch wersjach kolorystycznych

8V0071200, 8X0071200, 8K0071200 

Cena już od 1 799 zł
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Komfort 
można zorganizować
Dzięki Oryginalnym akcesoriom Audi możesz sam zorganizować 
przestrzeń tak, aby nawet niewygodne w transporcie przedmioty były 
zawsze zabezpieczone w 100%, a ich obecność np. na dachu, w żaden 
sposób nie wpływała na komfort jazdy.

Bagażnik rowerowy do haka  
holowniczego

Zamykany bagażnik do transportu dwóch 
rowerów o maksymalnym obciążeniu 60 kg.  

Praktyczny mechanizm składania ułatwia 
dostęp do bagażnika samochodu.

Prosimy zwrócić uwagę na informacje w książce 
samochodu dotyczące maksymalnego  

obciążenia haka holowniczego i maksymalnej 
masy całkowitej pojazdu.

4K0071105

Cena 3 099 zł

Uchwyt na rower

Lekki, prosty w obsłudze i zamykany  
na klucz – uchwyt na rower przyda się  

nie tylko przy letnich wypadach  
za miasto. Montaż tylko na belkach bagażnika 

dachowego stanowiących wyposażenie 
dodatkowe.

8T0071128

Cena 620 zł
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Podstawy bagażnika dachowego

Dzięki możliwości zamontowania na podstawach 
bagażnika dachowego różnorodnych przystawek 

transportowych (np. uchwytu na rowery, 
bagażnika dachowego, uchwytu na narty 

i snowboard lub uchwytu na kajak) poszerzysz 
możliwości transportowe swojego Audi. Łatwe 

w montażu, wyposażone w zabezpieczenia 
antykradzieżowe. Wykonane z anodowanych 

profili aluminiowych z plastikowymi elementami 
mocującymi wysokiej jakości. 

Dopuszczalne maksymalne obciążenie belek 
wynosi 75 kg.

Do modelu Audi Q3

83A071151

Cena już od 1 240 zł
W ofercie dostępne również do pozostałych modeli Audi 

– szczegółowych informacji udzielają  
Partnerzy Serwisowi Audi.

Torba do przechowywania  
bagażnika dachowego

Do przechowywania lub transportu 
belek dachowych i drobnych przystawek 

transportowych. Z wytrzymałego materiału, 
z uchwytami i kieszenią boczną  
na narzędzia lub drobne części.

Wymiary: dł./szer./wys. 1200/150/270 mm

8R0071156F

Cena już od 200 zł

Audi Serwis 98



Lodówka z funkcją termosu
Lodówka termoelektryczna o pojemności 20 litrów na schłodzone lub 

ciepłe napoje. Możliwość zwiększenia pojemności użytkowej o 5 litrów.

Masa własna ok. 3 kg.
Długość kabla zasilania: ok. 1,5 m.

Zasilanie: 12 V

4M8065402

Cena 1 090 zł

Audi Serwis 1110



Torba ze środkami pielęgnacyjnymi

Torba zawierająca wszystko, co potrzebne do gruntownego czyszczenia  
i wykończenia wyczyszczonych powierzchni.

Zawartość:
1 środek do czyszczenia obręczy, 500 ml  
1 środek do usuwania owadów, 500 ml

1 środek do głębokiej pielęgnacji tworzyw sztucznych, 250 ml
1 wosk polimerowy, 250 ml

1 szampon woskujący, 250 ml
1 politura do szkła, 50 ml

1 ściereczka z mikrowłókien, czarna
1 gąbka do usuwania owadów 

1 gąbka (normalna)
 

4L0096353C

Cena 350 zł

Politura do szkła 
00A096329  020

Cena 19 zł
Środek do czyszczenia  

z aktywną pianą
00A096301A 020

Cena 44 zł

Szampon woskujący
8X0096315

Cena 490 zł
Wosk polimerowy

00A096317A 020

Cena 42 zł

Trwałe piękno
Każdy element Twojego Audi jest zrobiony z najlepszych 
materiałów i doprowadzony do perfekcji. Widać to 
zwłaszcza we wnętrzu. Aby na długo utrzymać piękno 
wszystkich powierzchni, skorzystaj z oferty doskonałych 
kosmetyków samochodowych Audi.

Audi Serwis 1312 13



Twoje centrum 
obserwacji
Bądź przygotowany na wszystko, co może zdarzyć się 
podczas podróży i miej pełną relację z tego zdarzenia 
zawsze pod ręką. Bądź przewidujący i zamontuj 
w swoim Audi kamerę z oferty Oryginalnych akcesoriów 
Audi, zapewniając sobie tym samym najwyższej jakości 
ogląd każdej sytuacji.

Zestaw kamera przednia i tylna
4G0063511G

Cena 2 140 zł

Kamera na przód
4G0063511

Cena 1 840 zł

Audi Serwis 1514 15



Pompowanie i spuszcza-
nie powietrza
Dmuchany stelaż posiada zawo-
ry z dwoma zamknięciami: zawór 
zwrotny do szybkiego i łatwego 
pompowania oraz duży zawór do 
spuszczania powietrza.

System Multi Chamber 
Safety
Dzięki opatentowanemu systemowi 
Multi Chamber Safety można napeł-
nić powietrzem całą ramę, używając 
tylko jednego zaworu. Cztery od-
dzielne komory zapewniają stabil-
ność także w przypadku uszkodzenia.

