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A4
Akcesoria do Audi A4 Limousine | A4 Avant

Oryginalne akcesoria

Przewaga dzięki technice

Zawarte w tym katalogu modele oraz niektóre akcesoria nie są dostępne we wszystkich krajach. Niektóre elementy wyposażenia dostępne są 

za dopłatą. W przypadku niektórych produktów mogą wystąpić różnice w kolorze, kształcie i materiale. Dane dotyczące wyglądu i właściwości 

produktów odpowiadają wiedzy posiadanej w dniu przygotowania katalogu do druku. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian.

Katalog wydrukowano na papierze wyprodukowanym z celulozy bielonej bezchlorowo.

AUDI AG 

85045 Ingolstadt

www.audi.pl

Ważne od: wrzesień 2015

Wydrukowano w Niemczech
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druckfreier Bereich für Verklebung:
5 mm (1 mm Beschnitt)

druckfreier Bereich für Verklebung:
5 mm (1 mm Beschnitt)
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2 47Wskazówki techniczne 

Pojemniki na narty i bagaż

Wskazówki techniczne

Wartości emisji

Model Zużycie paliwa w cyklu mieszanym Emisja CO₂ w cyklu mieszanym

Audi A4 Limousine 6,3–3,7 l/100 km 144–95 g/km

Audi A4 Avant 6,4–3,8 l/100 km 147–99 g/km

Pojemność 300 l 360 l 405 l

Wymiary zewnętrzne w mm 

(dł. x szer. x wys.)

1902 x 630 x 376 mm 1756 x 826 x 376 mm 2050 x 800 x 380 mm

Maks. liczba nart 4–6 5–7 5–7

Maks. liczba desek snowboardowych 3–4 4–5 4–5

Maks. długość nart 175 cm 155 cm 190 cm

Maks. obciążenie 60 kg 75 kg 75 kg

Wskazówki dotyczące kół

Informacje o obręczach kół: polerowane, szlifowane lub częściowo polerowane obręcze ze stopu metali lekkich nie powinny być stosowane 

w zimowych warunkach drogowych. Metoda wykonania powierzchni zewnętrznej obręczy nie gwarantuje wystarczającego zabezpieczenia 

przed korozją i sól do posypywania ulic lub podobne środki mogą spowodować nieodwracalne uszkodzenie obręczy.

Podawany zakres wartości zużycia paliwa, emisji CO₂ i klas efektywności zależy od wybranego rozmiaru opon/kół.
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3Oryginalne akcesoria Audi

Oryginalne akcesoria Audi. 
Tak indywidualne, jak Twoje życie

Audi A4 zarówno w wersji Limousine, jak i Avant zachwyca nie tylko licznymi innowacjami technicznymi, lecz także nowoczesną 

stylistyką i rozwiązaniami sprawdzającymi się w codziennym użytkowaniu. Oryginalne akcesoria Audi stwarzają wiele możliwości 

wzbogacenia Twojego samochodu o kolejne atuty. Nasze produkty codziennie udowadniają swoją jakość. Dokładnie dopasowane 

rozwiązania zachwycają wyglądem i funkcjonalnością. Wszystko dlatego, że w przypadku Oryginalnych akcesoriów Audi, kreatywność 

przy tworzeniu produktów i wysokie standardy jakościowe przy produkcji, a także liczne testy są tak samo ważne, jak w przypadku 

każdego samochodu Audi. Sprawdź rozwiązania skrojone na miarę, które oferują Oryginalne akcesoria Audi.

Odpowiednie jest tylko wtedy, gdy idealnie pasuje. 

Poznaj ofertę akcesoriów. Zeskanuj kod QR smartfonem 

lub skorzystaj z linka: www.audi.com/imagespot. 

Koszty połączenia według taryfy operatora.
Kod QR
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Sportowiec 
wagi lekkiej
Wytrzymały jak stal, lecz o 50% lżejszy – dzięki tym właściwościom karbon znajduje coraz większe 

zastosowanie w sportowych bolidach. Audi zastosowało nadwozie typu monocoque z włókna 

węglowego już w 1999 roku w swoim pierwszym samochodzie sportowym LMP – w R8R. 

Obecnie trudno sobie wyobrazić wyścigowe auto bez tworzywa sztucznego wzmacnianego włóknem 

szklanym, czyli CFK. W centrum badań tworzyw sztucznych Audi w Neckarsulm nad nowymi 

metodami zastosowania karbonu w konstrukcjach samochodów pracuje 50 specjalistów. Ich celem 

jest opracowanie metod produkcji pozwalających lepiej wykorzystać możliwości tego innowacyjnego, 

lekkiego materiału także w innych, nie tylko sportowych pojazdach. Obudowy lusterek zewnętrznych 

i tylny spoiler wykonane w całości z karbonu to dwa elementy, które na życzenie klienta już dzisiaj 

pozwalają w Audi A4 cieszyć się zaletami tego superlekkiego materiału.  
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Strona

Strona

Strona

Audi A4

Twoje Audi A4. Samochód, który spełnia wysokie 

wymagania w wielu dziedzinach. Dowiedz się więcej.

Sport i design

Audi A4 z założenia ma sportowy charakter. 

Lecz możesz go jeszcze bardziej podkreślić. 

Transport

Zabierz ze sobą to, co jest częścią Twojego 

stylu życia. Z rozwiązaniami transportowymi 

z oferty Oryginalnych akcesoriów Audi 

to żaden problem.

