
Život je plný 
stúpaní a klesaní.
Našťastie.  
Audi Originálne diely® | Audi Originálne príslušenstvo® 
Audi Service. A všetko je možné.
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Vaše Audi je tvorené veľkým počtom Originálnych dielov, ktoré sa každodenným 
používaním vozidla prirodzene opotrebovávajú. Okrem toho sa nikto z nás 
niekedy nevyhne nečakaným situáciám na cestách. Ak treba na vašom aute 
niečo vymeniť alebo opraviť, mali by ste sa vždy rozhodnúť pre Originálne diely 
priamo od výrobcu. 

Pri hľadaní vhodného dielu na opravu sa môžete stretnúť s veľkým množstvom 
rôznych neoriginálnych dielov, ktoré podliehajú rýchlejšiemu opotrebovaniu. 
Cena týchto neoriginálnych dielov sa vám spočiatku môže zdať výhodná, 
ale neskôr môže práve použitie takýchto dielov vyvolať potrebu väčšej investície 
v dôsledku poškodenia vášho vozidla.

• majú špičkovú kvalitu
• sú maximálne spoľahlivé
• 100% funkčné a bezpečné
• majú dlhú životnosť
• sú identické s pôvodnými dielmi v novom vozidle
• perfektne sedia a tým skracujú dobu montáže
• sú pravidelne inovované
• prechádzajú náročnými testami podľa noriem Audi

Originálne diely sú vyrobené priamo výrobcom vozidla alebo certifikovaným 
výrobcom. Originálne diely sú navrhnuté priamo pre daný typ vozidla, 
v potrebnej rozmerovej presnosti a dodržaním správneho technologického 
postupu. Navyše sú starostlivo a dlhodobo testované. Na Originálne diely 
poskytujeme záruku 24 mesiacov odo dňa predaja alebo montáže 
v autorizovanom servise Audi a vďaka ich deklarovanej kvalite a dlhšiemu 
intervalu výmeny z dlhodobého hľadiska šetríte finančné prostriedky.
Ak chcete, aby si vaše Audi zachovalo všetky pôvodné vlastnosti, vždy si 
vyberte Audi Originálne diely. Pri ich výrobe sú dodržiavané prísne 
štandardy, takže každý Audi Originálny diel garantuje kvalitu spracovania, 
dlhú životnosť a výkon, ktorý si váš automobil vyžaduje. 
Dôverujte originálu! 

Originálne, kvalitné a zároveň cenovo výhodné, také sú Úsporné balíky Audi, 
ktoré zahŕňajú Originálne diely Audi vyrobené z vysoko kvalitných materiálov 
v kombinácii so 100% servisnými službami Audi.
S odbornými znalosťami nášho autorizovaného servisu Audi zachováme vašu 
mobilitu a postaráme sa o bezpečnosť vás i vašich spolujazdcov.
Informujte sa na ceny zvýhodnených Úsporných balíkov u svojho 
autorizovaného servisného partnera Audi.

Zoznam servisných partnerov nájdete na www.audi.sk. 

Nešetrite na zlom mieste – šetrite s Audi.

Čo robí z môjho Audi Originál?

Jazda autom je dnes prirodzenou súčasťou nášho života. Pre zachovanie bezpečnosti a spoľahlivosti vozidla 

je nevyhnutná pravidelná údržba. Aby hodnota vášho vozidla zostala zachovaná, je v tomto prípade najlepším riešením 

rozhodnúť sa pre originál. 

Audi Originálne diely Výhody Audi Originálnych dielov:

Atraktívne balíky služieb
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Znečistená klimatizácia môže mať priamy vplyv nielen na zdravotný stav 
posádky vozidla, ale vie v extrémnom prípade aj bezprostredne ohroziť 
plynulosť a bezpečnosť jazdy. Zvýšené koncentrácie peľu vo vozidle môžu 
spôsobiť slzenie očí a kýchanie u alergikov. Zvýšená koncentrácia prachu, 
sadzí a mikroorganizmov môže viesť k zvýšenej únave vodiča, čo v konečnom 
dôsledku môže zapríčiniť zníženie koncentrácie za volantom.

Najjednoduchšou cestou, ako zachovať vhodnú klímu vo vašom vozidle, je 
Audi Originálny servis klimatizácie. Skontrolujeme vám celkový prevádzkový 
stav a funkčnosť klimatizácie, vydezinfikujeme a vyčistíme všetky potrebné 
komponenty klimatizačného systému a v prípade potreby vymeníme peľový 
filter. Kompletný servis klimatizácie odporúčame vykonávať pravidelne 
každých 12 mesiacov.

Aby ste vy a vaše vozidlo mohli zase voľne dýchať, vyskúšajte nové 
antialergénne filtre Audi.

Servis klimatizácie zahŕňa:
• napojenie na systém
• odsatie starého oleja a zbytku chladiva
• vákuovanie systému
• podtlakový test tesnosti
•  naplnenie systému novým olejom, kontrastnou UV látkou 

a chladiacim médiom
• test tlaku a funkcie klimatizácie
• meranie účinnosti chladenia
• tlač protokolu o naplnení klimatizácie
• výmena peľového a prachového filtra
•  vyčistenie vetracích šácht, výparníka klimatizácie Audi Originálnymi 

prípravkami

Dajte si skontrolovať klimatizáciu u vášho autorizovaného servisného 
partnera Audi. 

Zoznam servisných partnerov nájdete na www.audi.sk. 

Nekýchajte za jazdy.