4,000 mmkm/h

Namiot stoi stabilnie bez naciągów przy wie-
trze poniżej 70 km/h. Jest wodoszczelny do 
4000 mm słupa wody. Dostarczany w komple-
cie z torbą, pompką, zestawem do naprawy, 
śledziami i 2 daszkami przeciwsłonecznymi. 
Posiada oddzielną 3-miejscową sypialnię, a we 
wnętrzu znajdują się dodatkowe kieszenie.

¹  Śluza łącząca namiot z samochodem dostępna 
jako opcja dla Audi Q2, Q3, Q5 i Q7.

Hotel 
pod tysiącem gwiazd

Wiele najpiękniejszych miejsc na Ziemi ciągle pozostaje nieodkrytych. Nie zobaczysz 
ich z okna czy tarasu hotelowego. Trzeba do niech dotrzeć i je odkryć, czasami 
zgodnie z planem, a czasami przez przypadek. Wyposażając swoje Audi w namiot 
z oferty Oryginalnych akcesoriów Audi, możesz spokojnie rozpocząć przygodę 
życia. Wyrusz w drogę i nie przejmuj się tym, gdzie spędzisz noc. Sam wybierz 
takie miejsce, w którym poczujesz się najlepiej i korzystając z systemu One Pump 
błyskawicznie ustaw komfortowy namiot Audi. Twój hotel pod tysiącem gwiazd  
jest gotowy. 
Życzymy pięknych snów i smacznego śniadania w pierwszych promieniach słońca.

Namiot
8U0069613

Cena 7 999 zł

Łącznik z samochodem1

Cena 1 090 zł

Audi Serwis 1716



Przebywając poza domem dłużej niż kilkanaście godzin, nerwowo szukasz wolnego gniazdka? 

Nie zawsze pamiętasz, aby mieć ze sobą własną ładowarkę, kabel microUSB, a do tego 
jeszcze przenośny powerbank? Rozwiązaniem tych wszystkich niedogodności jest ładowanie 
indukcyjne. 

Jak to działa? Prąd przepływający przez jedną cewkę (w ładowarce) powoduje powstanie pola 
elektromagnetycznego, które indukuje napięcie w drugiej cewce, które z kolei zmieniane jest na energię 
zasilającą smartfon (w baterii). Jednak istotne są nie zachodzące zjawiska fizyczne, ale efekt, jaki pozwala 
to osiągnąć. System indukcyjnego ładowania Audi składa się ze stacji ładującej Audi phone box i etui 
ze specjalnym klipsem. Ze strony użytkownika jedyną aktywnością jest położenie urządzenia w etui 
w specjalnym miejscu, bez konieczności celowania wtyczką w gniazdko. Audi phone box umieszczony 
w środkowym podłokietniku, bezprzewodowo, przy pomocy standardu komunikacji bliskiego zasięgu, 
łączy telefon komórkowy z anteną samochodową i umożliwia jego ładowanie. Etui dodatkowo chroni 
przed zadrapaniami i zabrudzeniem.

Uwaga: urządzenie musi zostać przystosowane do standardu Qi.

Indukcyjna osłona ładująca
Indukcyjna osłona ładująca pozwala na bezprzewodowe 

ładowanie w oparciu o Wireless Charging. Zapewnia 
łatwy dostęp do wszystkich elementów i posiada 

certyfikację zgodną z wytycznymi dla iPhone Apple 
(MFi).

8W0051435B

Cena 231 zł

Indukcja,  
czyli wygoda
Po prostu połóż swój smartfon na podkładce.  
To wszystko – nie musisz niczego wpinać. Właśnie w ten sposób 
naładujesz swój telefon, wykorzystując zjawisko indukcji.

Indukcyjna stacja ładowania  
do telefonów komórkowych z Wireless 

Charging wg standardu Qi  

8W0051191

Cena 195 zł

Audi Serwis 1918 1919



Fotelik dla dzieci 
Audi Youngster plus

Dla dzieci o wadze od 15 do 36 kg lub od 4 do 12 
lat. Mocowanie za pomocą trzypunktowego pasa 

bezpieczeństwa i mocowania ISOFIX. Oparcie 
regulowane odpowiednio do wzrostu dziecka. 

Fotelik wyposażony jest w okienko pozwalające 
na optymalne ustawienie wielkości. Siedzenie 

i oparcie mogą być rozdzielone i złożone w celu 
łatwiejszego transportu. Oddychające i nadające 

się do prania obicie z poliestru.

4L0019905F

Cena już od 1 349 zł

Fotelik dziecięcy Audi 
Dla dzieci o wadze od 9 do 18 kg  

lub od 1 do 4 lat. Łatwy montaż bez 
samochodowych pasów bezpieczeństwa przy 
użyciu obligatoryjnej podstawki Audi ISOFIX. 

Zintegrowane pasy szelkowe, zdejmowany 
pokrowiec nadający się do prania w pralkach 

i suszenia w suszarkach.

Dostępny w dwóch wersjach 
kolorystycznych.

4L0019902B

Cena już od 1 599 zł

Najważniejsi pasażerowie w Twoim Audi wymagają najlepszych 
warunków podróżowania. W ofercie Oryginalnych akcesoriów Audi 
znajdziesz wszystko, co pozwoli Ci spełnić te oczekiwania.  
Uśmiech dziecka dostaniesz gratis.

