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3Oryginalne akcesoria Audi

Oryginalne akcesoria Audi.
Tak indywidualne, jak Państwo

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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W kwestii designu i jakości 
odkrywamy koło ciągle 
na nowo
Tam, gdzie nowoczesny design spotyka się z wysoką jakością, potrzebne jest coś więcej, niż tylko dobre oko. 

Przede wszystkim trzeba mieć zdolności: do wyboru właściwych materiałów, do bezwzględnie koniecznej 

dokładności pasowania i do wysokiej jakości każdego komponentu. Dlatego nieustannie udoskonalamy 

nasze metody produkcji, szukamy najlepszych materiałów i regularnie aktualizujemy nasze kryteria kontrolne. 

Dowodem mogą być także obręcze kół z oferty Oryginalnych akcesoriów Audi. Szeroko zakrojone testy 

gwarantują ich wysoką jakość. Na przykład obręcz z uszkodzeniem powstałym w wyniku symulowanego 

uderzenia kamieniem jest przez wiele dni poddawana działaniu niezwykle korozyjnego roztworu kwasu octowego 

oraz soli i na zakończenie musi zaliczyć surowe testy jakościowe. Aby zapewnić najwyższą jakość, stosujemy 

skomplikowane metody odlewania gwarantujące wysoką wytrzymałość części. Wielowarstwowy lakier zapewnia 

dodatkową ochronę przez zużyciem i doskonały wygląd. Zatem wiele przemawia za tym, aby zdecydować się 

na koła z oferty Oryginalnych akcesoriów Audi. Więcej informacji o aktualnym programie kół znajdą Państwo 

na stronie 10 i kolejnych. 

Stylowe uzupełnienie Audi: aluminiowe 

obręcze odlewane, które są doprowadzane 

do perfekcji przez stylistów 

już przed rozpoczęciem produkcji. 

Zaprojektowane przy użyciu nowoczesnych 

instrumentów, każde koło ze stopu metali 

lekkich jest prawdziwym dziełem sztuki.  
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Strona Strona

Strona

Audi A8

Audi A8 – sztuka bycia lepszym, niż inni. 

Mogą Państwo sprawdzić, co czyni Audi A8 

tak wyjątkowym. 

Sport i design

Dynamiczne i eleganckie – wszystko, co warto 

wiedzieć o kołach dla Państwa Audi A8.

Transport

Więcej miejsca na Państwa plany. Prosimy sprawdzić, 

jakie rozwiązania transportowe oferują Państwu 

Oryginalne akcesoria Audi. 
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7Spis treści

Strona

Strona

Strona

Komunikacja

Stałe połączenie z siecią i doskonała rozrywka 

– dzięki rozwiązaniom komunikacyjnym 

dla Państwa Audi A8.

Rodzina

Radość i ochrona dla małych pasażerów Audi A8 

z produktami dla dzieci z oferty Oryginalnych 

akcesoriów Audi.

Komfort i ochrona

Bezpieczeństwo i wygoda podczas jazdy 

i po jej zakończeniu: elementy wyposażenia 

dla Audi A8 – jeszcze większy komfort 

i bezpieczeństwo. 
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9Audi A8

Sztuka bycia lepszym od innych. W niezwykłym samochodzie: 

nowym Audi A8. Wyrazistym i sportowym. I zgodnym z jasnym 

przesłaniem: skupieniem się na tym, co najważniejsze. 

Każda linia pełni jakąś funkcję. Wyraźnie zaznaczone płaszczyzny. 

Ekskluzywne materiały. Najwyższy poziom obróbki. I jeden wyraźny 

cel – perfekcja w każdym detalu. Witamy w nowym Audi A8. 

Tam, gdzie wspaniała przestrzeń spotyka się z wyszukaną atmosferą. 

A innowacyjna technika dostarcza rozrywki i wzbudza zachwyt.  