6
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Strona

Strona

Strona

Komunikacja

Infotainment w wielkim stylu. Rozwiązania 

komunikacyjne dla Audi A4 spełniają wszystkie 

oczekiwania.

Rodzina

Także najmłodsi wielbiciele Audi mają powody 

do radości: bogaty wybór produktów dla dzieci 

z oferty Oryginalnych akcesoriów Audi. 

Komfort i ochrona

Abyś mógł długo cieszyć się Twoim 

Audi A4: rozwiązania podnoszące komfort 

i bezpieczeństwo.

7Spis treści
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9Audi A4

Przewaga w dziedzinie designu i technologii. Sportowy 

i prekursorski charakter. Komfort jazdy, fascynująca dynamika 

i wzorcowa efektywność. Do tego liczne innowacje techniczne. 

Wszystko to połączone w Audi A4 Limousine i Audi A4 Avant. 

Stworzonych by spełniać najwyższe wymagania.

Ale to jeszcze nie wszystko. Bogata oferta Oryginalnych 

akcesoriów Audi daje możliwość jeszcze lepszego dopasowania 

Audi A4 do Twoich indywidualnych potrzeb. Na następnych 

stronach przedstawiamy rozwiązania, które zmienią Audi A4 

w samochód marzeń.

Wartości zużycia paliwa i emisji CO₂ podane są na stronie 47.

A4_Zubehoer_11_2015_09.indd   9A4_Zubehoer_11_2015_09.indd   9 21.09.15   15:0621.09.15   15:06



297x198_Girona_AOZ_09_Bild_10   10297x198_Girona_AOZ_09_Bild_10   10 03.08.15   16:5703.08.15   16:57

Sport i design
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11Sport i design

Podkreśl swoją 
sportową stronę

Nie tylko dynamika Twojego Audi A4 wzbudza podziw, lecz także jego wygląd. Progresywny design Audi A4 

ma przede wszystkim odzwierciedlać Twoją osobowość. Możesz ją dodatkowo zaznaczyć, wybierając na przykład 

elementy z karbonu, obręcze ze stopu metali lekkich o dynamicznej stylistyce lub wyraziste spoilery. 

Na następnych stronach przedstawiamy kolejne akcesoria podkreślające sportowy charakter i dynamikę Audi A4.

02

01  Obudowy lusterek zewnętrznych 

z karbonu

Dynamiczne i sportowe: obudowy lusterek zewnętrznych 

wykonane z karbonu stanowią interesujące akcenty 

optyczne i zmniejszają masę samochodu.

02  Tylny spoiler z karbonu

Spoiler montowany do pokrywy bagażnika akcentuje 

sportowy charakter Audi A4 Limousine, poprawia 

aerodynamikę i sygnalizuje moc samochodu. 

01
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01

02-04

01  Elementy z karbonu montowane 

do nadwozia

Obudowy lusterek zewnętrznych i tylny spoiler podkreślają sportową 

stylistykę.

02  Spoiler na pokrywę bagażnika

Jeszcze większa dynamika: spoiler zamontowany na stałe do pokrywy 

bagażnika. Tylko dla A4 Limousine.

03  Spoiler pod tylny zderzak

Spoiler pod zderzakiem nadaje tyłowi nadwozia jeszcze bardziej 

sportowy charakter i stanowi doskonałe uzupełnienie tylnego 

dyfuzora.

04  Tylny dyfuzor

Przyciągający uwagę element z tyłu nadwozia. W kolorze czarnym 

matowym.
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05

05  Spoiler dachowy

Ze zintegrowanym światłem stopu, poprawia aerodynamikę 

i sygnalizuje moc samochodu. Tylko dla A4 Avant.

13Sport i design
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01

01  Przedni spoiler z wyprofilowaną krawędzią

Przedni spoiler jest fabrycznie zagruntowany, wstawki w otworach i dolna krawędź w kolorze 

czarnym matowym. Za dopłatą może być pokryty lakierem w wybranym kolorze, naturalnie 

także w kolorze nadwozia. Dostępny tylko w połączeniu ze spoilerem na pokrywę bagażnika 

lub spoilerem dachowym.

02  Nakładki na progi

Podkreślają dynamikę i nadają nadwoziu indywidualny charakter.
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02/04

05

03  Diody w drzwiach

Po otwarciu drzwi diody wyświetlają na podłożu – w zależności 

od wariantu – napis quattro® lub pierścienie Audi. Zestaw 

na prawe i lewe drzwi przednie lub tylne. Warunek: wbudowany 

fabrycznie opcjonalny pakiet oświetlenia wnętrza. 

04  Folia dekoracyjna quattro

Folie z napisem quattro na tylną część boków nadwozia. 

W zależności od koloru lakieru, folia dostępna w kolorze 

czarnym Brillant lub srebrnym Eis metalik.

05  Folia dekoracyjna – gekon quattro

Niezwykły element dekoracyjny nie tylko na samochodzie, 

lecz także na wielu innych powierzchniach. Dostępna w dwóch 

wymiarach: 20 x 15 cm i 40 x 30 cm.

03
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16

01  Obręcze ze stopu metali lekkich 

Sidus, 5-ramienne, czarne matowe, 

polerowane*

Wyjątkowo dynamiczna stylistyka. Rozmiar 8,5 J x 19, 

opony 255/35 R 19.

02  Śruby zabezpieczające koła 

przed kradzieżą

Demontaż obręczy tylko za pomocą odpowiedniego klucza, 

dostarczanego w komplecie ze śrubami. 