Uśmiech dziecka 
jest bezcenny

Audi Serwis 2120 2121



Fotelik niemowlęcy Audi I-SIZE
Fotelik niemowlęcy Audi I-SIZE przeznaczony 
jest dla dzieci o wzroście od ok. 45 do 80 cm. 
Zapewnia dobrą ochronę dzięki wbudowanym 
szelkom i możliwości dostosowania zagłówka, 
a także systemowi poduszeczek powietrznych. 
Fotelik niemowlęcy odpowiada we wszystkich 

punktach europejskiej normie bezpieczeństwa.

4L0019901D

Cena 1 690 zł

Podkładka pod fotelik dziecięcy 
Zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem 
oraz ewentualnymi odciskami fotelików 

dziecięcych. Łatwo zmywalna, spód z powłoką 
antypoślizgową. Mali podróżujący znajdą 

również miejsce na drobne przedmioty  
w 2 kieszeniach. Bezproblemowy montaż  

ze wszystkimi fotelikami dziecięcymi Audi, 
również w przypadku mocowania ISOFIX. 

4L0019819

Cena 200 zł

Lusterko dziecięce Audi
Umożliwia obserwowanie dziecka zapiętego 
w foteliku niemowlęcym na tylnej kanapie, 
zamontowanym tyłem do kierunku jazdy. 

Proste mocowanie do zagłówka za pomocą 
rzepów. Indywidualnie regulowany kąt 

widzenia (wychylenie w zakresie do 15 stopni 
we wszystkich kierunkach). Możliwość zdjęcia 
w dowolnym czasie. Produkt przeszedł testy 

zderzeniowe.

8V0084418

Cena już od 129 zł

Audi Serwis 2322



Kawa w plenerze? 
Proszę bardzo.

Espresso mobil 
Mobilny ekspres do kawy espresso podłączany 

do gniazda 12 V w Twoim Audi przygotuje 
gorącą i aromatyczną filiżankę espresso  

w parę minut.

W skład zestawu wchodzą:
1 x Espresso mobil

1 x instrukcja obsługi
1 x torba do przechowywania
1 x ściereczka do czyszczenia

18 x saszetek kawy Espresso Illy
2 x filiżanki do espresso

4G0069641A

Cena już od 1 400 zł
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Odświeżacz powietrza  
Audi Singleframe

Odświeżacz powietrza o niepowtarzalnym 
wzornictwie Audi Singleframe zapewnia 
przyjemny zapach we wnętrzu pojazdu 

przez około 45 dni.

80A087009

Cena 86 zł

Opakowanie uzupełniające 
odświeżacza powietrza 

Audi Singleframe
Praktyczny wkład zapachowy do uzupełnienia: 

orientalny, morski lub o ożywczej nucie 
zapachowej.

81A087009

Cena 40 zł

Audi Serwis 2726



Pas ochronny dla psa
Bezpieczny i wygodny sposób na transport 

psów na tylnym siedzeniu.

8X0019409 - rozmiar S
8X0019409A - rozmiar M
8X0019409B - rozmiar L

8X0019409C - rozmiar XL

Cena już od 350 zł

Kapa ochronna na tył 
okrywająca tylną kanapę i oparcie

Kapa ochronna na tył chroni tylną kanapę, ścianki boczne oraz 
tylne drzwi Twojego Audi przed zanieczyszczeniami. Wielostronny 
zamek błyskawiczny pozwala na wygodne wsiadanie i wysiadanie 
psa przez tylne drzwi, w przypadku małych psów kapę ochronną 

można użytkować po złożeniu jej na pół. Mocowanie kapy 
ochronnej z tyłu trwa tylko chwilę.

8X0061680A

Cena już od 710 zł

Audi Serwis 2928



Dywaniki gumowe

Dla modelu Audi A4

8W1061501 041 (przód)

Cena już od 198 zł

Dywaniki gumowe

Dla modelu Audi A6

8W1061501  041

Cena już od 220 zł

Precyzyjnie zaprojektowane i wykonane z najlepszych materiałów 
akcesoria Audi to gwarancja zachowania czystości oraz pełnej 
funkcjonalności w Twoim samochodzie. Dzięki nim zapewnisz 
swojemu Audi pełną ochronę i idealny stan wnętrza przez lata.

Na straży 
porządku

Audi Serwis 3130 3131



Mata bagażnika

Mata ochronna z podwyższonym rantem 
zabezpiecza tapicerkę podłogi bagażnika przed 

zanieczyszczeniem, a specjalnie dobrana faktura 
powierzchni ogranicza przemieszczanie się bagażu 

w trakcie jazdy. Wykonana z pianki PE. Można ją 
zrolować, co ułatwia przechowywanie. Dostępna 

dla wszystkich modeli Audi.

8V3061160 (dla Audi A3)

Cena już od 238 zł

Wanienka bagażnika

Optymalna do ładunków, które podczas transportu 
mogą pozostawić trwałe ślady we wnętrzu 

bagażnika. Wytrzymała, wykonana z tworzywa 
sztucznego, z wysokim rantem. Łatwa do 

utrzymania w czystości. Szerokie rowki ograniczają 
przemieszczanie się przedmiotów podczas jazdy.