Naturalnie na tym nie kończy się historia Audi A8. Bogata oferta 

Oryginalnych akcesoriów Audi daje Państwu możliwość zdefiniowania 

własnej idei Audi A8. Na kolejnych stronach przedstawiamy, 

jak mogą Państwo nadać swojemu Audi A8 wyjątkowy, osobisty styl.
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11Sport i design

Odpowiedź na wszystkie 
wymagania
Dobry styl to kwestia odpowiednich szczegółów. Na przykład odlewanych obręczy kół ze stopu metali lekkich, 

oferowanych przez Oryginalne akcesoria Audi i dostępnych zarówno jako koła letnie, jak i zimowe. Także nakrętki 

na zawory pozwalają wprowadzić wyraziste akcenty do Audi A8. Funkcjonalne rozwiązania akcesoriów, jak oryginalne 

łańcuchy na koła, są dokładnie dopasowane do kół Państwa samochodu. Każda podróż Audi A8 staje się prawdziwą 

przyjemnością. Obojętnie, gdzie leży cel podróży. 

01  Obręcz koła ze stopu metali lekkich, 

odlewana z 5 parabolicznymi ramionami

Niezwykły design, doskonale dopasowany do Państwa A8. 

Ramiona z połyskiem, rozmiar 8 J x 20, opony 265/40 R 20.
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01  Koło zimowe z 7-ramienną obręczą 

odlewaną ze stopu metali lekkich

Klasyczne kompletne koło zimowe w rozmiarze 7,5 J x 17 

z oponami 235/60 R 17. Klasa efektywności paliwowej: F. 

Przyczepność na mokrym podłożu: E. Emisja hałasu 

zewnętrznego:  73 dB.

02 Nakrętki zabezpieczające zawór

Komplet czterech metalowych nakrętek z logo Audi 

w postaci czterech pierścieni. Chronią zawór przed kurzem, 

brudem i wilgocią. Dostępne do zaworów gumowych, 

metalowych i aluminiowych.

01

02
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13Sport i design

03  Zestaw śrub zabezpieczających koła 

przed kradzieżą (bez ilustracji) 

Demontaż obręczy tylko za pomocą specjalnego klucza. Utrudniają kradzież kół.

04 Łańcuchy śniegowe

Zapewniają lepszą przyczepność na śniegu i lodzie.

05 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

05
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Cieszyć się 
przestrzenią
Rozwiązania transportowe z oferty Oryginalnych akcesoriów Audi pozwolą Państwu oddawać się 

swojej pasji. Albo po prostu uciec od zgiełku. Obojętnie, jakie mają Państwo plany, mogą Państwo 

zabrać ze sobą wszystko, co jest potrzebne. To Państwo decydują, co przyniesie dzień: wypad na narty 

w góry, wycieczka rowerowa z dziećmi czy spływ kajakowy. I zawsze z poczuciem, że ktoś o wszystkim 

pomyślał, a Państwo mogą bez przeszkód oddawać się przyjemnościom.

01/02

01 Belki bagażnika dachowego

Niezbędne do zamontowania różnorodnych przystawek transportowych, 

takich jak uchwyty na rower, kajak lub „boxy” dachowe. Wyposażone 

w zamek zabezpieczający przed kradzieżą. Maksymalny łączny ciężar 

belek, przystawki i ładunku nie może przekraczać 100 kg.

02 Bagażnik dachowy „box” (480 l)

Bagażnik idealny na sprzęt narciarski lub inny ekwipunek. Zamykany, 

z możliwością otwierania z obu stron. Łatwy do utrzymania w czystości 

dzięki gładkim powierzchniom. Montaż tylko na belkach bagażnika 

dachowego. Maksymalne dopuszczalne obciążenie 75 kg.

03 Bagażnik dachowy „box” (450 l) (bez ilustracji)

Zamykany, z możliwością otwierania z obu stron. Umożliwia przewożenie 

nart o długości do 2,10 m. Montaż tylko na belkach bagażnika dachowego. 

Maksymalne dopuszczalne obciążenie 50 kg. 

04 Bagażnik dachowy „box” (370 l) (bez ilustracji)

Kompaktowy bagażnik, łatwy do otwierania i czyszczenia, zamykany 

na zamek. Kompaktowy bagażnik, prosty w obsłudze i łatwy 

do utrzymania w czystości. Zamykany na klucz. Aerodynamiczne 

kształty ograniczają hałas powodowany opływającym powietrzem. 