03  Nakrętki na zawory

Metalowe nakrętki na zawory z logo Audi chronią zawory 

przed kurzem, brudem i wilgocią. Dostępne do zaworów 

gumowych, metalowych i aluminiowych.

01

02 03

* Prosimy zwrócić uwagę na informacje dotyczące kół na stronie 47. S
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17Sport i design
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01

02

01  Pokrowce na koła

Zestaw czterech pokrowców z praktycznymi 

uchwytami do przechowywania i transportu 

kół. Z wytrzymałego tworzywa sztucznego. 

Zewnętrzne kieszenie do przechowywania śrub.

02  Łańcuchy śniegowe

Zapewniają lepszą przyczepność na śniegu i lodzie. 

Dostępne w różnych wielkościach.

03  Oryginalne opony Audi (bez ilustracji)

Opracowane specjalnie dla danego modelu Audi 

i wykonane z najnowocześniejszych materiałów. 

Sprawdzane w ponad 50 procedurach testowych. 

Spełniające wymagania znacznie wykraczające 

poza ustawowe przepisy. Zakup oryginalnych 

opon Audi, na przykład przy zmianie opon z letnich 

na zimowe, gwarantuje zachowanie typowej dla Audi 

jakości.

Kod QR

Sprawdź, dlaczego Oryginalne opony Audi są tak wyjątkowe. 

Zeskanuj kod QR smartfonem lub skorzystaj z linka: 

www.audi.com/tyres. Koszty połączenia według taryfy 

operatora.
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04

04  Zimowa obręcz ze stopu metali lekkich 

Gravis, 10-ramienna, srebrna

Przystosowana do łańcuchów śniegowych zimowa obręcz ze stopu 

metali lekkich 7,5 J x 18, opony 225/45 R 18.
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01/02

Transport
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21Transport

02

Powiększ swoją 
przestrzeń życiową

Wykorzystaj w pełni przestronność Audi A4. Zamawiając rozwiązania transportowe z oferty Oryginalnych akcesoriów Audi 

z łatwością powiększysz pojemność Twojego samochodu. Możesz przewieźć dodatkowy bagaż, narty, deski snowboardowe, 

kajak czy rowery. Nie ograniczaj się, zabierz ze sobą wszystko, co sprawia Tobie przyjemność.

01  Bagażniki typu „box”

Nowa stylistyka i lepsza aerodynamika dzięki płaskim, sportowym 

kształtom. Dostępne w kolorze szarym Platinum z elementami bocznymi 

w kolorze czarnym Brillant oraz w kolorze czarnym Brillant z połyskiem; 

chromowane pierścienie Audi; nowoczesna, pozbawiona nitów konstrukcja. 

Zamykane na zamek i otwierane na obie strony, co znacznie ułatwia 

wkładanie i wyjmowanie bagażu. Wewnętrzny uchwyt do zamykania 

pokrywy. System szybkiego montażu z ograniczeniem momentu 

obrotowego. Przesunięta do przodu pozycja ułatwia dostęp do bagażnika. 

Dostępne w trzech rozmiarach: 300 l (zdjęcie str. 22), 360 l (zdjęcie str. 23) 

i 405 l (zdjęcie z lewej). Montaż tylko na belkach bagażnika dachowego. 

Więcej informacji potrzebnych do wyboru właściwego pojemnika dachowego 

na stronie 47.

02 Belki dachowe na relingi

Belki z chromowanym logo Audi, umożliwiające montaż różnych przystawek 

transportowych. Profil belek wykonano z anodowanego aluminium. 

Łatwe w montażu, wyposażone w zamek. Maksymalny ciężar belek, 

przystawki i ładunku nie może przekraczać 90 kg. Tylko dla A4 Avant.
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01/02

Obojętnie, dokąd się wybierzesz – rozwiązania transportowe 

z oferty Oryginalnych akcesoriów Audi pojadą z Tobą.

Różne warunki atmosferyczne mogą w różny sposób oddziaływać na produkt. Aby nasze 

rozwiązania transportowe sprostały wszystkim warunkom klimatycznym, poddawane są 

szeroko zakrojonym testom. Na przykład w testach długotrwałego oddziaływania 

promieniowania słonecznego i deszczu sprawdzane są ich właściwości w różnych strefach 

klimatycznych. Wszystko po to, aby użytkownicy podczas podróży mogli zawsze polegać 

na naszych akcesoriach transportowych.

Kod QR

Poznaj zalety formy i funkcji nowego bagażnika dachowego. 

Zeskanuj kod QR smartfonem lub skorzystaj z linka: 

www.audi.com/luggagebox. Koszty połączenia według

taryfy operatora.

01  Pojemnik na narty i bagaż (300 l)

02  Belki bazowe bagażnika 

dachowego

Niezbędne do zamontowania różnorodnych przystawek 

transportowych, takich jak uchwyty na rower, kajak 

lub pojemnik dachowy. Z chromowanym logo Audi. 

Profil belek wykonano z anodowanego aluminium. 

Łatwe w montażu, wyposażone w zamek. Maksymalny 

ciężar belek, przystawki i ładunku nie może przekraczać 

90 kg. Tylko dla A4 Limousine.
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03

03  Pojemnik na narty i bagaż (360 l)

04  Torby do pojemnika dachowego

Wytrzymałe a mimo to elastyczne, z nieprzemakalnym dnem 

i krawędzią o wysokości 5 cm. Możliwość dowolnej kombinacji 

różnych toreb pozwala na lepsze wykorzystanie pojemnika 

dachowego Audi. Dostępne w trzech rozmiarach: S (43 l), M (76 l) 

i L (82 l).

