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3Oryginalne akcesoria Audi

Oryginalne akcesoria Audi.

Tak indywidualne, jak Państwa życie

Samochodem Audi nie przemieszczają się Państwo tylko z punktu A do punktu B, lecz planują także przeżycia od A do Z. 
Zatrzymują się Państwo na krótko u celu, aby potem rozpocząć kolejną drogę. A my dajemy ku temu więcej możliwości. 
Oryginalne akcesoria Audi to produkty, które codziennie na nowo wykazują prawdziwość naszej obietnicy najwyższej 
jakości. Dla Państwa oznacza to korzyści z idealnie dopasowanych rozwiązań o doskonałym designie i wysokiej 
funkcjonalności. Bowiem „przewaga dzięki technice” odgrywa przy projektowaniu i produkcji Oryginalnych akcesoriów 
Audi taką samą decydującą rolę, jak przy każdym samochodzie Audi. Zapraszamy do sprawdzenia, jakie skrojone na miarę 
rozwiązania oferują Państwu Oryginalne akcesoria Audi.
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Nasze produkty muszą 
dużo wytrzymać.
Na przykład upał pustyni 
Kalahari
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Strona

Strona

Strona

Audi A3.

Państwa Audi A3. Bardziej intuicyjne. 
Intensywniejsze. Na następnych stronach 
znajdą Państwo rozwiązania, które jeszcze 
bardziej wyróżnią Państwa samochód.

Sport i design

Jeszcze bardziej dynamiczne. Prosimy sprawdzić, 
jakie elementy wyposażenia uczynią Państwa Audi 

bardziej sportowym. 

Transport

Wszystko pod ręką. Zachęcamy do zapoznania 

się z rozwiązaniami transportowymi 
dla Audi A3, oferowanymi 

przez Oryginalne akcesoria Audi.
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Komunikacja

Większa przyjemność w każdym miejscu 
dzięki rozwiązaniom komunikacyjnym 

dla Audi A3.

Rodzina

Najlepsze rzeczy dla najmniejszych 

– bogaty asortyment produktów dla dzieci. 

Komfort i ochrona

Przyjemniejsza i bezpieczniejsza podróż 

– z wyposażeniem, które poprawia komfort 
i ochronę w Audi A3. 
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9Audi A3

Fascynacja od pierwszego spojrzenia. Wyraziste linie. Dynamiczne 
proporcje. Nowe Audi A3. Napędzane mocnymi silnikami TDI 
i TFSI. Dynamiczne, a jednocześnie ekologiczne dzięki Audi ultra. 
Z technologiami poprawiającymi efektywność, jak system 
Start-Stop czy funkcja rekuperacji. Z wyjątkowym wyposażeniem 
przestronnego wnętrza i z poziomym układem elementów. 
Do tego system multimedialny na najwyższym poziomie. 
Jako opcja MMI® Navigation plus z MMI touch. 
W nowym Audi A3 każda podróż staje się przeżyciem i inspiracją. 
Niezależnie, czy jest to wersja trzydrzwiowa, Sportback, Limuzyna 
czy Cabriolet. Zawsze gotowe na nowe pomysły i bezgraniczną 
wolność. 

Naturalnie to jeszcze nie wszystkie możliwości Audi A3. 
Bogata oferta Oryginalnych akcesoriów Audi pozwoli Państwu 
na wprowadzenie do Audi A3 swoich idei. Na następnych stronach 
przedstawiamy rozwiązania, które nadadzą Państwa Audi A3 
indywidualny wyraz.

Wartości dotyczące zużycia paliwa i emisji CO₂ znajdują się na stronie 48. 
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11Sport i design

Sportowy charakter, 
który mówi sam za siebie
Dynamiczny charakter Audi A3 może być jeszcze wyraźniejszy – z elementami wyposażenia „sport i design” z oferty Oryginalnych 
akcesoriów Audi. Obejmuje ona między innymi zaprojektowane specjalnie dla Audi A3 odlewane obręcze kół ze stopu metali lekkich 
oraz nakrętki zabezpieczające zawory. Mogą Państwo także podkreślić wyjątkowy charakter nadwozia i wnętrza, na przykład 
wybierając spojler dachowy lub spojler przedni, sportowo-eleganckie nakładki na pedały lub specjalne zestawy folii colour kits, 
które sprawią, że Państwa Audi A3 będzie jeszcze bardziej niepowtarzalne. Niezależnie, na co Państwo się zdecydują, wyposażenie 
„sport i design” nada Państwa Audi A3 wyjątkowy charakter, który nie tylko świadczy o samym samochodzie, lecz również 
o Państwa indywidualizmie. 