Čistý vzduch je základom všetkého, dokonca aj pri jazde autom. To platí dvojnásobne

pred začiatkom dovolenkovej sezóny, kedy vašu klimatizáciu čaká najväčší nápor.

Čím je vaša cesta dlhšia, tým je"dobrá klíma“ v aute dôležitejšia.



Baby body

Vysokokvalitné body Audi "King of the Road / Racing 
Queen" pre budúcich vodičov vozidiel Audi. Kojenecké 
body s krátkymi rukávmi a bez nohavičiek. Všetky 
otvory sú na zapínanie pre jednoduchšie obliekanie/
vyzliekanie. V oblasti ramien je potlač kockovanej vlajky 
používanej na pretekoch, na zadnej strane dekoratívny 
nápis "King of the Road / Racing Queen" a "driven by 
quattro". Nechýba ani logo Audi Sport a Audi kruhov.

Materiál: 100% bavlna, úplet. 
Farba: biela/sivá, biela/červená. 
Veľkosti: 62–68/74–80.

Prívesok na kľúče medvedík Motorsport

Váš malý kamarát je stále s vami – roztomilý medvedík 
Motorsport aj pre malých fanúšikov Audi. Možno použiť 
aj ako magnet na chladničku (magnetické labky).

Rozmery: cca 10–11 cm.

Medvedík Motorsport

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

Materiál: medveď – 100% plyš, oblečenie – 100% 
polyester.

Detské topánočky

Detské topánočky Audi Sport v športovom dizajne 
inšpirovanom pretekárskou obuvou. Topánočky sú 
vybavené gumičkovými pásmi, vďaka ktorým je noha 
v topánočke pevne zaistená. Semišová podrážka 
s potlačeným vzorom pneumatík vozidiel Urquattro. 
Nevhodné pre lozenie alebo pre batoľatá, ktoré sa učia 
chodiť. Logo Audi Sport, Audi kruhy a štítok s vyšívaným 
obrázkom gekona Audi.

Materiál: semiš a 100% polyuretán. 
Veľkosť: 17/18.

Obrázky majú ilustračný charakter. 
Informácie o cenách Originálneho príslušenstva 
nájdete na www.audi.sk alebo u vášho autorizovaného 
servisného partnera Audi. 

Platí od 1. 5. 2019 do 31. 8. 2019 alebo do vypredania 
zásob. Zmena cien a tovarov vyhradená. Za chyby 
sadzby a tlače nepreberáme záruku.
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Všetky dobré veci pochádzajú
zo štyroch kruhov.

Štyri kruhy Audi sú synonymom kvality, vysokokvalitných materiálov, precízneho remeselného vypracovania 

a progresívneho dizajnu. To sa týka nielen vozidiel Audi, ale rovnako aj predmetov z kolekcie Audi. 

Medvedík Motorsport, 40 cm

3201500100

Detské topánočky

3201400700

Baby body "King of the Road"

3201400201/202

Baby body "Racing Queen"

3201400301/302

Medvedík Motorsport, 20 cm

3201600800

Prívesok na kľúče medvedík Motorsport

3181500900

Audi Originálne príslušenstvo 
teraz o 20 % výhodnejšie!



Plyšový volant

Umožňuje aj tým najmenším vyskúšať svoje 
pretekárske schopnosti, kým vy sa sústredíte na cestu. 
Volant z jemnej textílie s exkluzívnym dizajnom 
Audi s integrovaným klaksónom poskytuje aj tým 
najmenším autentický zážitok z jazdy.

Materiál: plyš. 
Rozmery: 24 x 24 cm.

Hračka gekon Rob

Toto mäkučké plyšové zvieratko sa rýchlo môže stať 
obľúbenou hračkou najmenších pasažierov.

Rozmery: 18 x 13 cm.

Audi R8 Coupé RC

Zábava, ktorá pohltí malých aj veľkých fanúšikov 
vozidiel Audi: autíčko Audi R8 Coupé v mierke 1:24 
prinesie k vám domov atmosféru motoristických 
pretekov. Na diaľkové ovládanie s funkciami vľavo/
vpravo, dopredu/dozadu a stop. Batérie 5 x AA nie sú 
súčasťou balenia. Nevhodné pre deti do 3 rokov.

Farba: červená Dynamit.

Audi R8 V10

Detská stavebnica modelu Audi R8 V10 plus Coupé 
v mierke 1:24 nadchne nielen malých, ale aj veľkých 
fanúšikov značky Audi. Obsahuje 37 dielov a rôzne 
polepy vrátane registračných značiek. Pri montáži nie 
je potrebné použiť lepidlo. Súčasťou balenia je malý 
skrutkovač. Nevhodné pre deti do 3 rokov.

Farba: žltá Vegas.

Odrážadlo Junior quattro

Aby už aj malí fanúšikovia Audi mohli trénovať 
do budúcnosti. Odrážadlo je určené pre deti vo veku 
od jedného do troch rokov. Karoséria je vyrobená 
z robustného vyfukovaného plastu v aktuálnom 
dizajne Audi – s integrovaným klaksónom vo volante 
a s kolesami s 5-ramenným dizajnom "Rotor” s nízkym 
hlukom pneumatík. Svetlomety a zadné svetlá s čírym 
sklom v 3D vzhľade dopĺňajú dizajn, ktorý je v súlade 
s originálom. Môžete pripojiť prívesný vozík. 
Odporúčame objednať tyč na odrážadlo.

Junior quattro – tyč na odrážadlo

Táto kovová tyč s plastovou rukoväťou pre Audi Junior 
quattro umožňuje dospelým ovládať smer a rýchlosť 
odrážadla. Vyškovo nastaviteľná do 3 rôznych výšok. 
Automatické uzamknutie.

