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Oryginalne akcesoria 

Audi
Oryginalne akcesoria 
Więcej Audi – dla Państwa Audi 
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Niech Państwa Audi towarzyszy Wam jak najdłużej. 
My w tym Państwu pomożemy

Do każdego modelu Audi, znajdującego się w bieżącej ofercie, przygotowaliśmy starannie 

opracowane akcesoria. Wśród nich są także artykuły przeznaczone do wszystkich modeli 

– to m.in. kosmetyki samochodowe i elementy wyposażenia dodatkowego poprawiające 

walory użytkowe. 

Na następnych stronach zapoznamy Państwa z Oryginalnymi akcesoriami Audi, 

dzięki którym Państwo i Wasze Audi jeszcze dłużej będziecie przyjaciółmi. 
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1 Skrobaczka do szyb z miękką rączką 
Niewielkich rozmiarów skrobaczka z wysokiej jakości 

wytrzymałego tworzywa sztucznego, z rączką 

wykończoną miękkim materiałem piankowym. 

2 Skrobaczka z miotełką do odśnieżania 
Skrobaczka wykonana z wysokiej jakości wytrzymałego 

tworzywa sztucznego, z włosiem miotełki wykonanym 

ze specjalnie dobranej mieszaniny różnych włókien.  

3 Skrobaczka do szyb z teleskopową rączką, 
z obrotową miotełką 
Miotełka do odśnieżania obracana w zakresie 

do 90 stopni, z delikatną gumową ściągaczką 

do wody. Wysuwana teleskopowa rączka 

z aluminium sprawia, że wyjątkowo dobrze 

nadaje się do odśnieżania Audi Q5 i Audi Q7. 

4 Skrobaczka do szyb z teleskopową rączką 
Z miotełką do odśnieżania i delikatną gumową 

ściągaczką do wody. Wysuwana teleskopowa 

aluminiowa rączka sprawia, że doskonale nadaje się 

do oczyszczania ze śniegu i lodu Audi Q5 i Audi Q7. 
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1 Łańcuchy śniegowe 
Zapewniają lepszą przyczepność na śniegu i lodzie. 

Dostępne w różnych rozmiarach.

2 Pokrowce na koła 
Zestaw zawiera cztery pokrowce na koła, 

z uchwytami ułatwiającymi przenoszenie. 

Wykonane z wytrzymałego tworzywa sztucznego. 

Umożliwiają przechowywanie kompletu kół 

w prosty i czysty sposób. Kieszeń zewnętrzna 

może posłużyć do przechowywania śrub. 

Dostępne w dwóch rozmiarach. 

3 Zestaw śrub zabezpieczających 
Odkręcane tylko przy użyciu specjalnego adaptera, 

utrudniają kradzież kół.

4 Nakrętki zabezpieczające zawór 
Cztery metalowe nakrętki z wybitym logo Audi 

zabezpieczają zawór przed kurzem, błotem i wilgocią. 

Dostępne do zaworów gumowych, metalowych 

i aluminiowych.  
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1 Torba do przechowywania belek bagażnika
Do przechowywania lub transportowania belek 

bagażnika dachowego i drobnych przystawek 

transportowych. Z wytrzymałego materiału, 

z kieszeniami bocznymi na narzędzia i drobne części. 

Dostępna w dwóch rozmiarach.

2 Lodówka podróżna 
Z przewodem do podłączenia do gniazdka 

zapalniczki 12 V. Wnętrze z tworzywa sztucznego 

oferuje 12 litrów pojemności. Praktyczny pasek 

do przenoszenia z regulacją długości. 

3 Torba podróżna 
Praktyczna i uniwersalna torba ułatwiająca 

utrzymanie porządku we wnętrzu auta. Mocowana 

paskami na oparciu przedniego fotela pasażera. 

Łatwa do złożenia i zabrania ze sobą. 

4 Wieszak na ubranie 
Do powieszania kurtki, marynarki lub innych 

elementów garderoby. Mocowany na stelażu 

zagłówka przedniego fotela.