Dla modelu Audi A4 Avant i Audi A4 allroad

8W0061170 

Cena już od 1 020 zł

Audi Serwis 3332 3333



Korytko do bagażnika 

Praktyczne korytko do bagażnika zabezpiecza 
podłogę bagażnika przed przemoczeniem oraz 
zabrudzeniem. Jest wodoszczelne i zapobiega 

przesuwaniu się ładunku w bagażniku.

8U0061170

Cena już od 990 zł

Mata dwustronna z osłoną zderzaka

Wykonana z wytrzymałej, wysokiej jakości tkaniny 
poliestrowej z folią ochronną, zabezpiecza 

zderzak przed uszkodzeniem podczas załadunku 
i wyładunku bagażu.

Dla modelu Audi Q5

8X0061190 

Cena już od 258 zł

Audi Serwis 3534 3535



Dzięki pudełkom, torbom i organizerom idealnie komponującym się  
w Twoim Audi, każdy, nawet najmniejszy potrzebny w podróży 
przedmiot, będzie odpowiednio zabezpieczony i dostępny  
na wyciągniecie ręki.

Organizacja w aucie

Ściereczka do polerowania
Ściereczka do czyszczenia o wysokiej jakości do 
wyświetlaczy dotykowych i innych błyszczących 
powierzchni we wnętrzu samochodu, zapewnia 

dokładnie i kompletne czyszczenie. 

Kolor: Audi Aluminium Silver; z logo Audi
Wymiary: 30 x 30 cm 

Materiał: 70% poliester, 30% poliamid

80A096325

Cena 35 zł

Organizer na buty
Idealnie dopasowany do wnętrza pojazdu.

Pomieści do trzech par butów.

4L0061609A 

Cena 153 zł
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Pudełko na tylne siedzenie

Praktyczna skrzynka oferuje wiele miejsca 
do przechowywania mniejszych i średnich 

przedmiotów, które mogą uprzyjemnić dłuższe 
i krótsze podróże samochodem. 

Zalecenie: torbę należy przymocować na czas jazdy 
za pomocą seryjnego pasa bezpieczeństwa. 

000061104A

Cena 519 zł

Torba na oparcie
Wysokiej jakości torba z licznymi przegródkami 

i schowkami, umożliwiająca bezpieczne 
transportowanie w samochodzie. Torbę można 

zamocować za pomocą zintegrowanego systemu 
mocowania na oparciu przedniego siedzenia. W celu 
wykorzystania poza samochodem można ją również 
łatwo zdemontować i przenosić za pomocą uchwytu. 

Wymiary: 400 x 340 x 115 mm
Uwaga: nie nadaje się do samochodów z zagłówkiem 

wbudowanym w tylne siedzenie.  

000061102D 

Cena 460 zł

Audi Serwis 3938 3939



Karbon 
wyznacza styl
Podkreśl sportowy charakter swojego Audi, wyposażając je 
w dodatki wykonane z karbonu – niezwykle trwałego, lekkiego 
i intrygującego fakturą materiału, zarezerwowanego dla najlepszych 
samochodów sportowych.

Komplet nakładek z karbonu  
na lusterka  

do Audi A4 i A5
Obudowy lusterek zewnętrznych wykonane 

z wysokiej jakości karbonu.

8W0072530 3Q0

Cena już od 2 650 zł

Sportowe nakładki  
na rurę wydechową

Podkreślają dynamiczny charakter Twojego Audi. 
Chromowana stal nierdzewna zapewnia 

szlachetny wygląd.

Dla modelu Audi A3

8V0071771

Cena już od 172 zł

Audi Serwis 4140 4141



 Sportowy spojler  
tylnej klapy z karbonu  
do Audi A4 Limousine

Spojler tylnej klapy świetnie komponuje się 
z ogólnym obrazem Twojego Audi.

8W5071641A 3Q0

Cena już od 3 840 zł

  Nakładki dekoracyjne  
na słupek C do Audi Q2

Podkreśla linię i akcentuje tył  
Twojego Audi.

81A071350A 3Q0

Cena już od 4 960 zł

Audi Serwis 4342



Prawdziwy dżentelmen wie, jak zainwestować w swój 
wizerunek, a o stylu i dobrym guście świadczą małe, 
dyskretne elementy garderoby. Oto elegancka propozycja 
od Audi – wybierz zegarek, który podkreśli Twój charakter 
i będzie służył przez lata. 

Gdy czas idzie  
na rękę

Zegarek męski 

Zegarek z trzema wskazówkami, 
wykonany z czarnego, matowego 
tworzywa z włóknem szklanym, 

silikonowy pasek z fakturą w romby 
Audi Sport. Wodoszczelność  

do 5 atm.

Q3101600800

Cena 520 zł

Chronograf sportowy

Kwarcowy mechanizm 
Miyota OS10, koperta ze stali 

nierdzewnej powlekana metodą 
napylania jonowego, luneta 

ze skalą tachometryczną, 
szkło bezpieczne K1, w pełni 

fluorescencyjne wskazówki i indeksy. 
Wodoodporność do 5 atm. 

Q3101900400

Cena 918 zł

Zegarek outdoorowy 
męski

Wyświetlacz analogowy 
i cyfrowy, stoper, alarm/budzik, 

odliczanie, druga strefa czasowa 
i podświetlenie, wzmocniona 

włóknem szklanym koperta z deklem 
ze stali nierdzewnej. Wodoodporność 

do 10 atm.  