01  Obręcz koła ze stopu metali lekkich, odlewana, 

5-ramienna, wzór Velum, polerowana*, antracytowa

 

Sportowy charakter, obręcz 7,5 J x 18, opony 225/40 R 18. Tylko dla A3 i A3 Sportback 

* Prosimy zwrócić uwagę na informacje dotyczące kół na stronie 48.
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02 0301

04

01  Obręcz koła ze stopu metali lekkich, odlewana, 5-ramienna, 

wzór Velum, polerowana*, czarna matowa

Elegancka dynamika. Obręcz 7,5 J x 18 (do A3 i A3 Sportback) i 8 J x 18 (do A3 Limuzyna i A3 Cabriolet), 

opony 225/40 R 18.

02  Obręcz koła ze stopu metali lekkich, odlewana, 5-ramienna, 

wzór Helica

Wysoka jakość i wyrazistość. Obręcz 7,5 J x 17, opony 225/45 R 17 (tylko do A3 i A3 Sportback). Dostępna 

także jako kompletne koło zimowe 6 J x 17 (do A3 i A3 Sportback) i 6,5 J x 17 (do A3 Limuzyna i A3 Cabriolet), 

opony 205/50 R 17, przystosowane do łańcuchów śniegowych. Dopuszczalna prędkość maksymalna 210 km/h. 

Klasa efektywności zużycia paliwa: F, klasa przyczepności do mokrego podłoża: E, klasa emisji hałasu 

zewnętrznego:  69 dB.

03 Pokrowce na koła

Zestaw czterech pokrowców do przechowywania kompletu kół, z praktycznymi uchwytami ułatwiającymi 

transport. Wykonane z wytrzymałego tworzywa sztucznego, z zewnętrzną kieszenią przeznaczoną na śruby.

04 Folia dekoracyjna quattro

Folie z napisem quattro na obie strony tylnej część nadwozia. W zależności od koloru lakieru, folia dostępna 

w kolorze czarnym Brillant lub srebrnym Eis metalik.

* Prosimy zwrócić uwagę na informacje dotyczące kół na stronie 48.
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13Sport i design

06/07

06 Łańcuchy śniegowe

Zapewniają lepszą przyczepność na śniegu i lodzie.

07  Zimowe koło z 5-ramienną obręczą ze stopu 

metali lekkich, odlewaną, wzór Rotor

Kompletne koło zimowe przystosowane do łańcuchów śniegowych, 

6 J x 16 (do A3 i A3 Sportback) i 6,5 J x 16 (do A3 Limuzyna i A3 Cabriolet), 

opony 205/55 R 16. Dopuszczalna prędkość maksymalna 210 km/h. 

Klasa efektywności zużycia paliwa: E, klasa przyczepności do mokrego 

podłoża: C, klasa emisji hałasu zewnętrznego:  68 dB.

05 Oryginalne opony Audi (bez ilustracji) 

Opracowane specjalnie dla danego modelu Audi i wykonane 

z najnowocześniejszych materiałów. Sprawdzone w prawie 50 różnych 

testach, wykazują właściwości znacznie przewyższające wymagania 

ustawowych przepisów. Zakup oryginalnych opon Audi przy zmianie 

opon letnich na zimowe i odwrotnie gwarantuje zachowanie typowej 

dla Audi jakości. 
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01 Spojler przedni z elementem ozdobnym*

02 Sportowe końcówki rur wydechowych

03 Progi boczne*

04  Podparcie pod lewą nogę i nakładki na pedały 

ze stali nierdzewnej
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15Sport i design

06 Spojler dachowy*

05 Tylny dyfuzor z elementem ozdobnym*
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01 02 03/04

* Dla A3 Limuzyna i A3 Cabriolet.

01 Spojler przedni*

Dopasowany do spojlera na pokrywę bagażnika, wykonany z karbonu, 

w kolorze czarnym Brillant lub fabrycznie zagruntowany, z możliwością 

pokrycia za dopłatą lakierem w wybranym kolorze, także w kolorze nadwozia. 