Montaż tylko na belkach bagażnika dachowego. Maksymalne 

dopuszczalne obciążenie 50 kg. 
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02  Bagażnik rowerowy do montażu na haku 

holowniczym

Zamykany bagażnik do transport dwóch rowerów, o maksymalnym 

obciążeniu do 60 kg. Dostępna oddzielnie szyna umożliwia przewiezienie 

trzeciego roweru. Szybki montaż dzięki prostemu mechanizmowi. 

Po złożeniu ramienia możliwe jest otwarcie pokrywy bagażnika. 

Bagażnik po złożeniu można przechowywać w dołączonej do zestawu 

torbie.

03 Hak holowniczy (bez ilustracji) 

Składany elektrycznie. Wykonany ze stali, obsługiwany przyciskiem 

w bagażniku. Z funkcją stabilizowania przyczepy poprzez elektroniczny 

system stabilizujący ESP.

04  Torba do przechowywania belek bagażnika 

dachowego

Do przechowywania i transportowania belek bagażnika dachowego 

i drobnych przystawek transportowych. Z wytrzymałego materiału, 

z uchwytami i bocznymi kieszeniami na narzędzia i drobne części.

16

02

01

Nieważne, dokąd Państwo się wybierają – oryginalne wyposażenie transportowe 

Audi będzie Państwu wiernie towarzyszyć. Różne warunki pogodowe mogą mieć różny wpływ na produkt. 

Aby nasze rozwiązania transportowe dobrze znosiły każde warunki klimatyczne, poddawane są wszechstronnym i surowym testom. 

Na przykład symulacje promieniowania słonecznego i deszczu sprawdzają niezmienność właściwości produktów w zróżnicowanych 

strefach klimatycznych. Wszystkie te testy mają jeden cel: aby Państwo zawsze mogli polegać na wyposażeniu transportowym Audi. 

01  Uchwyt do transportu nart 

i desek snowboardowych 

Do wygodnego transport do 6 par nart lub 4 desek 

snowboardowych. Zamykany. Montaż tylko na belkach 

bagażnika dachowego.
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17Transport

04

08

05 Uchwyt do transportu kajaka (bez ilustracji)

Do transportu kajaka jednoosobowego o wadze do 25 kg. 

Montaż tylko na belkach bagażnika dachowego.

06  Uchwyt do transportu roweru wyścigowego

(bez ilustracji)

Wygodny w obsłudze, zamykany. Przeznaczony do rowerów posiadających 

system szybkiego montażu koła przedniego. Maksymalne obciążenie: 17 kg. 

Montaż tylko na belkach bagażnika dachowego.

07 Uchwyt do przedniego koła (bez ilustracji)

Z matowego, anodowanego aluminium, ze śrubami zabezpieczającymi 

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

szybkiego montażu przedniego koła. 

08 Uchwyt do transportu roweru

Uchwyt wykonany jest ze specjalnie ukształtowanego profilu aluminiowego 

i chromowanej stali. Łatwy i szybki montaż. Zamykany. Maksymalne obciążenie 

wynosi 17 kg. Montaż tylko na belkach bagażnika dachowego.
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19Komunikacja

Trzeba stawiać 
zawsze na najlepsze 
połączenia
Komunikacja jest najważniejsza. I to nie tylko w biurze. Możliwość szybkiego podejmowania decyzji i reagowania 

na sytuację podczas jazdy jest coraz ważniejsza. Rozwiązania komunikacyjne z oferty Oryginalnych akcesoriów Audi 

zapewnią Państwu nie tylko połączenie z siecią, lecz także rozrywkę. Aby posłuchać ulubionej muzyki, wystarczy wcisnąć 

przycisk. A aktualizacja nawigacji pozwoli szybko dotrzeć do kolejnego celu. Wygodnie, łatwo i intuicyjnie.

01 Uniwersalna konsola telefoniczna 

Ograniczone promieniowanie dzięki podłączeniu do anteny zewnętrznej i komfortowe 

przechowywanie telefonu podczas podróży. Po odłożeniu telefonu na uniwersalną konsolę 

łączy się on bezprzewodowo z anteną samochodową. Przystosowany do wielu popularnych 

modeli telefonów, nie jest zatem konieczna wymiana adaptera w przypadku zmiany aparatu. 