Q3101800200

Cena 610 zł

Zegarek męski 

Zegarek z trzema wskazówkami, 
wykonany z czarnego, matowego 
tworzywa z włóknem szklanym, 

silikonowy pasek z fakturą w romby 
Audi Sport. Wodoszczelność do 5 atm.

Q3101600801

Cena 520 zł
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Chronograf

Szczotkowana obudowa ze stali 
nierdzewnej i czarna tarcza 

z niebieskimi akcentami, logo 
w postaci pierścieni Audi, czerwony 
sekundnik, podświetlane wskazówki 

i cyfry, japoński mechanizm 
kwarcowy Citizen. Wodoodporność  

do 10 atm. 

Q3101700300

Cena 1 220 zł

Zegarek Audi

Matowa czerń, analogowy 
mechanizm kwarcowy, datownik 

i umieszczony centralnie sekundnik, 
wzmocniona włóknem szklanym 
obudowa z tworzywa sztucznego 

z deklem ze stali nierdzewnej. 

Q3101800100

Cena 490 zł

Chronograf solarny

Obudowa z polerowanej stali 
nierdzewnej w ponadczasowej 

stylistyce Neo-Bauhaus, zasilany 
energią słoneczną mechanizm 

Epson VR42, datownik i wskaźnik 
naładowania baterii.  

Wodoodporność do 5 atm. 

Q3101900100

Cena 1 339 zł

Zegarek damski

Analogowy mechanizm kwarcowy 
Ronda 763, wysokiej jakości obudowa 

ze stali nierdzewnej z satynowym 
wykończeniem, tarcza w kolorze 

perłowej bieli z wytłaczanym 
wzorem. Wodoodporność do 5 atm. 

Q3101900700

Cena 625 zł
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Ponadczasowy styl, doskonałe wykonanie i najlepsze 
materiały. Okulary słoneczne z oferty Oryginalnych 
akcesoriów Audi to małe dzieła sztuki, które zachwycają  
pięknem i funkcjonalnością.

W słonecznym stylu Okulary słoneczne damskie

Starannie wykonane połączenie bezniklowej 
stali nierdzewnej i octanu z grawerowanymi 
laserowo pierścieniami Audi na skroniach. 

Soczewki gradientowe z filtrem UV.

Q3111800200

Cena 550 zł

Okulary słoneczne

Ręcznie wykonana oprawka z matowego czarnego octanu 
z metalowymi pierścieniami Audi na skroniach. Soczewki 

lustrzane w kolorze niebieskim.

Q3111800300

Cena 550 zł

Okulary słoneczne, czarne

Idealne do aktywnego wypoczynku. Ergonomiczny kształt 
zapewniający duży komfort użytkowania. Polaryzujące 

soczewki z nietłukącego się materiału z filtrem UV.

Q3111900200

Cena 490 zł

Okulary

Modne okulary przeciwsłoneczne z akcentami sportowymi 
w kolorze zielonym. Rama wykonana z ręcznie robionego 

octanu nie zawiera niklu.

Q3111800500

Cena 490 zł
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Okulary słoneczne męskie

Lekka, elastyczna oprawka z bezniklowej stali 
nierdzewnej z grawerowanymi laserowo pierścieniami 
Audi na zausznikach. Soczewki wykonane z odpornego 

na pękanie nylonu.

Q3111800100

Cena 610 zł

 Okulary słoneczne lustrzane,  
czarno-czerwone

Zaprojektowane dla miłośników sportu. Lekka, 
ergonomiczna budowa. Polaryzujące soczewki 

z nietłukącego się materiału z filtrem UV. 

Q3111900100

Cena 550 zł

Okulary słoneczne Aviator

Oprawka z lekkiej stali nierdzewnej 
z wygrawerowanymi laserowo pierścieniami Audi 
na skroniach. Soczewki gradientowe z filtrem UV.

Q3111800400

Cena 550 zł
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Kto zna Audi, ten zna quattro. Dzięki 
napędowi na cztery koła można zajechać 
naprawdę daleko. W kolekcji wyjątkowych 
produktów quattro każdy fan Audi znajdzie 
wszystko, co niezbędne, aby odkrywać 
nieznane.

Legendarna 
kolekcja

quattro
Czapeczka snapback, szara

Logo quattro w stylistyce śladu bieżnika na przodzie. 

Materiał: przód 60% wełna, 40% poliester; tył 65% 
poliester, 35% bawełna

Rozmiar: uniwersalny (regulowany)

Q3131700800

Cena już od 107 zł

Klapki flip*flop® 

Branding quattro; wykonane z elastycznego materiału; 
karbowany profil antypoślizgowy. Prać w temp. 30°C.

Co-branding z marką flip*flop®.

Rozmiary: 37/38–45/46

Q3291800001–05

Cena już od 135 zł

Koszulka męska 

Koszulka z dzianiny single jersey z nadrukiem 
„quattro” wykonanym w technice foil print. Z tyłu 

na wysokości karku pierścienie Audi.

Materiał: 50% bawełna, 50 % poliester 
Rozmiary: S–XXL

Q3131900102–06

Cena już od 140 zł

Parasol

Czarny z białą rączką, uchwyt ze wzorem bieżnika 
oryginalnego Audi quattro.

Materiał: 100% poliester 
Średnica: ok. 130 cm

Q3121600100

Cena już od 152 zł
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quattro

Kubek

Kubek porcelanowy z czarnym grawerowanym 
logiem quattro.