05  Pokrowiec na belki 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.
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* Prosimy zwrócić uwagę na informacje w książce samochodu, dotyczące maksymalnego obciążenia haka holowniczego i maksymalnej masy całkowitej pojazdu.

01

01  Bagażnik rowerowy do montażu na haku 

holowniczym

Zamykany bagażnik do transportu dwóch rowerów o maksymalnym 

obciążeniu 60 kg*. Rowery do bagażnika i bagażnik do samochodu 

blokowane oddzielnie tym samym kluczykiem. Ruchome podpory kół 

zapewniają bezpieczny montaż. Praktyczny mechanizm składania 

ułatwia dostęp do bagażnika samochodu. Bagażnik po złożeniu 

można przechowywać w załączonym do zestawu pokrowcu. 

Dodatkowo dostępna jest szyna do transportu trzeciego roweru. 

02  Hak holowniczy (bez ilustracji)

Mechanicznie składany. Nieużywany hak można schować pod samochodem. 

Z 13-stykowym gniazdem zintegrowanym z hakiem.

Kod QR

Odkryj praktyczne rozwiązania do transportu rowerów. 

Zeskanuj kod QR smartfonem lub skorzystaj z linka: 

www.audi.com/bicyclerack. Koszty połączenia według 

taryfy operatora.
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03

04/05

03  Uchwyt na rower

Uchwyt wykonany ze specjalnie ukształtowanego profilu aluminiowego 

i stali malowanej proszkowo umożliwia wyjątkowo łatwy montaż roweru. 

Zamykany na klucz. Maksymalne obciążenie wynosi 17 kg. Montaż tylko 

na belkach bagażnika dachowego.

04  Uchwyt na rower wyścigowy

Komfortowy w obsłudze, zamykany na klucz. Nadaje się do rowerów z systemem 

szybkiego mocowania przedniego koła. Maksymalne obciążenie wynosi 17 kg. 

Montaż tylko na belkach bagażnika dachowego.

05  Uchwyt na przednie koło

Z matowego, anodowanego aluminium, z zamknięciem zabezpieczającym 

przed kradzieżą, wstępnie zmontowany. Nie nadaje się do rowerów z systemem 

szybkiego montażu przedniego koła. Możliwość stosowania tylko w połączeniu 

z uchwytem na rower wyścigowy.
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01

01  Uchwyt do transportu kajaka

Do transportu jednoosobowego kajaka o wadze do 45 kg. 

Możliwość pochylania ułatwiająca układanie kajaka. 

Uchwyt na kajak i pasy mocujące zamykane oddzielnie 

na zamek. Montaż tylko na belkach bagażnika 

dachowego.
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03

02  Pokrowiec na narty

Komfortowy transport nart. W wysokiej jakości pokrowcu 

zmieszczą się 4 pary nart lub 3 deski snowboardowe. 

Pokrowiec mocowany zintegrowanymi pasami do zaczepów 

w bagażniku. Kółka ułatwiają transport poza samochodem.

03  Uchwyt do nart i snowboardu

Do wygodnego transportu do 6 par nart lub 4 desek 

snowboardowych. Zamykany na klucz. Montaż tylko 

na belkach bagażnika dachowego.

02
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Komunikacja
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29Komunikacja

Długie podróże 
nie muszą być 
nudne

Z rozwiązaniami komunikacyjnymi z oferty Oryginalnych akcesoriów Audi możesz poczuć się w podróży jak w domu.

Na przykład Audi Entertainment mobile zmienia tylne siedzenia w fotele kinowe. Dzięki słuchawkom Bluetooth 

możesz cieszyć się wysoką jakością dźwięku nie przeszkadzając kierowcy. Abyś przy tak bogatej ofercie rozrywki 

nie stracił z oczu celu podróży, dostępna jest dodatkowa funkcja nawigacji dla opcjonalnego MMI® Radio plus z pakietem 

Smartfon. Lepszą podróż chyba trudno sobie wyobrazić.

01  Audi Entertainment mobile

Audi Entertainment mobile trzeciej generacji z 10-calowym ekranem dotykowym 

gwarantuje doskonałą rozrywkę, znakomitą jakość obrazu i nowoczesny design Audi. 

Filmy, zdjęcia, gry i muzyka prezentowane w najwyższej jakości. Intuicyjnie obsługiwane 

oprogramowanie, wiele możliwości podłączenia (SD, USB 2.0, HDMI-IN itd.) oraz wysoka 

funkcjonalność. W połączeniu z hotspotem WLAN możliwość dostępu do Internetu 

(np. przez Audi wireless internet access*). Urządzenie można zamocować w samochodzie 

do oparcia przedniego fotela lub używać poza samochodem. Warunek: przygotowanie 

do Rear Seat Entertainment.

Kod QR

Najlepsza rozrywka. Odkryj Audi Entertainment mobile. 

Zeskanuj kod QR smartfonem lub skorzystaj z linka: 

www.audi.com/entertainmentmobile. Koszty połączenia 

według taryfy operatora.