02 Progi boczne*

Podkreślają dynamikę bocznych partii samochodu i nadają linii nadwozia 

indywidualnych cech. Dostępne w kolorze czarnym Brillant lub fabrycznie 

zagruntowane, do pokrycia lakierem w dowolnym kolorze, także w kolorze 

nadwozia. 

03 Tylny dyfuzor*

Atrakcyjny element z tyłu nadwozia, podkreślający jego sportowy charakter. 

Dostępny w kolorze czarnym Brillant matowym. 

04 Spojler pod tylnym zderzakiem*

Doskonałe uzupełnienie tylnego dyfuzora. Dostępny w kolorze czarny Brillant 

lub fabrycznie zagruntowany, do pokrycia lakierem w dowolnym kolorze, 

także w kolorze nadwozia. 
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17Sport i design

05

06  Nakładki na obudowy lusterek 

zewnętrznych z karbonu

05 Spojler na pokrywę bagażnika z karbonu*

Akcentuje sportowy charakter. Wyjątkowo wysokiej jakości, wykonany z karbonu. 
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19Sport i design

01

01 Zestaw folii colour kit red*

Na boki nadwozia, dach i maskę silnika, w kolorze czerwonym 

Misano/białym Ibis. Z tyłu cyfra „3”. Folia odporna na działanie 

promieni słonecznych i ścieranie, daje się usunąć nie pozostawiając 

śladów. 

* Dla A3 i A3 Sportback.
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03

02

01

04 05

01 colour kit red interior, colour kit blue interior

Jeszcze więcej indywidualizmu wprowadzą do wnętrza osłony dekoracyjne 

przy lusterku wewnętrznym i na konsoli środkowej, aplikacje na tablicy 

rozdzielczej i w poszyciu drzwi (w A3 Sportback i A3 Limuzyna także z tyłu) 

oraz ozdobne dywaniki. Dostępne w kolorze czerwonym Misano/białym Ibis 

i niebieskim Nebel/białym Ibis.

02 Osłona dekoracyjna na lusterko wewnętrzne

03  Aplikacje dekoracyjne na tablicę rozdzielczą 

i poszycie drzwi

04 Aplikacje dekoracyjne na konsolę środkową

05 Dywaniki dekoracyjne welurowe
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Transport
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23Transport

Więcej przestrzeni 
na impresję. 
Więcej miejsca 
na wszystko inne

Każda podróż może być wyjątkowa 

Pojemnik na narty i bagaż (300 l)*
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01 Pojemnik na narty i bagaż (405 l)*

02 Torby do pojemnika dachowego

Pojemniki na narty i bagaż* 

03  Pojemnik na narty i bagaż 

(360 l)*
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25Transport

05

04

04 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.

05 Pokrowiec na narty 

Wygodny, wysokiej jakości pokrowiec na 4 pary nart lub 3 deski 

snowboardowe ze zintegrowanymi pasami, służącymi do mocowania 

do zaczepów w bagażniku. Kółka ułatwiają transport poza samochodem. 
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02

03

01

01  Uchwyt do transportu 

kajaka*

Do transportu jednoosobowego kajaka 

o wadze do 45 kg. Pochylany w celu łatwiejszego 

wkładania/zdejmowania kajaka. Uchwyt i pasy 

mocujące zamykane oddzielnie. Montaż tylko 

na belkach bagażnika dachowego.

02 Belki bazowe bagażnika dachowego 

Niezbędne do zamontowania różnorodnych przystawek transportowych, 

jak uchwyt na rower, uchwyt na kajak lub pojemniki na narty i bagaż. Profil belek 

wykonano z anodowanego aluminium. Łatwe w montażu, wyposażone w zamek. 

Do A3, A3 Sportback i A3 Limuzyna. 

03 Belki bazowe bagażnika na relingi dachowe

Z logo Audi, niezbędne do zamontowania różnorodnych przystawek 

transportowych. Profil belek wykonano z anodowanego aluminium. 

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

przystawki i ładunku nie może przekraczać 75 kg. Tylko do A3 Sportback.

04 Kosz dachowy (bez ilustracji)

Przeznaczony do transportu dodatkowego bagażu w koszu na dachu. 