Pojemność: ok. 270 ml

Q3291800700

Cena już od 83 zł

Termos quattro 

Wysokiej jakości termos ze stali nierdzewnej 
z logiem quattro. Odpowiedni do zimnych 

i gorących napojów. Co-branding z marką mizu.

Pojemność: ok. 800 ml

Q3291800300

Cena już od 233 zł

Ręcznik plażowy

Bardzo rozłożysty. STANDARD 100 by 
OEKO-TEX®, klasa 1.

Materiał: 100% bawełna

Rozmiar: 80 × 180 cm (po 
rozłożeniu)

Q3131900700

Cena już od 190 zł
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Wytrzymały plecak w kolorze ciemnoszarym z dużą 
komorą główną, komorą przednią i kieszonką na telefon 

komórkowy na pasku. Szare odcienie z przodu i z tyłu 
plecaka mogą się różnić ze względu na indywidualne cięcie 
podczas produkcji. Wodoodporny. Wytwarzany w procesie 

o neutralnej sumie emisji CO2. Made in Germany. 
Co-branding z marką VAUDE.

Materiał: poliamid 100% 
Pojemność: ok. 27 l 

Wymiary: ok. 50 × 38 × 24 cm

Q3151800500

Cena już od 610 zł

Bluza z kapturem męska

Posiada wyściełany kaptur, karbowane mankiety 
i ściągacz oraz logo quattro w stylistyce śladu 

bieżnika na piersi. Z przodu kieszeń typu kangur.

Materiał: 64% bawełna, 36% poliester 
Rozmiary: S–XXL

Q3131700703–06

Cena już od 349 zł

Torba na ramię

Funkcjonalność plus design. Torba posiada pasek 
na ramię i dostosowane przegródki na notebooka 
(13,3 cala) i bidon. Ciemnoszary kolor przedniej 
i tylnej części może być zróżnicowany ze względu 

na indywidualne cięcie podczas produkcji. 
Wodoodporna, szwy kryte taśmą.  Wytwarzana 

w procesie o neutralnej sumie emisji CO2. Made in 
Germany. Co-branding z marką VAUDE.

Materiał:  poliamid 100% 
Pojemność: ok. 14 l 

Wymiary: ok. 34 × 37 × 16 cm

Q3151800600

Cena już od 610 zł
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Zawsze wyłamywaliśmy się 
ze schematów, bo przecież pasjonuje 
nas postęp. Każdy, kogo niezmiennie 
fascynuje „przewaga dzięki technice”, 
z pewnością znajdzie dla siebie coś 
wyjątkowego w kolekcji heritage, 
będącej hołdem dla historii naszej 
marki.

Wyjątkowo 
fascynująca 
historia

Czapka, Heritage

Przyciągająca wzrok, a zarazem 
praktyczna czapka dla mężczyzn i kobiet 

w ponadczasowej stylistyce Heritage.

Q3131800600

Cena już od 105 zł

Bluza, Heritage

Praktyczna bluza sportowa Audi, 
która daje Ci coś więcej – styl 

baseballowy z lat 80. sprawia,  
że   jest to idealne uzupełnienie 

każdego sportowego stroju.

Q3131800302-6

Cena: 519 zł

Skórzana kurtka, Heritage

Coś wyjątkowego dla fanów, którzy są 
świadomi stylu – skórzana kurtka w stylu 

vintage, zaprojektowana przez Audi.

Q3131800202-6

Cena: 1 639 zł

Pamięć USB

Pamięć USB 8 GB. Imitacja świecy żarowej.

Q3221800600

Cena już od 139 zł
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Koszulka polo, Heritage

Wzór w romby na ramionach; z przodu 
paski w kolorach heritage.

Materiał: 100% tkanina bawełniana 
czesana 

Rozmiary: S–XXL

Q3131800402-6

Cena już od 199 zł

Koszulka męska

Koszulka z krótkim rękawem 
typu crew neck z nadrukiem auta 

rajdowego w stylu vintage.

Materiał: 100% bawełna easy-wear, 
lekko przecierana  
Rozmiary: S–XXL

Q3131800502–06

Cena już od 170 zł

Okulary przeciwsłoneczne, 
Heritage

Retro model w stylu wyścigowym dla 
współczesnego kierowcy. Okulary 

przeciwsłoneczne są obowiązkowym 
wyposażeniem każdego fana Audi.

Q3111800600

Cena już od 490 zł
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Torba sportowo-podróżna, Heritage

Uniwersalna torba na trening, w podróż i na weekend. Posiada przestronną komorę główną w kolorze heritage red oraz 
wewnętrzne i zewnętrzne kieszenie zamykane na zamek błyskawiczny. Na zewnątrz wzór rombu w nostalgicznym stylu 

heritage. dwie rączki i regulowany pasek na ramię w kolorze beżowo-brązowym.

Materiał zewnętrzny: sztuczna skóra 100%, podszewka / tył: tkanina poliestrowa 100% 

Podszewka / pikowanie: nylon poliamidowy

100%; paski na ramię: polipropylen 100%wypełnienie: polietylen 100%

Wymiary: 50 × 21 × 30 cm

Q3151800700

Cena już od 349 zł

Torba na ramię, Heritage

Do pracy i po pracy. Torba posiada dużą komorę główną oraz wewnętrzne i zewnętrzne kieszenie zapinane na zamek 
błyskawiczny. Biało-czerwona kolorystyka  oraz klasyczny wzór w romby nawiązują do oryginalnego designu heritage. 