Warunek: przygotowanie do telefonu komórkowego (Bluetooth). Dostępne oddzielnie 

adaptery USB pozwalają ładować baterie wielu typów telefonów komórkowych.
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01

02

01 Audi wireless internet access

Umożliwia dostęp do Internetu poprzez WLAN. Służy jako hotspot 

dla nawet 8 urządzeń przenośnych, na przykład tabletów, laptopów 

lub smartfonów w promieniu do 100 metrów, także poza samochodem. 

Wbudowany w samochodzie router uniezależnia od baterii. 

Z funkcją roamingu, również dla kart prepaid.

02  Przewody połączeniowe 

do Audi music interface

Niezbędne do podłączenia różnorodnych modeli iPod-ów™ 

i innych odtwarzaczy multimedialnych. Obsługa poprzez 

system MMI®, jeśli pozwala na to funkcjonalność podłączonego 

urządzenia. Podłączenie odtwarzacza multimedialnego 

jest możliwe tylko poprzez specjalny przewód połączeniowy. 

Dodatkowe informacje dostępne u Partnerów Audi.
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21Komunikacja

03 Karta SD Audi (8 GB) (bez ilustracji)

Do zapisywania muzyki. Kompaktowa i uniwersalna karta pamięci SDHC (8 GB), 

klasa 6, z ochronnym etui. 

04 Aktualizacja danych nawigacyjnych (bez ilustracji) 

Dane nawigacyjne zawierające np. ukształtowanie terenu, trójwymiarowe bryły

obiektów, rzeczywiste odwzorowanie okolicy i udoskonaloną grafikę. To oznacza 

wyższy komfort i bardziej atrakcyjną podróż. Nasza rada: zaktualizuj dane w swoim 

samochodzie przy okazji najbliższej wizyty u Partnera Audi.

05 Pamięć USB w formie kluczyka Audi 

Ekskluzywna pamięć USB 8 GB o kształcie kluczyka Audi. Specjalna pozycja 90° 

ułatwia stosowanie z laptopem. Dla wszystkich samochodów ze złączem USB 

lub Audi music interface. Można używać także poza samochodem. 

05
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01 Fotelik dziecięcy youngster plus

Oferuje wysoki komfort użytkowania 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).

Poważnie traktujemy 
naszą pracę, aby Państwa 
dzieci miały jeszcze więcej 
przyjemności
Kto w pracy stawia na najwyższą jakość, ma prawo żądać takiej jakości także po pracy. Przede wszystkim, 

jeżeli chodzi o bezpieczeństwo i ochronę pasażerów Audi A8. A szczególnie najmniejszych pasażerów. 

Zatem także dzieciom należy się najwyższa jakość. A taką zapewniają foteliki i inne produkty z oferty 

Oryginalnych akcesoriów Audi.
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Rodzina
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03

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. 

01  Lusterko Audi pozwalające obserwować 

dziecko (bez ilustracji) 

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. 

02 Podkładka pod fotelik (bez ilustracji)

Dostosowana do stylistyki fotelików i wnętrza samochodu. 

Chroni siedzenia przed zabrudzeniem i ewentualnym uszkodzeniem. 

Z dwoma praktycznymi kieszeniami. Możliwość stosowania 

ze wszystkimi fotelikami Audi, także z mocowaniem ISOFIX. 

03 Fotelik dziecięcy Audi 

Możliwość montażu przodem lub tyłem do kierunku jazdy. 

Z przestawianym siedziskiem, pasami szelkowymi oraz regulowanym 

zagłówkiem. Można stosować tylko z podstawką mocującą ISOFIX. 

Przeznaczony dla dzieci o wadze 9 do 18 kg (ok. 12 miesięcy do 4 lat). 

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.
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05

07

08

05 Fotelik Audi dla niemowląt

Zalecane stosowanie podstawki mocującej ISOFIX, możliwy jest jednak

także montaż przy użyciu 3-punktowego pasa bezpieczeństwa. 

Posiada zintegrowane, statyczne pasy, regulowany zagłówek 

oraz składany daszek chroniący przed promieniami słonecznymi. 

Dla niemowląt do ok. 12 miesiąca życia (do ok. 13 kg wagi).

06  Podstawka mocująca Audi ISOFIX 

do fotelika dla niemowląt i fotelika

dla dzieci (bez ilustracji)

Umożliwia pewne zamocowanie fotelika w uchwytach ISOFIX. 

