
38 EUR

81 EUR

54 EUR

Priekinės sėdynės
atlošo apsauga

Įklotas po vaikiška 
automobilio kėdute 

Visiems
„Audi“ modeliams

Salono apsaugos komplektas

Keliaujant su mažyliais, visuomet susiduriama su žaislų talpinimo 
salone problema. Dabar galima sujungti dvi funkcijas į vieną, naudojant 
priekinių sėdynių atlošų apsaugą – tokiu būdu bus sudėti visi vaikui 
reikalingi daiktai ir išsaugota atlošo švara.

Komplekto kaina

12 EUR

+papildomai prie salono apsaugos komplekto siūlome: 

salono oro  gaiviklį Visiems
„Audi“ modeliams

Galinės sėdynės
apsauginis užklotas 

Šunų saugos diržas
(priklausomai nuo šuns dydžio) 

Visiems
„Audi“ modeliams

181 EUR

nuo 87 EUR

+papildomai prie naminių gyvūnų transportavimo komplekto siūlome:

groteles bagažo 
skyriui atitverti 

Audi A6 Avant
Audi Q5
Audi Q7

286 EUR
277 EUR
338 EUR

Naminių gyvūnų
transportavimo komplektas 
Vežant savo keturkojus draugus, svarbu išsaugoti švarą salone ir 
užtikrinti gyvūnų saugumą. 

Komplekto kaina 253 - 304 EUR

Pavasario/ vasaros 
priedų komplektai
Mėgaukitės pojūčiu, kai apie viską pagalvota. Kad Jūsų automobilis būtų 
paruoštas vasaros sezonui, siūlome tinkamus priedus.

Į trumpesnę ar ilgesnę kelionę pasiimkite ir dviratį. Siūlome dviračio laikiklio 
ir stogo skersinių komplektą.

Dviračio laikiklis

Stogo skersiniai

Visiems
„Audi“ modeliams

157 EUR

nuo 291 EUR

Komplekto kaina

400 EUR
380 EUR
400 EUR
410 EUR

„Audi“ originalūs
priedai

Audi A6
Audi Q2
Audi Q5
Audi Q7

Audi A6
Audi Q2
Audi Q5
Audi Q7



Kelioninis komplektas 

Originalių priedų dėka galite labiau mėgautis kelione arba verslo išvyka. 
Siūlome pakabą drabužiams ir įvairius bagažo laikymo bei transportavimo 
pagalbinius įtaisus. 

56 EUR
20 EUR

+papildomai prie kelioninio komplekto siūlome: 
krepšį smulkiems 
daiktams laikyti 
bagažo skyriklį 

Visiems modeliams
Audi A6, Audi Q5

82-160 EUR

+papildomai prie automobilio apsaugos komplekto siūlome: 

bagažo tinklą Audi A6, Q2, Q5, Q7

Audi A6
Audi Q2 
Audi Q5 
Audi Q7

36 EUR

47 EUR

Pakaba drabužiams 

Bagažo skyriaus dėžė 

Visiems
„Audi“ modeliams

Komplekto kaina 74 EUR

Automobilio apsaugos
komplektas 
Apsaugokite savo automobilio saloną nuo kasdienių nešvarumų ir dėvėjimosi.  
Siūlome priedus – guminius kilimėlius, bagažo skyriaus permatomą apsauginį 
lipduką ir įklotą, kurie padės Jums išvengti nešvarių dėmių ant grindų ir bagažo 
pakrovimo bei iškrovimo metu galinčių susidaryti pažeidimų. 

Guminiai kilimėliai

Bagažo skyriaus kilimėlis

Galinio bamperio apsauginis
lipdukas 

nuo 80 EUR

nuo 90 EUR

nuo 44 EUR

Audi A6
Audi Q2
Audi Q5
Audi Q7

235 EUR
188 EUR
230 EUR
260 EUR

Komplekto kaina

Espreso kavos automatas Visiems „Audi“ modeliams 243 EUR

Espreso kavos automatas 

Mėgaukitės kava, neišlipdami iš savo automobilio. Kompaktiškas, 
funkcionalus ir lengvai naudojamas. 

www.audi.lt

Kainos nurodytos su PVM, be montavimo paslaugų. Pasiūlymas galioja iki 2017-09-30. 
Nurodytos kainos ir siūlomas asortimentas yra informatyvaus pobūdžio, ir jis gali būti 
pakeistas iš anksto neįspėjus. Dėl naujausios informacijos galima kreiptis į „Audi“ 
platintojus Latvijoje ir Lietuvoje. 