Obrázky majú ilustračný charakter. 
Informácie o cenách Originálneho príslušenstva 
nájdete na www.audi.sk alebo u vášho autorizovaného 
servisného partnera Audi. 

Platí od 1. 5. 2019 do 31. 8. 2019 alebo do vypredania 
zásob. Zmena cien a tovarov vyhradená. Za chyby 
sadzby a tlače nepreberáme záruku.
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Audi Originálne príslušenstvo 
teraz o 20 % výhodnejšie!

Plyšový volant

4L0019102A

Odrážadlo Junior quattro, červené

3201810010

Junior quattro – tyč na odrážadlo

3201810040

Hračka gekon Rob

8R0087500A

Audi R8 V10

3201600300

Odrážadlo Junior quattro, biele

3201810030

Audi R8 Coupé RC

3201700010



Slnečné okuliare heritage

Slnečné okuliare v retro pretekárskom štýle a napriek 
tomu v modernom prevedení by nemali chýbať 
žiadnemu fanúšikovi Audi. Dodávané s puzdrom 
a utierkou z mikrovlákna. Schválene CE, kategória filtra 
3, UV filter 400. 

Pánske polo tričko heritage

Pánske polo tričko s krátkymi rukávmi v prevedeni 
Audi heritage nesmie chýbať v šatníku žiadneho 
fanúšika značky Audi, ktorý miluje štýlové oblečenie. 
Zápínanie na gombíky v rustikálnom štýle, ramenná 
časť s diamantovým prešívaním v štýle pretekárskych 
kombinéz 80. rokov, vo farbách Audi heritage.

Materiál: 100% bavlna, hrubé piké, 210 g/m2, 
pletenina. 
Veľkosti: S–XXL.

Hodinky heritage

Špeciálne príslušenstvo s históriou: ocitnite sa 
v legendárnej ére rally 80. rokov a to vďaka hodinkám 
Audi z kolekcie heritage. Vyrobené v Nemecku.

Vodotesnosť: do 5 ATM. 
Priemer puzdra: 42 mm. 
Materiál: ušľachtila oceľ / koža.

Sada espresso

Doprajte si sami alebo s ďalšími Audi fanúšikmi 
príjemný čas strávený pri lahodnom espresse. Sada sa 
skladá z dvoch sofistikovaných porcelánových šálok 
a dvoch podšálok s potlačou Audi Sport quattro S1 Pikes 
Peak v dizajne heritage. Sada je ideálna ako darček. 
Vyrobené v Nemecku. Vhodné do umývačky riadu.

Materiál: 100% porcelán.

Hrnček heritage

Vychutnajte si svoj obľúbený nápoj v hrnčeku, ktorý 
vám bude pripomínať technologické úspechy značky 
Audi. Potlač so vzorom Audi Sport quattro S1 Pikes 
Peak v dizajne heritage.

Materiál: 100% porcelán.

Šiltovka heritage

S touto šiltovkou v nadčasovom dizajne Audi heritage 
vhodnou pre dámy aj pánov vás na pretekárskom 
okruhu nikto neprehliadne. Šesťdielna šitlovka vyrobená 
z bavlneného kanafasu má predné diely s diamantovým 
prešívaním v rally štýle 80-tych rokov. Horná časť šiltu je 
vo farbách heritage, spodná časť šiltu a jeho lemovanie 
je v sivom odtieni Audi heritage. Popruh na zadnej časti, 
kovová spona na nastavovanie obvodu.

Veľkosť: univerzálna (nastaviteľná).

Taška heritage

Praktická a zároveň štýlová cestovná taška heritage sa 
stane vašim ideálnym spoločníkom pre voľnočasové 
aktivity, šport alebo na cestách. S veľkorysým hlavným 
úložným priestorom a vnútornou vrstvou v červenom 
odtieni heritage. Veľké vnútorné vrecko na zips 
vhodné napríklad pre uloženie cenných predmetov, 
veľké vonkajšie vrecko na zips a malé bočné vrecká 
na zips. Vrchná strana je dekorovaná kosoštvorcovým 
prešívaním v dizajne pretekárskych kombinéz 
z 80-tych rokov minulého storočia. Taška má dve 
rukoväte a odnímateľný textilný popruh pre lepšie 
uchopenie a pohodlné prenášanie.

Rozmery: 50 x 21 x 30 cm. 
Materiál: vrchná časť – 100% polyuretán, vnútorná 
vrstva – 100% polyamid/nylon, 
popruh – 100% polypropylén, výplň – 100% polyetylén.

Batoh heritage

Festival sa môže začať – s moderným a praktickým 
zaťahovacím batohom v dizajne Audi heritage. 
Rýchle uzavretie vrecka potiahnutím šnúr, ktoré 
zároveň slúžia ako popruhy na nosenie. Vonkajšia 
strana s kosoštvorcovým prešívaním pripomínajúcim 
pretekárske kombinézy z 80-tych rokov.

Rozmer: 47 x 37 cm.  
Materiál: 100% nylon.

Taška na rameno heritage

S taškou na rameno z kolekcie heritage dodáte svojmu 
outfitu štýlový šmrnc 80-tych rokov minulého storočia. 
Všestranne využiteľná taška s veľkým hlavným úložným 
priestorom a vonkajším vreckom na zips. Predné vrecko 
je dekorované kosoštvorcovým prešívaním v dizajne 
pretekárskych kombinéz z 80-tych rokov minulého 
storočia. Taška má nastaviteľný textilný popruh, ktorý je 
z jednej strany béžový a z druhej hnedý, aby ste si mohli 
vybrať farbu, ktorá vám viac vyhovuje.