Zamykany. Wykonany z odpornego na korozję, anodowanego profilu 

aluminiowego. Maksymalny ciężar belek, przystawki i ładunku nie może 

przekraczać 31 kg (A3) lub 56 kg (A3 Sportback i Limuzyna). Montaż tylko 

na belkach bagażnika dachowego.

* Informacje do dokładnym terminie wprowadzenia dostępne u Partnerów Audi. 
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27Transport

05

05 Uchwyt do transportu roweru wyścigowego

Komfortowy w obsłudze i wyposażony w zamek. Do rowerów z systemem 

szybkiego mocowania przedniego koła. Dostępny także z uchwytem przedniego 

koła. Maksymalne obciążenie wynosi 17 kg. Montaż tylko na belkach 

bagażnika dachowego.

06 Uchwyt przedniego koła

Z matowego anodowanego aluminium, ze śrubą zabezpieczającą 

przed kradzieżą, kompletnie zmontowany. Nie nadaje się dla rowerów 

z systemem szybkiego mocowania przedniego koła.

06
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02  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 

zamykane oddzielnie tym samym kluczykiem. Ruchome podpory kół 

zapewniają bezpieczny montaż. Praktyczny mechanizm składania ułatwia 

dostęp do bagażnika. Bagażnik po złożeniu można przechowywać 

w dołączonym do zestawu pokrowcu. Dodatkowo dostępna jest szyna 

do transportu trzeciego roweru.

03 Hak holowniczy (bez ilustracji)

Zdejmowana i zamykana główka haka, 13-stykowe gniazdo, łatwo dostępne 

z lewej strony główki haka.

01

02

01 Uchwyt rowerowy

Uchwyt wykonany jest ze specjalnie ukształtowanego profilu aluminiowego 

i powlekanej proszkowo stali. Łatwy i szybki montaż roweru. Zamykany. 

Maksymalne obciążenie wynosi 17 kg. Montaż tylko na belkach bagażnika 

dachowego.

* Prosimy przestrzegać informacji o maksymalnym obciążeniu haka 

holowniczego i dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu, podane w instrukcji 

użytkowania pojazdu.
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02
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Komunikacja
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31Komunikacja

01  Audi music interface 

(do późniejszego montażu oraz przewody 

adaptacyjne)

Ciesz się podróżą, zanim się skończy.

Znakomita rozrywka. 
W każdej chwili, 
w każdym 
miejscu
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01 Audi wireless internet access

02 Aktualizacja danych nawigacyjnych*

03 Adapter do ładowania USB

04 Karta SD Audi (8 GB) 

05 Doposażenie w funkcję nawigacji* 

06 Audi drive select* 

A3_AOZ_11_2014_03.indd   32 09.07.14   14:49



A3_AOZ_11_2014_03.indd   33 26.06.14   13:25



34

01 Fotelik dziecięcy Audi

Ulubione miejsca 

dla całej rodziny
Na miejsca, zapiąć pasy, ruszamy.
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35Rodzina

Rodzina
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03 Fotelik dla starszych dzieci youngster plus

04 Mata pod fotelik

01  Podstawka mocująca ISOFIX do fotelika 

dla niemowląt i fotelika dla dzieci

02 Warianty kolorystyczne fotelików
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37Rodzina

06

07

05

04

Jakość, która chroni Państwa dzieci – a Państwu 

zapewnia spokój.

Obojętnie, jaki fotelik Państwo wybiorą, każdy z nich będzie spełniał określone 

przepisami normy bezpieczeństwa. Ale to nam nie wystarcza. Audi przeprowadza 

dodatkowe, dobrowolne testy w rzeczywistych pojazdach, aby spełnić własne 

wysokie wymagania odnośnie bezpieczeństwa i jakości. Oryginalne foteliki 

dziecięce Audi są dostosowane kształtem do potrzeb dzieci i umożliwiają łatwy 

montaż i demontaż.

04 Fotelik dla niemowląt

Mocowany trzypunktowymi pasami bezpieczeństwa. Posiada 

zintegrowane, statyczne pasy oraz składany daszek chroniący 

przed promieniami słonecznymi. Dla niemowląt do ok. 12 miesiąca 

życia (do ok. 13 kg wagi).