* Jako wyposażenie dodatkowe z oferty Oryginalnych akcesoriów Audi.
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02

01

01  Słuchawki Bluetooth

Słuchawki stanowią idealne uzupełnienie opcjonalnego 

Audi Entertainment mobile i są kompatybilne z różnymi 

produktami Apple, na przykład iPadem. Słuchawki są składane 

i można je przechowywać w załączonym do zestawu 

pokrowcu. Czas pracy dołączonych do zestawu akumulatorków 

do 15 godzin.

* Więcej informacji udzielają Partnerzy Audi.

02  Adapter USB*

Dostępny w różnych wariantach, umożliwia transfer muzyki 

i danych z różnych modeli telefonów komórkowych i odtwarzaczy 

do opcjonalnego Audi music interface. Obsługa przez system 

multimedialny samochodu. Większość urządzeń może być ładowana 

przez adapter USB; doskonałe uzupełnienie fabrycznie montowanego 

systemu Audi phone box. Przewód spiralny z łamaną wtyczką USB 

ułatwia obsługę, zajmuje mniej miejsca, niż tradycyjny przewód, 

nie plącze się i umożliwia dużą swobodę ruchów. 
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31Komunikacja

03

03  Aktywacja funkcji nawigacji*

Możliwość aktywowania funkcji i danych nawigacji w dowolnym późniejszym terminie. 

Warunek: MMI Radio i pakiet Smartfon.

04 Karta SD Audi (bez ilustracji)

Do zapisywania muzyki: kompaktowa i uniwersalna karta pamięci SDHC (16 GB), Class 10, 

z ochronnym etui.
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Audi connect

Nie trać kontaktu ze światem 
także w podróży
Żyjemy w czasach nieograniczonych możliwości. 

Dzięki Audi connect możesz korzystać z wielu tych

możliwości cyfrowo i bezpośrednio w samochodzie¹ 

i dostosować je do swoich potrzeb.

A z LTE teraz nawet dziesięć razy szybciej, niż korzystając 

z dotychczasowego standardu UMTS. Skorzystaj z portalu 

myAudi i usług Audi connect w Twoim samochodzie. 

Wyszukaj wygodnie w MMI dowolne cele podróży lub sprawdź 

aktualne wiadomości, prognozy pogody lub swoje maile.

Korzystając z hotspotu WLAN – także na laptopie, tablecie 

lub innych urządzeniach przenośnych. W wielu miejscach 

na świecie, łatwo, intuicyjnie oraz wygodnie. 

W przypadku MMI Navigation Twój samochód 

jest już przygotowany do Audi connect i możesz

korzystać z tych usług bezpłatnie przez trzy miesiące² 

a potem zdecydować, czy chcesz z nich korzystać nadal.

¹  Szczegóły dotyczące warunków technicznych, dostępności i możliwości 

korzystania oraz wskazówki prawne dostępne są u Partnerów Audi 

oraz na www.audi.com/connect.

² Opcja.
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³  Nazwa Google i logo Google to prawnie chronione znaki towarowe 

firmy Google Inc. 

⁴  Do zapisywania celów przez Google Maps niezbędne jest konto Google.

• Usługi Audi connected Infotainment 

Poznaj wszystkie możliwości Audi connect. Po upływie pierwszego, 

3-miesięcznego okresu bezpłatnego korzystania, możesz przedłużyć usługi 

Audi connected Infotainment lub aktywować je w dowolnym/późniejszym 

terminie¹.

• Usługi Audi connected Infotainment obejmują:

· nawigacja przy użyciu Google Earth™³ i Google Street View™³

·  wyszukiwanie ciekawych miejsc (Point-of-Interest) z funkcją obsługi 

głosowej 

· zapisywanie celu podróży przez myAudi lub Google Maps™³, ⁴

· informacja o korkach online

· ceny paliw

· informacje o miejscach parkingowych

· informacje o odlotach/przylotach 

· informacje dla podróżujących

· serwis pogodowy

· serwis informacyjny online (indywidualny)

· dostęp do portalu Twitter

· wiadomości tekstowe
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Zrób coś 
dobrego dla 
swoich dzieci
Dobre samopoczucie nie powinno nas opuszczać także w samochodzie. Produkty 

dla rodziny z oferty Oryginalnych akcesoriów Audi dbają, aby także najmniejsi pasażerowie 

mieli zapewniony pełen komfort i bezpieczeństwo. Na przykład foteliki dziecięce, 

nie tylko idealnie dopasowane do samochodu, lecz także spełniające wysokie wymagania 

ergonomiczne. Wszystko po to, aby podróż Audi sprawiała przyjemność każdemu 

pasażerowi.

01  Fotelik dziecięcy Audi youngster plus

Oferuje wysoki komfort podróżowania dzięki odpowiednio 

zaprojektowanemu przebiegowi pasa bezpieczeństwa. 

Posiada regulację wysokości i szerokości oparcia; 

łatwe dopasowanie dzięki okienku pokazującemu wzrost 

dziecka. Dla dzieci w wieku od 4 do 12 lat (15 do 36 kg).
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Rodzina
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Jakość, która chroni Twoje dzieci – a Tobie zapewnia spokój.

Niezależnie jakie foteliki wybierzesz, każdy z nich spełnia określone w przepisach 

normy bezpieczeństwa. Ale dla nas wymagania norm ustawowych nie są wystarczające, 

dlatego poddajemy foteliki dodatkowym testom w realnych warunkach i sprawdzamy 

spełnianie naszych własnych, zaostrzonych wymagań. Wszystkie foteliki z oferty 

Oryginalnych akcesoriów Audi pod względem kształtu są dopasowane do potrzeb dziecka 

i umożliwiają łatwy montaż i demontaż.