Ułatwia montowanie i wyjmowanie fotelika z samochodu, 

a regulowana podpórka zwiększa stabilność, optymalizując 

ochronę najmłodszych pasażerów. Wskazówka: dla fotelika 

dla niemowląt podstawka jest opcjonalna, dla fotelika dla dzieci 

– konieczna. 

07 Pluszowa kierownica Audi

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

dla małych i dużych kierowców wyścigowych. 

08 Pluszowy gekon Rob

Z wysokiej jakości pluszu odpornego na zniszczenia, 

miękkiego i nadającego się do prania.  
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Najlepsze strony 
ma wewnątrz 
i na zewnątrz
Liczy się pierwsze wrażenie. W końcu samochód zawsze świadczy o właścicielu, a jego wypielęgnowany wygląd 

jest najlepszą wizytówką. O porządny wizerunek dbają liczne elementy wyposażenia poprawiające komfort 

i bezpieczeństwo, oferowane przez Oryginalne akcesoria Audi. Audi Tracking Assistant poprawia bezpieczeństwo 

samego pojazdu. Zapraszamy do sprawdzenia naszej oferty – i pokazania innym swojego stylu. 

01 Wieszak na ubranie

Do powieszenia marynarki, kurtki lub innej garderoby. 

Montowany na stelażu przedniego zagłówka.
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Komfort 
i ochrona
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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. Dodatkowe informacje dostępne 

u Partnerów Audi.

02 Pojemnik do bagażnika (składany)

Funkcjonalny i poręczny pojemnik z czarnego poliestru o pojemności 

32 litrów, z rzepami umożliwiającymi jego złożenie. W stanie rozłożonym 

służy jako dodatkowe zabezpieczenie bagażnika przed zabrudzeniem. 

Zmywalny i łatwy do czyszczenia.

03 Lodówka samochodowa

O pojemności 12 litrów. Wnętrze wykonane z tworzywa sztucznego. 

Wyposażona w kabel umożliwiający podłączenie do gniazda zasilającego 

12 V. Poręczna i praktyczna, z regulowanym pasem na ramię.

01

02
03
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04 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. 

05 Chlapacze (bez ilustracji)

Z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, ograniczają uszkodzenia lakieru 

i zabrudzenia w obszarze progów i tylnego zderzaka. Dostępne jako zestawy 

dwóch sztuk na przód i/lub tył.

06  Osłona krawędzi ładunkowej bagażnika (folia) 

(bez ilustracji)

Dopasowana do modelu przezroczysta folia, chroniąca krawędź ładunkową 

przed drobnymi uszkodzeniami podczas załadunku i wyładunku bagaży.

07 Kosmetyki samochodowe

Dostosowane do wysokiej jakości materiałów Audi. W zależności 

od produktu przeznaczone do pielęgnacji nadwozia lub wnętrza. 

04

07
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01 Dywaniki welurowe Premium

Dopasowane do kształtu podłogi Audi A5. Wykonane z wytrzymałego, gęstego 

weluru. Pokryte od spodu materiałem ograniczającym przemieszczanie się

i dodatkowo mocowane do podłogi w fabrycznie przygotowanych punktach. 

Z logo A8.

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 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 Dywaniki gumowe

Doskonale dopasowane, skutecznie chronią przestrzeń pasażerską 

przed zabrudzeniem. Przymocowane do podłogi w przewidzianych 

do tego celu punktach. Z logo A8.
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05 Wykładzina bagażnika

Dopasowana do kształtu podłogi bagażnika. Zmywalna i wytrzymała. 

Wysoki rant chroni przedział bagażowy przed zanieczyszczeniem 

substancjami płynnymi.
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Audi Przewaga dzięki technice

Zawarte w tym katalogu modele oraz niektó re akcesoria nie są dostępne we wszystkich krajach. Przedstawione samochody zostały częściowo 

wyposażone w specjalne akcesoria, któ re wymagają dodatkowej opłaty. Dane dotyczące wygląu i właściwości produktó w odpowiadają wiedzy 

posiadanej w dniu przygotowania katalogu do druku. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian.

Katalog wydrukowano na papierze wyprodukowanym z celulozy bielonej bezchlorowo.

AUDI AG 

85045 Ingolstadt

www.audi.pl

Ważne od września 2013

Wydrukowano w Niemczech

392/5100.80.11
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