05  Lusterko Audi pozwalające 

obserwować dziecko 

Łatwe mocowanie na rzepy przy zagłówku tylnego siedzenia 

i możliwość indywidualnego ustawienia kąta. Pozwala 

na obserwację dziecka siedzącego w foteliku zwróconym tyłem 

w kierunku jazdy. Nie nadaje się do zintegrowanych zagłówków.

06 Pluszowa kierownica Audi

Kierownica (24 x 24 cm) z klaksonem w stylistyce Audi 

dla małych i dużych kierowców wyścigowych.

07 Pluszowy gekon Rob

Z wysokiej jakości pluszu odpornego na zniszczenia, miękkiego 

i nadającego się do prania.
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Czystość i porządek 
w każdej sytuacji
Mniej problemów podczas podróży na wakacje 

01 Wanna bagażnika Komfort 

i ochrona
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41Komfort i ochrona

01

01 Osłony przeciwsłoneczne

Niemal kompletną ochronę przed słońcem w Państwa Audi zapewnią 

dokładnie dopasowane osłony przeciwsłoneczne. Dostępne w zestawach 

dwu- lub trzyczęściowych. Łatwe w montażu, jak i w przechowywaniu.

02 Wykładzina bagażnika

Dopasowana do kształtu podłogi bagażnika. Zmywalna i wytrzymała. 

Wysoki rant chroni przedział bagażowy przed zanieczyszczeniem 

substancjami płynnymi. Do A3 Sportback, A3 Limuzyna i A3 Cabriolet.

03 Uniwersalna przegroda bagażnika (bez ilustracji)

Zwiększa funkcjonalność 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.

04 Mata bagażnika (bez ilustracji)

Podwyższony rant skutecznie zabezpiecza wnętrze bagażnika 

przed zabrudzeniem. Faktura wykładziny ogranicza przemieszczanie się 

ładunku. Po złożeniu nie zajmuje wiele miejsca podczas przechowywania. 

Tylko dla A3.
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01 Wieszak na ubranie

02 Torba na tylne siedzenie 

03 Dywaniki na każdą pogodę
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04 05

06

04 Torba podróżna

Praktyczna i uniwersalna torba ułatwiająca utrzymanie porządku wewnątrz 

samochodu. Mocowana na oparciu przedniego fotela. Łatwa do złożenia 

i zabrania ze sobą.

05 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. 

06 Torba na odpadki 

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. 

07 Torba mocowana do oparcia fotela (bez ilustracji) 

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

Torba mocowana do oparcia przednich foteli pomieści wiele potrzebnych 

przedmiotów, a dzięki uchwytowi może być wykorzystywana także poza 

samochodem.
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01

02 03 04

01 Pojemnik do bagażnika (składany)

Funkcjonalny i poręczny pojemnik z czarnego poliestru oferuje 32 litry 

pojemności do wykorzystania. Łatwy do złożenia dzięki zapięciom na rzepy. 

W stanie rozłożonym może służyć jako ochrona wykładziny bagażnika. 

Zmywalny i łatwy do czyszczenia.

02 Tempomat

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

aktywuje układ hamulcowy, np. podczas zjazdu ze wzniesienia. 

Obsługa oddzielną dźwignią. Ustawiona wartość prędkości widoczna jest 

na wyświetlaczu pokładowego systemu informacyjnego (FIS).

03 Czujniki parkowania

Sygnał akustyczny informuje kierowcę o odległości od przeszkody. 

Cztery sensory ultradźwiękowe dyskretnie umieszczone w tylnym zderzaku. 

Aktywacja następuje poprzez włączenie biegu wstecznego.

04 Dywaniki gumowe

Doskonale dopasowane, skutecznie chronią przestrzeń pasażerską 

przed zabrudzeniem. Przymocowane do podłogi w przewidzianych 

do tego celu punktach. Z logo A3.
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05

05 Diodowa lampka na elastycznym pałąku

Dzięki elastycznemu pałąkowi z gumy silikonowej jasne światło dociera 

tam, gdzie jest potrzebne. Dobra stabilność w każdej pozycji. Podłączana 

do zapalniczki samochodowej.

06 Podświetlane listwy progowe (bez ilustracji)

Zestaw dla A3, S3 i A3 Cabriolet (dwie podświetlane listwy) 

oraz dla A3 Sportback i A3 Limuzyna (4 podświetlane listwy). 