5 Popielniczka
Idealnie pasująca kształtem do uchwytu na napój 

w konsoli środkowej. Wysokiej jakości wykonanie, 

z chromowaną pokrywką z logo Audi. Dostępna 

do A4, A5, A6, A7, TT i R8.
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Kiedy piękne rzeczy 
stają się jeszcze piękniejsze

Lakier błyszczy, a powierzchnie z tworzywa sztucznego lśnią jedwabnym 

półmatem – samochód wygląda jak nowy. Specjalne kosmetyki 

samochodowe z oferty Oryginalnych akcesoriów Audi pozwolą Państwu 

szybko przywrócić doskonały wygląd Waszemu Audi. 

8 | 9

Zub_mod-ueber11_2011_05.indd   8 20.06.2011   09:25:37
285x192_AOZ_allgemein_09_Bild_9   9 29.04.11   12:20
Zub_mod-ueber11_2011_05.indd   9 20.06.2011   09:25:37



285x192_AOZ_allgemein_09_Bild_9   9 29.04.11   12:20

1 Zestaw do czyszczenia obręczy kół
Do pielęgnacji obręczy kół. Zawiera: 500 ml żelu 

do czyszczenia obręczy, 50 ml polimerowego 

wosku do polerowania (do stosowania jako wosk 

do obręczy), jeden pędzel do obręczy i jedną 

ściereczkę do polerowania z włókien mikrofazowych.

2 Torba z zestawem kosmetyków samochodowych
Do kompleksowej pielęgnacji. Zawiera: aktywną 

piankę czyszczącą, środek do usuwania owadów 

(po 300 ml), środek do głębokiego czyszczenia 

tworzyw sztucznych, wosk polimerowy, szampon 

z woskiem (po 250 ml), środek do polerowania 

szyb (50 ml), zimowy płyn do spryskiwaczy (500 ml), 

dwie różne ściereczki z mikrofazy i dwie gąbki.

3 Zestaw do pielęgnacji miękkiego dachu kabrioletu
Do gruntownej konserwacji. Zawiera: 300 ml aktywnej 

pianki czyszczącej, 300 ml środka impregnującego 

(do składanego dachu i obić tekstylnych), rękawiczki 

do usuwania owadów i jedną gąbkę.

4 Zestaw kosmetyków zimowych 

Na sezon zimowy. Zawiera: odmrażacz do szyb 

500 ml, zimowy płyn do spryskiwaczy 500 ml, 

środek do polerowania szyb 50 ml, 1 ściereczkę 

do zaparowanych szyb i 1 skrobaczkę do lodu. 

Zestaw do czyszczenia tapicerki skórzanej
Zawiera: środek czyszczący do skóry 150 ml, 

krem do konserwacji 150 ml, gąbkę i ściereczkę. 

Specjalny  zestaw do konserwacji gumy
Składa się z dwóch ściereczek do czyszczenia 

i jednej specjalnej ściereczki do konserwacji.

Letni płyn do spryskiwaczy
3 l gotowego letniego płynu do spryskiwaczy szyb 

i reflektorów o świeżym zapachu. Redukuje efekt 

refleksów świetlnych. 

Zimowy płyn do spryskiwaczy
3 l gotowego zimowego płynu do spryskiwaczy szyb 

i reflektorów. Odporny na zamarzanie do temp. –25°.
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1 Środek do usuwania owadów 
Specjalna receptura do usuwania zanieczyszczeń 

ze szkła, lakieru, elementów chromowanych 

i tworzyw sztucznych. 

2 Aktywna pianka czyszcząca 
Antybakteryjna, nie pozostawia smug. 

Przeznaczona do czyszczenia obić siedzeń, tekstyliów, 

szyb (od wewnątrz) i miękkiego dachu kabrioletu. 

3 Szampon z woskiem 
Czyści i konserwuje za jednym razem. Nie pozostawia 

smug zapewniając doskonały, perłowy blask. 