01  Fotelik dziecięcy Audi

Montowany przodem lub tyłem do kierunku jazdy. Z regulowanym siedziskiem, 

zintegrowanym pasem szelkowym i regulowanym zagłówkiem. Wymaga 

zastosowania podstawki ISOFIX. Dla dzieci w wieku od 1 do 4 lat (9 do 18 kg). 

02  Fotelik dla niemowląt Audi

Montowany z wykorzystaniem podstawki ISOFIX (zalecana) lub 3-punktowymi 

pasami bezpieczeństwa. Posiada zintegrowane pasy szelkowe, składany 

daszek chroniący przed słońcem i regulowany zagłówek. Dla niemowląt 

do ok. 12 miesiąca życia (do ok. 13 kg). 

03  Podstawka mocująca ISOFIX do fotelika 

dla niemowląt i fotelika dziecięcego Audi 

(bez ilustracji)

Umożliwia stabilne zamocowanie fotelika. Ułatwia montowanie i wyjmowanie 

fotelika z samochodu, a regulowana podpórka zwiększa stabilność, 

optymalizując ochronę najmłodszych pasażerów. Wskazówka: podstawka 

ISOFIX jest opcjonalna dla fotelika dla niemowląt i niezbędna dla fotelika 

dziecięcego. 

04  Warianty kolorystyczne fotelików

Wszystkie foteliki samochodowe oferowane są w dwóch kombinacjach 

kolorystycznych: czerwony Misano/czarny i szary Titan/czarny. Zastosowane 

materiały obiciowe są przyjazne dla skóry dziecka, przewiewne, odporne 

na działanie promieni słonecznych, nadają się do prania i posiadają certyfikat 

Oeko-Tex® Standard 100. Dodatkowe obicie można zamówić u Partnerów Audi. 

01

02
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37Rodzina

05  Pluszowa kierownica Audi

Kierownica (24 x 24 cm) w stylistyce Audi dla małych i dużych kierowców 

rajdowych. Z klaksonem. 

06  Pluszowy gekon Rob

Wykonany z wysokiej jakości pluszu, miękki, 

wytrzymały i nadający się do prania.

06

05

09

07  Mata pod fotelik dziecięcy (bez ilustracji)

Dopasowana do stylistyki fotelików dziecięcych oraz wnętrza samochodu. 

Chroni siedzenia przed zabrudzeniem i innymi śladami spowodowanymi 

przez fotelik. Z dwoma praktycznymi kieszeniami. Można stosować ze wszystkimi 

fotelikami dziecięcymi Audi, także z uchwytami ISOFIX. 

08  Mata ochronna na oparcie (bez ilustracji)

Praktyczna ochrona oparcia siedzenia samochodowego przed zabrudzeniem. 

Łatwa do prania. Chroni przed śladami dziecięcych butów na oparciu 

a w 4 kieszeniach można schować drobne przedmioty. Dopasowana do stylistyki 

fotelików Audi i wnętrza samochodu. Nie nadaje się do siedzeń ze zintegrowanymi 

zagłówkami. 

09  Lusterko Audi pozwalające obserwować dziecko

Łatwe mocowanie na rzepy przy zagłówku tylnego siedzenia. 

Pozwala na obserwację dziecka siedzącego w foteliku zwróconym 

tyłem do kierunku jazdy. Możliwość indywidualnego ustawienia 

kąta. Nie nadaje się do siedzeń ze zintegrowanymi zagłówkami. 
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39Komfort i ochrona

Każda droga może być jeszcze mniej stresująca. Z rozwiązaniami poprawiającymi komfort 

i ochronę z oferty Oryginalnych akcesoriów Audi nie będziesz musiał martwić się o ślady codziennego 

użytkowania. Z wykładziną bagażnika, kratką oddzielającą bagażnik od części pasażerskiej, 

kosmetykami samochodowymi i innymi rozwiązaniami chroniącymi samochód Twoje Audi A4 

będzie zachwycać nie tylko funkcjonalnością, lecz także wyglądem. 

Interesujące 
perspektywy

01  Wykładzina bagażnika

Dopasowana do kształtu podłogi bagażnika. Zmywalna 

i wytrzymała. Wysoki rant chroni przedział bagażowy 

przed zanieczyszczeniem substancjami płynnymi.
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01  Wanna 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. Tylko dla A4 Avant.

02  Osłona krawędzi ładunkowej bagażnika (folia) 

(bez ilustracji)

Chroniąca zderzak przed uszkodzeniami podczas załadunku i wyładunku bagażu.

03  Folia chroniąca lakier (bez ilustracji)

Przeźroczysta, prawie niewidoczna folia ochronna ze specjalną powłoką 

z przejrzystego lakieru. Redukuje skutki uderzenia kamieni i zadrapań. 

Naklejana na przód nadwozia Audi.

04  Chlapacze (bez ilustracji)

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.

05  Kratka oddzielająca bagażnik

Łatwy montaż za tylnym siedzeniem, bez konieczności wykonywania otworów. 

Odpowiednio zamontowaną kratkę można usunąć bez pozostawiania śladów. 

Tylko dla A4 Avant.
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41Komfort i ochrona

05

06

07

06  Mata ochronna na siedzenia

Chroni przed zabrudzeniem. Zamek błyskawiczny umożliwia wsiadanie i wysiadanie psa przez tylne drzwi. 