Rozmery: 39 x 29 x 12 cm. 
Materiál: vrchná časť – 100% polyuretán, 
vnútorná vrstva – 100% polyamid/nylon, popruh: 
100% polypropylén, výplň – 100% polyetylén.

USB kľúč "zapaľovacia sviečka"

Jednoduché a kompaktné USB pamäťové zariadenie 
z kolekcie heritage vás iste nadchne svojim tvarom 
zapaľovacej sviečky. Kapacita 8 GB.

Rozmery: cca 7 x 2 cm.

Pánska mikina heritage

Praktická pánska mikina doplní každý váš športový 
outfit vďaka jej baseballovému štýlu z 80-tych rokov. 
Lemovanie v oblasti krku, na konci rukávov a v spodnej 
časti bundy je z vrubkovaného materiálu a v tradičných 
farbách heritage.

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

Šiltovka heritage

3131800600

Hodinky heritage

3101900600

Pánska mikina heritage

3131800302-06

Pánske polo tričko heritage

3131800402–06

Batoh heritage

3151900100

Hrnček heritage

3291800600

USB kľúč "zapaľovacia sviečka"

3221800600

Sada espresso

3291800400
Taška na rameno heritage

3151800800

Slnečné okuliare heritage

3111800600

Taška heritage

3151800700
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Pánske tričko "kruhy"

Tričko, ktoré nesmie chýbať vo vašom šatníku. Pánske 
tričko s krátkymi rukávmi, ktoré môžete skombinovať 
s rôznymi kúskami z vášho šatníka a využijete ho pri 
mnohých príležitostiach. Logo Audi kruhov na prednej 
strane trička a v oblasti krku z vnútornej strany.

Materiál: 100% bavlna, jednoduchý úplet (200 g/m2). 
Veľkosti: S–3XL.

Šiltovka "kruhy"

Vyrobená postupmi šetrnými k životnému prostrediu, 
bavlnený keper. Popruh na zadnej časti, kovová spona 
na nastavovanie obvodu; produkt bluesign®.

Veľkosť: univerzálna (nastaviteľná).

Obrázky majú ilustračný charakter. 
Informácie o cenách Originálneho príslušenstva 
nájdete na www.audi.sk alebo u vášho autorizovaného 
servisného partnera Audi. 

Platí od 1. 5. 2019 do 31. 8. 2019 alebo do vypredania 
zásob. Zmena cien a tovarov vyhradená. Za chyby 
sadzby a tlače nepreberáme záruku.

Myš k počítaču Audi R8

3291500900

Puzdro na smartfón "kruhy"

3221800100

Prívesok na kľúče "kruhy"

3181500400

Skladacia taška

3151800400

Pánske slnečné okuliare

3111800100

Hrnček "kruhy"

Užite si svoju šálku kávy alebo čaju štýlovo – dajte 
najavo svoju priazeň k značke Audi tým, že si svoju 
rannú kávu alebo čaj vychutnáte v červenom hrnčeku 
s reliefnym logom Audi kruhov. 

Objem: 0,3 l. 
Materiál: 100% porcelán.

Prívesok na kľúče "kruhy"

Matný prívesok na kľúče vyrobený z ušľachtilej ocele 
s deleným krúžkom.

Rozmery: 6,5 × 3,3 × 0,9 cm.

Pánske slnečné okuliare

Skutočný "lapač pohľadov" - vďaka týmto nadčasovým 
pánskym okuliarom Audi budete vytŕčať z davu 
nadčasovým dizajnom a ultraľahkými, flexibilnými 
materiálmi. Dodávané s puzdrom a utierkou 
z mikrovlákna. Schválene CE, kategória filtra 3, UV 
filter 400.

Farba: tmavosivá.

Puzdro na smartfón "kruhy"

Vložený do kvalitného puzdra na smartfón bude 
váš iPhone bezpečne chránený. Logo Audi kruhov, 
ktorým je obal dekorovaný, predstavuje záruku 
vysokokvalitných materiálov a zároveň elegantne 
vyjadrí vaše nadšenie pre značku Audi. Vhodné 
pre iPhone 6/6s/7/8.

Materiál: 100% TPU. Farba: tmavosivá.

Skladacia taška

Aby ste mali stále k dispozícii tašku, do ktorej môžete 
bezpečne vložiť všetko potrebné, je tu pre vás taška 
Audi, ktorú môžete zložiť do malého balíčka. Taška 
je so zapínaním na zips a s vonkajším vreckom, tiež 
na zips, potlačená logom Audi kruhov. 

Rozmery: cca 45 x 35 x 25 cm. 
Objem: cca 40 l. 
Farba: čierna.

Myš k počítaču Audi R8

Abstraktný tvar v kontúrach R8. Bezdrôtová, 
s povrchom dotykového senzora, rozhranie 
USB (1.1 alebo 2.0), laserový senzor 2 000 dpi. 
Kompatibilná s Windows PC a Mac.

Hrnček "kruhy"

3291700400
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Pánske tričko "kruhy" 
 

čierne

3131701802–07

sivé

3131701812–17

biele

3131701822–22

červené

3131701832–32

Šiltovka "kruhy" 
 

čierna

3131701000

červená

3131701010

biela

3131701020



Puzdro na smartfón quattro

Čierne puzdro z TPU s vylisovaným vzorom dezénu 
pneumatiky. Vhodné pre iPhone 6/7/8.