Regulowany pasek na ramię w kolorze beżowo-brązowym.

Materiał zewnętrzny: sztuczna skóra 100%, podszewka/ tył: tkanina poliestrowa 100% 

Podszewka/pikowanie: tkanina nylonopoliamidowa 100%

Paski na ramię: polipropylen 100%

Wypełnienie: polietylen 100%

Wymiary: 39 × 29 × 12 cm

Q3151800800

Cena: 230 zł
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Koszulka dziecięca 

Koszulka z krótkim rękawem z drukowanym 
motywem rajdowego quattro.

Materiał: bawełna 100%, typu easy-wear, lekko 
przecierana 

Rozmiary: 110/116-158/164 
Q3201800205–09

Cena: 150 zł

Czapeczka baseballowa  
dla dzieci

Paski w kolorach heritage na panelu 
przednim oraz na wierzchu daszka. Z tyłu 

haftowane logo quattro. 

Materiał: panel przedni bawełna 100%; 
panele tylne poliester 100% 

Rozmiar: uniwersalny (z możliwością 
regulacji)

Q3201800100

Cena: 92 zł
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Junior quattro „Pikes Peak”

Najnowsza technologia połączona z odwieczną 
legendą. Inspiracją dla charakterystycznych 

świateł LED z tyłu i przodu był nowy A1 Sportback. 
Technologia światłowodowa umożliwia podświetlenie 
poszczególnych segmentów, co daje niepowtarzalny 

efekt wizualny. Komora baterii ukryta jest pod 
siedzeniem. Karoserię i felgi wykonano w kolorze 

białym, zgodnie ze stylistyką Audi Sport quattro S1 
Pikes Peak z 1987 roku. Uzupełnieniem legendarnego 

rajdowego wyglądu jest zestaw naklejek. Jako 
wyposażenie dodatkowe dostępny jest drążek, który 

ułatwia rodzicom kontrolę kierunku jazdy.

Dla dzieci w wieku od 18 miesięcy do 3 lat. Made in 
Germany. 

Materiał: wytrzymała karoseria pojazdu wykonana 
z PE, metodą rozdmuchiwania 

Wymiary (dł./szer./wys.): 71,5 × 29 × 37 cm  
Oprócz drążka kierowniczego i kierownicy, pojazd jest 

w pełni zmontowany.

Q3201810030

Cena: 1 040 zł

Kubek, Heritage

Ciesz się kawą, herbatą lub innymi 
gorącymi napojami i pamiętaj 
o sukcesach technologicznych 

dokonanych przez Audi: z kubkiem 
w stylistyce heritage.

Q3291800600

Cena już od 91 zł

Audi Serwis 6766



Wszystko w porządku
Stylistyka Audi, trwałość i elegancja. Walizki i torby podróżne 
Audi zostały stworzone tak, aby idealnie wypełnić przestrzeń 
w samochodzie. Możesz być spokojny – Twoje rzeczy są chronione 
i zapakowane najlepiej jak można.

Walizka na kółkach 
Samsonite L 

Wymiary: 75 × 51 × 28 cm
Waga: 3,4 kg

Pojemność: 94 l

Q3151800100

Cena: 1 899 zł

Walizka z 4 cichymi podwójnymi kółkami i wysuwaną 
rękojeścią z podwójnym drążkiem. Miękkie w dotyku 

uchwyty umieszczone na górze i z boku. Lekka, 
samonośna konstrukcja z akcentami w kolorze 

taupe. Dolna i górna komora wyłożona podkładką 
rozdzielającą zapinaną na zamek. Dolna komora 

dodatkowo posiada krzyżowy pasek zabezpieczający 
bagaż. Zamek TSA przydatny podczas podróży 
do USA. Wymiary zgodne z limitem dla bagażu 

lotniczego. 

Co-branding z marką Samsonite

Materiał: obudowa z lekkiego poliwęglanu, materiał 
wewnętrzny: nylon o wysokiej odporności na 

przecieranie

Walizka na kółkach 
Samsonite M

Wymiary: 69 × 46 × 27 cm 
Waga: 2,9 kg

Pojemność: 74 l

Q3151800200

Cena 1 799 zł

Walizka podręczna 
Samsonite 

Wymiary: 55 × 40 × 20 cm 
Waga: 2,2 kg

Pojemność: 38 l

Q3151800300

Cena 1 620 zł
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Plecak miejski Audi

Z plecakiem Audi jesteś dobrze przygotowany na każdą 
miejską przygodę. Duża komora główna z zamykaną 

kieszenią wewnętrzną i komorą na organizer. W tylnej 
części torby usztywniana komora na laptop.

Materiał: na zewnątrz: 100% recyklingowy materiał PET 
(z częściową strukturą plastra miodu)  

wewnątrz: 100% bawełna 

Q3151600900

Cena 800 zł

Torba weekendowa
Idealna jako bagaż podręczny na weekend. Duża 

komora główna z zamykaną kieszenią wewnętrzną 
i osobną komorą na buty.