Rękawiczki do czyszczenia
Cztery specjalne rękawiczki do usuwania owadów, 

czyszczenia szyb, konserwacji tapicerki i elementów 

pulpitu.
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1 Kamizelka odblaskowa, trójkąt ostrzegawczy 
i apteczka 
Zalecane wyposażenie każdego samochodu: 

kamizelka w kolorze pomarańczowym z odblaskowymi 

pasami (również dostępna dla dzieci), trójkąt 

ostrzegawczy i apteczka samochodowa. 

2 Linka holownicza 
Wykonana z wytrzymałego tworzywa sztucznego 

z uchem mocującym i pętlą. Do samochodów 

o masie do 4 ton. 

3 Latarka wielofunkcyjna 
Urządzenie składa się z praktycznej latarki 

z 5 czerwonymi diodami LED, młotka do szyb, 

noża do cięcia pasów bezpieczeństwa i uchwytu 

magnetycznego.

4 Latarka diodowa 
Ładowana z gniazdka zapalniczki, o silnym 

strumieniu światła dzięki diodom LED. 

Wygodna do noszenia nawet w kieszeni. 

5 Latarka ołówkowa LED 
Poręczna, wysokiej jakości latarka z podwójnie 

anodowanego aluminium. Mocne światło regulowane 

od punktowego, do szerokiego strumienia. 

6 Kable rozruchowe 
Izolowane kleszcze. Przewody o długości 2 x 3,5 m. 

Przystosowane do uruchomienia silników 

benzynowych o pojemności do 5500 cm3 

lub silników diesla o pojemności do 3000 cm3. 

7 Prostownik akumulatorowy 
Przeznaczony do ładowania akumulatorów 

o pojemności od 1,2 do 120 Ah, w tym również 

całkowicie rozładowanych. Różne tryby ładowania 

prądem o różnym natężeniu, uwzględniając tryb 

zimowy. Podwójna izolacja, wodoszczelny, 

dopuszczony do użytkowania na wolnym powietrzu.   
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1 Przewody połączeniowe do Audi music interface 
Umożliwiają podłączenie różnych modeli iPodów 

oraz innych odtwarzaczy multimedialnych 

– podłączenie urządzenia możliwe jest tylko poprzez 

przewód adaptacyjny. Obsługa poprzez system MMI, 

o ile pozwala na to funkcjonalność podłączanego 

odtwarzacza. Dodatkowe informacje dostępne 

u Partnerów Audi. 
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2 System głośnomówiący Bluetooth
Odtwarzanie rozmowy przy pomocy wewnętrznego 

systemu audio samochodu. Sterowanie głosowe 

dla każdej funkcji i bez uprzedniego treningu. 

Pozwala na podłączenie do pięciu różnych książek 

telefonicznych. Odbieranie i wyświetlanie wiadomości 

SMS, jeśli taka funkcja jest obsługiwana przez telefon 

komórkowy. Nie może być stosowany w połączeniu 

z MMI Navigation lub MMI Navigation plus. 

Dostępny dla modeli A3, A4, TT i Q5.

3 Skórzane etui na kluczyk
Kunsztowne ręczne wykonanie, znakomity 

gatunek skóry. Na tylnej stronie wytłoczone 

pierścienie Audi. Łatwe do osadzenia 

na kluczyku. Dostępne w 7 kolorach.

4 Pamięć USB Audi
Specjalny nośnik do zapisywania muzyki, zdjęć 

lub plików, wykonany w stylistyce przypominającej 

kluczyk do Audi. Pojemność 4 GB. Kompatybilny 

z wejściem USB w systemie multimediów Audi music 

interface. Dostępny w kolorze czarnym, białym 

i czerwonym.

Kabel zasilający (Mini USB)
Kabel zasilający podłączany do zapalniczki 

samochodowej. Do telefonów komórkowych 

i przenośnych nośników pamięci, które mogą 

być zasilane przez łącze Mini USB. W komplecie 

adapter do Micro USB i etui do przechowywania.
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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.

Przewaga dzięki technice

AUDI AG 
85045 Ingolstadt

www.audi.pl

Ważne od czerwca 2011

Wydrukowano w Niemczech

192/5100.00.11
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