Outdoor hodinky quattro

Perfektný dizajn a funkcie pre každého fanúšika 
outdoorových športov – Audi quattro outdoor hodinky. 
Logo Audi kruhov na korunke a spone hodiniek, 
logo quattro na silikónovom náramku so vzorom 
pneumatík. Funkcie: analógovo-digitálny displej, 
ktorý zobrazuje hodiny, minúty, sekundy, mesiace, dni 
a dátum; alarm/budík; 12/24-hodinové zobrazenie; 
odpočítavanie; druhý čas; svetlo a ďalšie.

Vodotesnosť: do 10 ATM. 
Priemer puzdra: 50 mm. 
Materiál: puzdro – nylon/sklolaminát, ušľachtilá oceľ; 
náramok – matne "nano" sivý silikón.

Pánske tričko quattro

V duchu hesla "menej je viac" je navrhnuté klasické 
tričko s krátkymi rukávmi pre fanúšikov značky Audi. 
Vpredu s potlačou v prevedení stopy pneumatiky 
vozidla s pohonom quattro, v oblasti krku na vnútornej 
strane logo Audi kruhov. 

Materiál: 90% bavlna, 10% polyester. 
Veľkosti: S–XXL.

Pánska mikina quattro

Funkčná a trendy pánska mikina Audi s podšitou 
kapucňou a klokaním vreckom v tmavosivom 
melírovanom prevedení. Kapucňa má šnúrky 
so silikónovými koncovkami, na vrecku je vyšité 
logo Audi kruhov. Na hrudníku je logo quattro 
v dekoratívnom prevedení pripomínajúcom vzor 
pneumatík.

Materiál: 50% bavlna, 50% polyester; materiál 
"French Terry" (vnútorná zdrsnená časť). 
Veľkosti: S–XXL.

Obrázky majú ilustračný charakter. 
Informácie o cenách Originálneho príslušenstva 
nájdete na www.audi.sk alebo u vášho autorizovaného 
servisného partnera Audi. 

Platí od 1. 5. 2019 do 31. 8. 2019 alebo do vypredania 
zásob. Zmena cien a tovarov vyhradená. Za chyby 
sadzby a tlače nepreberáme záruku.

Audi Originálne príslušenstvo 
teraz o 20 % výhodnejšie!

Puzdro na smartfón

3221800200

Prívesok na kľúče quattro

3181400900

Hodinky quattro, kolekcia heritage

3101600900

Outdoor hodinky quattro

3101800200

Pero s USB quattro

3221500600

Slnečné okuliare quattro

3111800500

Pánska mikina quattro

3131700702–06

Žabky quattro

3291800001–05

Pánske tričko quattro

3131701602–06

Skladacie lehátko quattro

3291800900

Prívesok na kľúče quattro

Pre všetkých milovníkov legendárneho pohonu quattro 
je tu prívesok na kľúče s jeho logom z chromovaných 
písmen na matne čiernom podklade. S praktickým 
krúžkom.

Rozmery: cca 7 x 1 cm. 
Farba: strieborná/čierna. Materiál: kov.

Pero s USB quattro

Praktické a sofistikované guľôčkové pero 
s integrovaným USB diskom (8GB) v hornej časti 
a s logom Audi quattro. Čierna náplň.

Materiál: plast.

Hodinky quattro, kolekcia heritage

Hodinky Audi quattro z kolekcie heritage: pocta 
legendárnym víťazstvám Audi Urquattro s jedinečným 
pohonom všetkých kolies – quattro. Retro nerezové 
puzdro a čierny silikónový náramok so vzorom 
pneumatík z pôvodného Audi quattro, svietiace ručičky. 
Logo quattro na ciferníku a Audi kruhy na náramku.

Vodotesnosť: do 10 ATM. 
Farba: čierna. 
Materiál: ušľachtilá oceľ / silikón / kov.

Slnečné okuliare quattro

Tieto slnečné okuliare Audi quattro boli navrhnuté tak, 
aby zapôsobili výrazným tvarom a športovými zeleno-
sivými farbami. Logo quattro umiestnené na sklách, 
ale aj bočniciach okuliarov. Dodávané s puzdrom 
a utierkou z mikrovlákna. Schválene CE, kategória 
filtra 3, UV filter 400.  

"Žabky" quattro

S žabkami quattro od Audi budete pripravený 
na ďalšiu letnú dovolenku. Žabky quattro (flip-
flop®) sú vyrobené z pružného materiálu EVA a majú 
protišmykovú podrážku.

Farba: sivá s kontrastným žltým lemovaním. 
Veľkosti: 37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 45/46.

Skladacie lehátko quattro

So skladacím lehátkom Audi quattro si urobíte 
pohodlie všade ako doma. Možnosť nastavenia 
do 3 polôh, TÜV testovanie do zaťaženia 110 kg.

Rozmery: cca 138 x 59 x 6 cm. 
Materiál: prírodné bukové drevo, textilná časť – 
100% polyester + UV ochranná vrstva.
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Taška na plece

3151601000

Ruksak

3151600900

Cestovná taška

3151601100

Šiltovka "Frequenz"

Čierna prémiová šiltovka s potlačeným vzorom 
"Frequenz" a logom Audi kruhov predstavuje praktický 
a módny doplnok pre dámy i pánov. Popruh na zadnej 
časti, kovová spona na nastavovanie obvodu s logom 
Audi kruhov.

Veľkosť: univerzálna (nastaviteľná).