Wymiary: 57x32x26 cm.  
Materiał: zewnętrzny: 100% recyklingowy materiał PET  

(z częściową strukturą plastra miodu)  
wewnętrzny: 100% bawełna 

Q3151601100

Cena 860 zł

Torba Audi Alcantara
Funkcjonalna, wodoodporna torba Audi 

Alcantara może być używana jako plecak 
lub torba kurierska. Wykonana bez szwów, 
z laserowo wycinanymi krawędziami, które 

zostały następnie sklejone lub zgrzane. 
Osłony na plecaki można przyczepić 

pod paskami. Wyposażona wewnątrz 
w funkcjonalne przegródki. 

Wyprodukowano we Włoszech

Materiał: skóra Alcantara, poliester, 
sztruks; warstwa środkowa: wodoodporna 

membrana

Q3151700200

Cena 1 469 zł
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Audi Sport jest wyrazem naszego dążenia do tego, abyś 
codziennie mógł poczuć dreszcz emocji. Fascynujący, sportowy 
design i najwyższej jakości materiały trafiają nie tylko do 
samochodów, ale także do produktów z kolekcji Audi Sport.

Emocje zawsze  
w modzie

Kurtka męska midlayer

Funkcjonalna kurtka 
z odblaskową taśmą na szwie. 

Z przodu logo Audi Sport.

Materiał: 92% poliester,  
8% elastan 

Rozmiary: S–XXL

Q3131801302–06

Cena: 485 zł

Kubek

Dwukolorowy kubek porcelanowy 
z logo Audi Sport.

Pojemność: ok. 270 ml

Q3291800500

Cena: 91 zł

Audi Serwis 7372



Czapeczka snapback

Stylowa bawełniana czapeczka z płaskim daszkiem. 
Na przednich segmentach poprzeczne paski. Tylne 

segmenty w kontrastującym, szarym kolorze.

Materiał: 100% bawełna na splot skośny, segmenty 
wyściełane tkaniną. 

Rozmiar: uniwersalny (regulowany)

Q3131802400

Cena: 99 zł

Czapeczka snapback  
dla najmłodszych

Drukowane i wyszywane symbole sportów 
motorowych.

Materiał: 100% bawełna 
Rozmiary: 51–53

Q3201901000

Cena: 80,45 zł

Audi Serwis 757474



Portfel

Czarny, zamknięcie i przegródka na monety 
na rzepy, duża przegródka na banknoty, 4 miejsca 

na karty.

Materiał: poliester – 600D, hydrofobowy, 
powlekany poliuretanem 

Wymiary (po zamknięciu): 10×14,5×1 cm 
Waga: ok. 30 g

Q3151600400

Cena: 110 zł

Torba sportowa

Na trening, na weekend i na dłuższy wyjazd. Duża 
komora główna, wentylowana kieszeń boczna 

i kieszonka z przodu (np. na smartfona).  
Logo Audi Sport. 

Wymiary: ok. 58 × 32 × 30 cm 
Pojemność: 60 l

Q3151901400

Cena: 467 zł

Plecak

Plecak do codziennego użytku, wyposażony 
w pojemną komorę główną i przegródkę 

na dokumenty, elastyczną kieszeń boczną 
i kieszeń zamykaną na zamek błyskawiczny 

(np. na smartfona); paski na ramiona 
o anatomicznym kształcie. Regulowany pasek 
zapinany na piersi. Usztywniające podkładki 

od strony pleców.  
Logo Audi Sport.

Wymiary: ok. 50 × 32 × 15 cm 
Pojemność: 20 l

Q3151901400

Cena: 467 zł

Audi Serwis 7776



Zdalnie sterowany model Audi R8 Coupé,  
1 : 24, kolor Dynamite Red

  Starannie odtworzone detale nadwozia Audi R8 V10 Coupé. 
Funkcje: lewo/prawo, do przodu / do tyłu, stop. W zestawie pilot 

zdalnego sterowania 27 MHz oraz 5 sztuk baterii AA. 
Zabawka nieodpowiednia dla dzieci poniżej 3. roku życia

Q3201700010

Cena: 174 zł

Model do składania  
Audi R8 V10, kolor Vegas Yellow

Zabawkowy model  Audi R8 Coupé V10, wykonany 
w skali 1 : 24. Zabawka nieodpowiednia dla dzieci 

poniżej 3. roku życia.

Q3201600300

Cena: 215 zł

Audi Serwis 7978



Miś Motorsport, 40 cm,  
Audi Sport

Puszyste futro; zdejmowalny 
kombinezon nawiązuje do 

oryginalnego kombinezonu 
rajdowego Audi Sport. Co-branding 

z marką NICI.

Materiał: 100% poliester

Q3201500100

Cena: 245 zł

Miś Motorsport, 20 cm,  
Audi Sport

Puszyste futro; zdejmowalny 
kombinezon nawiązuje do 

oryginalnego kombinezonu 
rajdowego Audi Sport. Co-branding 

z marką NICI.

Materiał: 100% poliester

Q3201600800

Cena 160 zł

Oryginalne akcesoria i kolekcje Audi 
z najlepszej strony

sklep.audi.pl

Wybrałeś swoje Audi i chciałbyś, aby w pełni pasowało do Twojego charakteru? Produkty 
z oferty Oryginalnych akcesoriów Audi idealnie wpasują się w Twój styl i sprawią, że Twój 
model będzie wyjątkowy. Na www.sklep.audi.pl znajdziesz dokładnie to, czego oczekujesz – 
doskonałe akcesoria i imponujące kolekcje Audi. Już dziś poznaj ofertę Audi z najlepszej strony.

Zapraszamy

1
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