Dostępny w 3 wariantach: z logo A3, S3 lub quattro, w zależności 

od wariantu samochodu. Światło włączane jest przy wsiadaniu 

i wysiadaniu dzięki czujnikowi magnetycznemu zamontowanemu 

w drzwiach. Zasilane bateriami, łatwymi do samodzielnej wymiany.

07 Dywaniki welurowe Premium (bez ilustracji)

Skrojone na miarę, wykonane z wytrzymałego, gęstego weluru. Pokryte 

od spodu materiałem ograniczającym przemieszczanie się i dodatkowo 

mocowane do podłogi w fabrycznie przygotowanych punktach. Z logo A3.
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01

02

01 Audi Tracking Assistant plus

Umożliwia wykrycie i śledzenie skradzionego pojazdu przy użyciu 

technik GPS/GSM na obszarze 27 europejskich krajów. Z automatyczną 

identyfikacją kierowcy i inteligentną blokadą zapłonu.

02 Pokrowiec ochronny na samochód

Dopasowany do danego modelu, w kolorze antracytowym, 

z logo Audi i paskami podkreślającymi kształt samochodu. Wykonany 

z przewiewnego i antystatycznego materiału. Optymalna ochrona 

przed kurzem i brudem. Tylko do użytku wewnętrznego.

03 Folia chroniąca lakier (bez ilustracji) 

Przezroczysta, a przez to prawie niewidoczna folia ochronna wysokiej 

jakości, z dodatkową warstwą lakieru bezbarwnego. Ogranicza skutki 

uderzeń kamieniami oraz chroni przed zadrapaniami i rysami. 

Do zastosowania na przednią część Państwa Audi. 
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Jeszcze więcej Audi A3? Proszę bardzo!
Wiele radości podczas odkrywania szerokiej oferty akcesoriów na stronie www.audi.pl!

47 Oryginalne akcesoria Audi
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Pojemniki na narty i bagaż

Wskazówki techniczne

Wartości emisji 

Model Zużycie paliwa w cyklu mieszanym Emisja CO₂ w cyklu mieszanym

Audi A3 6,6–3,2 l/100 km 152–85 g/km

Audi A3 Sportback 6,6–3,3 l/100 km 152–88 g/km

Audi A3 Limuzyna 6,6–3,8 l/100 km 152–99 g/km

Audi A3 Cabriolet 5,8–4,2 l/100 km 133–110 g/km

Informacji o produktach dostępnych dla A3 e-tron i A3 g-tron udzielają Partnerzy Audi.

Pojemność 300 l 360 l 405 l

Wymiary zewnętrzne w mm (dł. x szer. x wys.) 1902 x 630 x 376 1756 x 826 x 376 2050 x 800 x 380

Maks. liczba par nart 4–6 5–7 5–7

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

Maks. długość nart w cm  175 155 190

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.

48Wskazówki techniczne 
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04  Osłona krawędzi ładunkowej bagażnika (folia)  

(bez ilustracji)

Dopasowana do modelu przezroczysta folia, chroniąca zderzak 

przed uszkodzeniami podczas załadunku i wyładunku bagażu. 

05  Folia ochronna przy tylnych drzwiach 

(bez ilustracji)

Praktyczne i skuteczne rozwiązanie chroniące strefę nadkoli w tylnych 

drzwiach. Przezroczysta folia z odpornego na zadrapania i uszkodzenia 

tworzywa sztucznego. Tylko do A3 Sportback i A3 Limuzyna.

06 Kosmetyki samochodowe

Specjalnie opracowana formuła, doskonale dopasowana do wysokiej jakości 

materiałów Audi. Przeznaczone do pielęgnacji i utrzymania w czystości 

zarówno karoserii, jak i wnętrza samochodu.

Komfort i ochrona

06
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Audi Przewaga dzięki technice

Zawarte w tym katalogu modele oraz niektóre akcesoria nie są dostępne we wszystkich krajach. Przedstawione samochody zostały częściowo 
wyposażone w specjalne akcesoria, które wymagają dodatkowej opłaty. W przypadku niektórych ilustracji mogą wystąpić odstępstwa od koloru, 
kształtu i materiału. 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.

AUDI AG 

85045 Ingolstadt
www.audi.com
Ważny od czerwca 2014

Wydrukowano w Niemczech 
492/5100.32.11

A3_AOZ_US11_2014_03.indd   1 09.07.14   14:47