Lokalizátor kľúčov

Už žiadne hľadanie kľúčov: elektronický krúžok 
na kľúče od Audi sa pripája k aplikácii KeyFinder 
PRO na vašom smartfóne. Krúžok na kľúče označuje 
vzdialenosť a vydáva akustický signál, aby ste 
hľadané veci ľahšie našli. Váš smartfón môžete 
nájsť jednoduchým stlačením tlačidla na krúžku 
na kľúče. Podrobnosti: technológia Bluetooth 4.1, 
rozsah od 50 do max. 90 metrov (bez prekážok alebo 
elektronického rušenia), batéria je súčasťou balenia, 
k dispozícii pre iOS a Android.

Taška na plece

Veľký hlavný oddiel s čalúnením na laptop/tablet 
a viacerými oddielmi organizéra. Predné vrecko 
so zipsom, vrecko so zipsom vzadu a krycia chlopňa.

Rozmery: 40 × 30 × 11 cm.

Ruksak

Veľký hlavný oddiel s vnútorným vreckom so zipsom, 
oddiel organizéra, predné vrecko na zips s oddielom 
organizéra, vrecko na zips vzadu a krycia chlopňa.

Rozmery: 33 × 47 × 17 cm.

Cestovná taška

Veľký hlavný oddiel s vnútorným vreckom na zips, 
predné vrecko na zips s oddielmi organizéra, vrecko 
na zips vzadu a krycia chlopňa, samostatný oddiel 
na topánky.

Rozmery: 57 × 32 × 26 cm.

Šiltovka "Frequenz"

3131800100

Lokalizátor kľúčov

3181800100

Audi Originálne príslušenstvo 
teraz o 20 % výhodnejšie!
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100% Audi.

* Podľa meraní WLTP. 
Kombinovaná spotreba energie podľa meraní WLTP: 26,1 – 22,6 kWh/100 km. Kombinované emisie CO2 podľa meraní WLTP: 0 g/km.

Zabudnite na predsudky.

Nepredpovedajte budúcnosť, vydajte sa do nej. Prvé 100% elektrické Audi e-tron rúca všetky predsudky 
o elektromobilite. S dojazdom až do 417 kilometrov* a možnosťou rýchleho nabíjania až do 150 kW
je e-tron nabitý za 30 minút, takže vám nič nebráni vyraziť na dlhé cesty, a to aj v tuhých mrazoch. 
Samozrejme, nechýbajú vyspelé asistenčné systémy Audi a inovácie ako virtuálne spätné zrkadlá. 
Pri tomto všetkom si môžete užívať priestrannosť praktického SUV snúbiacu sa so vzrušujúcimi jazdnými 
vlastnosťami Audi quattro.

297x210_etron.indd   1 22/02/2019   15:59



Slnečné okuliare "pilotky"

Nadčasovo moderné - slnečné okuliare "pilotky" sú 
nevyhnutným doplnkom pre váš moderný štýl života. 
Klasický dizajn "pilotiek" skombinovaný s dymovým 
odtieňom skiel a logom Audi kruhov na bočniciach 
dodáva každému fanúšikovi Audi ten správny šmrnc. 
Dodávané s puzdrom a utierkou z mikrovlákna. 
Schválene CE, kategória filtra 3, UV filter 400. 

Audi Sport puzdro na smartfón

Čierne puzdro z TPU s logom Audi Sport. Vhodné 
pre iPhone 7/8.

Audi Sport ruksak

Športový a praktický ruksak Audi Sport sa prispôsobí 
každej situácii: zložený nezaberie takmer žiadne 
miesto a rozložený vám poskytne množstvo miesta 
pre prenášanie všetkých vašich vecí, ktoré potrebujete 
na cestách.

Materiál: 100% nylon.

Audi Sport hrnček

Užite si svoje nápoje v tom správnom štýle 
v praktickom Audi Sport pohári v karbónovom 
dizajne. Audi Sport logo na vnútornej strane 
pohára, ako aj na silikónovom obale. Vhodný 
do umývačky riadu.

Objem: 0,4 l. 
Materiál: porcelán, silikón, plast.

Slnečné okuliare

Dokonalá ochrana pred slnkom a moderny vzhľad 
- slnečné okuliare Audi sú nevyhnutným doplnkom 
pre každého Audi trendsettera. Zabezpečte si cool 
a mladistvý look s modrými zrkadlovkami v čiernom 
ráme a s logom Audi kruhov na bočniciach. Dodávané 
s puzdrom a utierkou z mikrovlákna. Schválene CE, 
kategória filtra 3, UV filter 400. 

Šiltovka "premium"

Vyrobená metódami šetrnými k životnému prostrediu 
z bavlneného kepra. Remienok vzadu, kovová spona 
na nastavovanie obvodu; produkt bluesign®.

Farba: modrá. 
Veľkosť: univerzálna (nastaviteľná).

Obrázky majú ilustračný charakter. 
Informácie o cenách Originálneho príslušenstva 
nájdete na www.audi.sk alebo u vášho autorizovaného 
servisného partnera Audi. 

Platí od 1. 5. 2019 do 31. 8. 2019 alebo do vypredania 
zásob. Zmena cien a tovarov vyhradená. Za chyby 
sadzby a tlače nepreberáme záruku.

Pánske solárne hodinky

Estetický dizajn a vysoko kvalitné materiály sa 
stretajú s modernými technológiami – Audi hodinky 
Chronometer sú poháňané solárnym článkom pod 
číselníkom, ktorý absorbuje svetlo a premieňa ho 
na elektrinu. Nie je potrebná batéria. Puzdro je 
z leštenej ušľachtilej ocele. Ciferník je čierno-modrej 
farby s logom Audi kruhov. Zobrazenie kapacity 
energie. Maximálne nabitie vydrží na cca štyri mesiace. 
Vyrobené v Nemecku.