Łatwe i szybkie mocowanie. Odporny na zużycie i wilgoć materiał nadający się do prania.

07  Pas dla psa

Pas bezpieczeństwa dla psa. Spełnia obowiązujące przepisy. Wykonany z materiałów wytrzymujących 

duże obciążenia – odpornego na zerwanie nylonu i stali nierdzewnej. Specjalne miękkie elementy 

minimalizują uciski na ciało. Z pasami odblaskowymi. Może być używany także jako uprząż.
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01  Gekon zapachowy

Umieszczony na wylocie wentylacji wypełnia wnętrze samochodu przyjemnym 

zapachem. Nie zawiera płynu, zatem nie ma niebezpieczeństwa rozlania.

02  Espresso mobil

Przenośny ekspres ciśnieniowy (16 bar) pozwoli delektować się doskonałą 

kawą także w podróży. Zestaw w eleganckim etui obejmuje ekspres, 18 saszetek 

kawy illy, 2 nietłukące filiżanki i serwetkę z mikrofibry. Podłączany do gniazdka 

zapalniczki.

03  Osłony przeciwsłoneczne (bez ilustracji)

Niemal kompletną osłonę przed słońcem zapewnią dokładnie dopasowane 

osłony przeciwsłoneczne. Dostępne w zestawach dwu- lub trzyczęściowych. 

Łatwe w montażu i przechowywaniu.

04  Dywaniki welurowe Premium i dywaniki 

na złe warunki atmosferyczne

Dywaniki welurowe Premium są dokładnie dopasowane do kształtu podłogi 

Audi A4. Wykonane z wytrzymałego, gęstego weluru ze specjalną warstwą 

na spodzie. Dopasowane do kształtu podłogi dywaniki na złe warunki 

atmosferyczne chronią przed zabrudzeniem. Mocowane do podłogi w fabrycznie 

przygotowanych punktach. Z logo A4.

01

02

04

K
o

m
f
o

r
t
 i
 o

c
h

r
o

n
a

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
ffffffffffffffffffffffffffffffff
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
tttttttttttttttttttttttttttttttttt

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
ooooooooooooooooooooooooooooooooo

cccccccccccccccccccccccccccccccccc
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

A4_Zubehoer_11_2015_09.indd   42A4_Zubehoer_11_2015_09.indd   42 21.09.15   15:0721.09.15   15:07



297x198_Girona_AOZ_09_Bild_43   43297x198_Girona_AOZ_09_Bild_43   43 03.08.15   17:0103.08.15   17:01

08

05  Pokrowiec ochronny na samochód 

(do stosowania w garażu i innych 

zamkniętych przestrzeniach)

Dopasowany do danego modelu, w kolorze antracytowym, wykonany 

z przewiewnego i antystatycznego materiału, z logo Audi i paskami 

podkreślającymi kształt samochodu; optymalna ochrona przed kurzem 

i brudem. 

06  Dodatkowe podłączenie czujników 

parkowania (bez ilustracji)

Sygnał akustyczny informuje kierowcę o odległości od przeszkody. 

Cztery sensory ultradźwiękowe dyskretnie umieszczone w tylnym 

zderzaku. Aktywacja czujników poprzez włączenie biegu wstecznego.

07  Owiewki (bez ilustracji)

Przyjemny klimat we wnętrzu i świeże powietrze: owiewki mocowane 

do drzwi Audi pozwalają na wietrzenie wnętrza i poprawiają 

w ten sposób komfort jazdy, nawet w deszczu lub śniegu. 

Otwarcie okna do wysokości nieco powyżej dolnej krawędzi 

owiewki pozwala na usunięcie nieprzyjemnego, nieświeżego 

powietrza z wnętrza samochodu. Wykonane z wysokiej jakości 

odlewanego szkła akrylowego. Dostępne w zestawach na przód 

i/lub tył.
08  Kosmetyki samochodowe

Seria kosmetyków samochodowych Audi jest dostosowana do wysokiej jakości 

materiałów Audi. Obejmuje zarówno produkty do pielęgnacji nadwozia, jak i wnętrza.

09  Diodowa lampka do czytania na elastycznym 

pałąku (bez ilustracji)

Bardzo jasne światło i elastyczny pałąk. Duża stabilność w każdej pozycji. 

Podłączana do gniazdka zapalniczki.

10  Dodatkowe podłączenie tempomatu (bez ilustracji)

Utrzymuje stałą zadaną prędkość od ok. 30 km/h. W razie konieczności aktywuje 

układ hamulcowy, np. podczas zjazdu ze wzniesienia. Obsługa oddzielną dźwignią 

przy kierownicy. Ustawiona wartość prędkości widoczna jest na ekranie komputera 

pokładowego.

05
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02

01

01  Aktówka

Więcej miejsca na potrzebne akcesoria. Wysokiej jakości torba o pojemności ok. 14 litrów 

pomieści laptop (maks. 15 cali) oraz inne przedmioty niezbędne w pracy. Bezpieczne mocowanie 

trójpunktowym pasem bezpieczeństwa na tylnej kanapie lub prawym przednim fotelu. 

Może być wykorzystywana także poza samochodem jako atrakcyjna aktówka.

02  Torba mocowana do oparcia fotela

Wysokiej jakości stylistyka Audi, praktyczne kieszenie, pojemność ok. 11 litrów. Torba mocowana 

do oparcia przednich foteli pomieści wiele potrzebnych przedmiotów. Dzięki uchwytowi torba 

może być wykorzystywana także poza samochodem.