Vodotesnosť: do 5 ATM. 
Priemer puzdra: 41 mm. 
Materiál: ušľachtilá oceľ / koža."

Dámske hodinky

Dámske hodinky Audi zaujmú svojim elegantným 
dizajnom a mimoriadne kvalitným spracovaním. 
Vymeniteľný náramok. Vyrobené vo Švajčiarsku.

Vodotesnosť: do 5 ATM.  
Priemer puzdra: 36 mm. 
Materiál: ušľachtilá oceľ / koža.

Dámske slnečné okuliare

Dámske slnečné okuliare Audi poskytujú skvelú 
ochranu pred slnkom vďaka skvelej kombinácii 
materiálov. Rám z ušľachtilej ocele, s logom Audi 
na bočniciach. Dodávané s puzdrom a utierkou 
z mikrovlákna. Schválene CE, kategória filtra 3, 
UV filter 400. Farba: hnedá transparentná.

Dámske solárne hodinky

Štýlové príslušenstvo k vášmu outfitu – dámske 
solárne hodinky so solárnym číselníkom. Nie je 
potrebná žiadna batéria. So zobrazením dátumu 
a s logom Audi kruhov.

Vodotesnosť: do 10 ATM. 
Priemer puzdra: 38 mm. 
Farba: olivovo zelený ciferník s ručičkami v koralovo 
oranžovej farbe. 
Materiál: ušľachtilá oceľ / polyester.

Pánska bunda

Moderná ľahká pánska bunda so stojáčikom v modrej 
farbe je vhodná nielen na chladnejšie letné podvečery, 
ale aj pre rôzne športové a voľnočasové outdoorové 
aktivity. Vďaka svojmu modernému strihu je vhodná 
i na nosenie na saku. Vodoodolná povrchová úprava 
pre nepriaznivé počasie. Na prednej strane je zapínanie 
na zips prekryté zapínaním na gombíky. Dve vrecká 
vpredu a jedno náprsné vrecko so zapínaním na zips. 
Logo Audi kruhov na ľavom rukáve a na štítku v oblasti 
krku (z vnútornej strany bundy).

Materiál: vonkajšia vrstva – 100% tkaný polyester, 
vnútorná podšívka – 100% tkaný polyester. 
Farba: modrá. 
Veľkosti: S–XXL.

Pánske solárne hodinky

3101900100

Slnečné okuliare "pilotky"

3111800400

Audi Sport ruksak

3151500200

Dámske slnečné okuliare

3111800200

Dámske hodinky

3101800300

Audi Sport puzdro na smartfón

3221800300

Audi Sport hrnček

3291800800

Pánska bunda

3131802602–06

Slnečné okuliare

3111800300

Dámske solárne hodinky

3101600700

Šiltovka "premium"

3131701700
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Audi Sport hodinky

Čas na ešte viac športu – trojručičkové hodinky Audi 
Sport v matne čiernom puzdre so sklenenými vláknami 
a svietiacimi ručičkami. Kryt z ušľachtilej ocele, 
silikónový remienok s logom Audi Sport.

Vodotesnosť: do 5 ATM. 
Priemer puzdra: 45 mm. 
Materiál: plast / silikón.

Audi Sport slnečné okuliare

So slnečnými okuliarmi Audi Sport , ktoré boli 
navrhnuté špeciálne na športové aktivity, budete 
pri svojich outdoorových aktivitách chrániť svoj zrak 
pred nebezpečným slnečným žiarením ako aj pred 
ostatnými vonkajšími vplyvmi. Sklíčka s polarizačným 
filtrom potláčajú oslňujúce odlesky a zároveň zaručujú 
ostré kontrasty a jasné farby. Dodávané s puzdrom 
a utierkou z mikrovlákna. Schválene CE, kategória 
filtra 3, UV filter 400.

Audi Sport taška

Veľký hlavný oddiel, čalúnené dno, sieťované vrecko 
a oddiel so zipsom vnútri, bočné vrecko na topánky. 
Logá Audi Sport a Deuter.

Materiál: Polyester – 600D, vodu odpudzujúci 
PU-povrch. 
Rozmery: 27 × 61 × 27 cm. 
Objem: 52 l.

Audi Sport ruksak

S veľkým hlavným oddielom s objemom 20 l, 
s vnútorným oddielom na dokumenty a praktickým 
oddielom so zipsom na cennosti. Logo Audi Sport 
a Deuter.

Materiál: Polyester – 600D, vodu odpudzujúci PU 
povrch. 
Rozmery: 46 × 28 × 18 cm. 
Hmotnosť: 540 g.

Audi Sport slúchadlá do uší

S mikrofónom a ovládacími prvkami (pozastaviť/ 
prehrať, zastaviť, nasledujúce, predchádzajúce). 
Logo Audi Sport na ovládacích prvkoch.

Impedancia: 16 ohmov; 112 dB, 20 Hz–20 000 Hz.

Prívesok na kľúče Audi Sport

Športový a napriek tomu praktický doplnok pre vaše 
kľúče – žetón do nákupného vozíka vo veľkosti 1 € 
mince, v tvare Audi RS brzdového kotúča. 

Audi Sport pánska bunda

Štýlová a vysoko funkčná ľahká bunda Audi Sport 
pre mužov. Ľahká technická bunda z funkčného 
materiálu s ľahko zdrsnenou vnútornou stranou, 
zapínanie na zips, s kapucňou. Športový dynamicky 
pôsobiaci strih, kontrastný dekoratívny šev a reflexné 
pruhy na rukávoch. Logo Audi Sport na bežci zipsu, 
štítok s logom Audi Sport na zadnej strane švu, 
v prednej časti bundy pruh po celej dĺžke s nápisom 
Audi Sport a štítok Audi Sport v oblasti krku.

Materiál: 92% polyester, 8% spandex (pletený, veľmi 
elastický materiál). 
Farba: červená. 
Veľkosti: M–XXL.

Audi Sport pánska bunda

Ideálna pre jarné a jesenné počasie: pánska 
softshellová bunda Audi Sport so stojáčikom vás 
presvedčí o svojich kvalitách hlavne kombináciou 
materiálov, vďaka ktorým nie je ani príliš teplá, 
ani príliš tenká. Predné vrecká so zapínaním 
na zips, reflexné pruhy v dynamickom prevedení 
na predlaktiach a ramenách, vnútorná podšívka 
z mäkkého flísu v kontrastnom červenom odtieni. Logo 
Audi Sport všité na bočnom šve, červený štítok na bežci 
zipsu a nášivka v oblasti krku s logom Audi Sport.

Materiál: vonkajšia vrstva – 100% polyamid, vnútorná 
vrstva – 100% polyester, podšívka – 100% polyester. 
Funkčnosť: priedušnosť 3000 g/m2/24 h, vodný stĺpec 
3000 mm. 
Farba: čierna. 
Veľkosti: S–XXL.

Obrázky majú ilustračný charakter. 
Informácie o cenách Originálneho príslušenstva 
nájdete na www.audi.sk alebo u vášho autorizovaného 
servisného partnera Audi. 

Platí od 1. 5. 2019 do 31. 8. 2019 alebo do vypredania 
zásob. Zmena cien a tovarov vyhradená. Za chyby 
sadzby a tlače nepreberáme záruku.

Audi Originálne príslušenstvo 
teraz o 20 % výhodnejšie!

Audi Sport slúchadlá do uší

3291700600Audi Sport hodinky, čierne

3101600800

Audi Sport slnečné okuliare

3111900100

Prívesok na kľúče Audi Sport

3181600100

Audi Sport hodinky, červené

3101600801

Audi Sport slnečné okuliare, čierne

3111900200

Audi Sport pánska bunda, čierna

3131801602–06

Audi Sport taška

3151600100

Audi Sport pánska bunda, červená

3131801303–06

Audi Sport ruksak

3151600200
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Miniatúrne modely Audi sú 

vyrobené s rovnakou precíznosťou 

a vášňou ako ich vzory v skutočnej 

veľkosti. Ešte aj najmenšie 

produkty Audi môžu dostať štyri 

kruhy iba vtedy, keď spĺňajú vysoké 

kvalitatívne nároky Audi.

Vášeň pre 
Originál.

61

Audi Q8 1 : 43
2018, manufacturer: Norev

Dragon orange 501.17.08,631

Orca black 501.17.08,632

Audi Q8 1 : 18
2018, manufacturer: Norev

Samurai grey 501.17.08,651

Audi Q8 1 : 43

Audi Q8 1 : 43

Q8

Audi Q8 1 : 18

61

Audi Q8 1 : 43
2018, manufacturer: Norev

Dragon orange 501.17.08,631

Orca black 501.17.08,632

Audi Q8 1 : 18
2018, manufacturer: Norev

Samurai grey 501.17.08,651

Audi Q8 1 : 43

Audi Q8 1 : 43

Q8

Audi Q8 1 : 18

Audi Q3     1:43

strieborná Florett 

5011803631

Audi Q8     1:18

sivá Samurai

5011708651

Audi e-tron     1:43

biela

5011820632

Audi Q3     1:43

oranžová Puls

5011803632

Audi e-tron     1:43

modrá

5011820631

Audi Originálne príslušenstvo 
teraz o 20 % výhodnejšie!

Obrázky majú ilustračný charakter. 
Informácie o cenách Originálneho príslušenstva 
nájdete na www.audi.sk alebo u vášho autorizovaného 
servisného partnera Audi. 

Platí od 1. 5. 2019 do 31. 8. 2019 alebo do vypredania 
zásob. Zmena cien a tovarov vyhradená. Za chyby 
sadzby a tlače nepreberáme záruku.
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Audi sada kompletných 
zimných kolies

Audi Originálna 
kvapalina AdBlue

Čas pre Originál.
Šeková knižka 2019.

Aj v roku 2019 môžete využívať zľavy z vašej obľúbenej Audi Šekovovej knižky 

u vášho Audi partnera.

27

Audi Originálne náboje 
a ložiská nábojov kolies

Audi Originálne
brzdové platničky

Audi Originálne 
štartovacie batérie

Audi Originálne 
xenónové výbojky

Audi Originálne stierače 
a aero stierače

Audi Originálne
brzdové kotúče

Audi Originálne guľové 
čapy a tyčky stabilizátora

Audi Originálne 
rozvody

20
%

10
%



Katalóg obsahuje maximálne odporúčané ceny vrátane DPH. 
Ponuka platí od 1. 5. 2019 do 31. 8. 2019 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

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% pripravený na cesty.

Váš Audi partner

Rezervujte si termín na prehliadku
Audi CarCheck u vášho Audi partnera.

Skontrolujte klimatizáciu.Prichádza leto.