03  Torba na odpadki (bez ilustracji)

Praktyczna torba na śmieci powstające podczas podróży. Wodoszczelna, o pojemności ok. 5 litrów. 

Może być zamocowana do oparcia przedniego fotela. Łatwa do czyszczenia. Możliwość stosowania 

ogólnie dostępnych w handlu worków na śmieci.

04  Pojemnik (bez ilustracji)

Mocowany w uchwycie na kubek na konsoli środkowej pojemnik z chromowanym pierścieniem 

i 2 przedziałami, do przechowywania telefonu komórkowego i kluczyków samochodowych. 

Nie nadaje się do niektórych typów telefonów komórkowych.
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45Komfort i ochrona

06

07

08

09

05  Uniwersalna przegroda (bez ilustracji)

Umożliwia dowolny podział bagażnika. Może być dowolnie 

zaginana i mocowana rzepami do podłogi. Po usunięciu powraca 

do pierwotnego kształtu. Możliwość stosowania wyłącznie 

w bagażniku z podłogą z włókniny igłowej.

06  Torba na tylne siedzenie

Dodatkowe miejsce na przewożenia niewielkich przedmiotów. 

Duży schowek o pojemności ok. 27 litrów, mocowany do tylnego 

siedzenia, z wieloma wewnętrznymi kieszeniami z siatki, pozwala 

przewozić przedmioty potrzebne podczas dłuższych podróży 

i ułatwia utrzymanie porządku w samochodzie. Łatwe mocowanie 

przy użyciu trójpunktowego pasa bezpieczeństwa. Specjalna faktura 

dna zapobiega przemieszczaniu się torby.

07  Pojemnik na tylne siedzenie

Stabilny, wysokiej jakości pojemnik na małe przedmioty. Pojemność 

ok. 12 litrów. Mocowany trójpunktowym pasem bezpieczeństwa, 

daje się łatwo unieruchomić na tylnej kanapie. Z kieszenią z siatki 

i paskami mocującymi we wnętrzu.

08  Pojemnik do bagażnika (składany)

Z czarnego poliestru, pojemność do 32 l. Łatwy do złożenia 

dzięki zapięciu na rzepy. W stanie rozłożonym może służyć 

jako ochrona wykładziny bagażnika. Zmywalny i łatwy do czyszczenia.

09  Wieszak na ubranie

Do powieszenia kurtki, marynarki lub innych elementów garderoby. 

Mocowany na stelażu zagłówka przedniego fotela.
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Jeszcze więcej Audi A4? Proszę bardzo!
Wiele radości podczas odkrywania szerokiej oferty akcesoriów na www.audi.pl.

Konfigurator pozwoli na wirtualne dopasowanie obręczy do wybranego modelu Audi. Wiele dodatkowych funkcji ułatwi dokonanie właściwego wyboru. 

http://www2.audi.pl/konfigurator_kol/

Konfigurator kół Audi
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druckfreier Bereich für Verklebung:
5 mm (1 mm Beschnitt)

druckfreier Bereich für Verklebung:
5 mm (1 mm Beschnitt)
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2 47Wskazówki techniczne 

Pojemniki na narty i bagaż

Wskazówki techniczne

Wartości emisji

Model Zużycie paliwa w cyklu mieszanym Emisja CO₂ w cyklu mieszanym

Audi A4 Limousine 6,3–3,7 l/100 km 144–95 g/km

Audi A4 Avant 6,4–3,8 l/100 km 147–99 g/km

Pojemność 300 l 360 l 405 l

Wymiary zewnętrzne w mm 

(dł. x szer. x wys.)

1902 x 630 x 376 mm 1756 x 826 x 376 mm 2050 x 800 x 380 mm

Maks. liczba nart 4–6 5–7 5–7

Maks. liczba desek snowboardowych 3–4 4–5 4–5

Maks. długość nart 175 cm 155 cm 190 cm

Maks. obciążenie 60 kg 75 kg 75 kg

Wskazówki dotyczące kół

Informacje o obręczach kół: polerowane, szlifowane lub częściowo polerowane obręcze ze stopu metali lekkich nie powinny być stosowane 

w zimowych warunkach drogowych. Metoda wykonania powierzchni zewnętrznej obręczy nie gwarantuje wystarczającego zabezpieczenia 

przed korozją i sól do posypywania ulic lub podobne środki mogą spowodować nieodwracalne uszkodzenie obręczy.

Podawany zakres wartości zużycia paliwa, emisji CO₂ i klas efektywności zależy od wybranego rozmiaru opon/kół.
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A4
Akcesoria do Audi A4 Limousine | A4 Avant

Oryginalne akcesoria

Przewaga dzięki technice

Zawarte w tym katalogu modele oraz niektóre akcesoria nie są dostępne we wszystkich krajach. Niektóre elementy wyposażenia dostępne są 

za dopłatą. W przypadku niektórych produktów mogą wystąpić różnice w kolorze, kształcie i materiale. Dane dotyczące wyglądu i właściwości 

produktów odpowiadają wiedzy posiadanej w dniu przygotowania katalogu do druku. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian.

Katalog wydrukowano na papierze wyprodukowanym z celulozy bielonej bezchlorowo.

AUDI AG 

85045 Ingolstadt

www.audi.pl

Ważne od: wrzesień 2015

Wydrukowano w Niemczech
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