
Visos galimybės 
įgyvendinti savo svajones.

Audi servisas. Paskui viskas įmanoma.

Audi Servisas

Kviečiame apsilankyti Jūsų Audi 
partnerio įmonėje ir patikrinti savo 

Audi automobilį.
Pavasarinė Audi automobilių patikra

Atlikdami Audi automobilio patikrą, mes tikriname ypatingai 
apkrautas funkcines dalis, pvz., variklio alyvos lygį, vizualiai 

stabdžių trinkelių storį, atliekame funkcinį apšvietimo ir garsinio 
signalo patikrinimą, po to atliekame bandomąjį važiavimą.

Siūlome specialią 15 € kainą, 
išskyrus papildomus darbus ir medžiagas.
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Audi ratlankių 
valymo gelis

Ratlankiai dažnai užteršiami sunkiai 
nusivalančiomis  stabdžių trinkelių susidėvėjimo 
dulkėmis ir pigmentiniu purvu. Koncentruotas ir 
efektyviai veikiantis ratlankių valymo gelis buvo 
sukurtas specialiai tokio pobūdžio užteršimams. Jis 
juos suminkština, ištirpdo paviršinį sluoksnį ir tokiu 
būdu palengvina kruopštų valymą. Tinka plieniniams 
ratlankiams ir lietiems aliuminio lydinio ratlankiams. 

Talpa: 500 ml.  16 €

Ventilių dangteliai su Audi 
logotipu

Ištobulinkite savo Audi iki smulkiausių detalių: 
keturi metaliniai dangteliai su įspaustu Audi 
logotipu geriau apsaugo ventilius nuo dulkių, purvo 
ir  drėgmės.

Keturių ventilių dangtelių komplekto kaina  

30 €

Kvapnusis gekonas

Paprastai pritvirtinamas prie ventiliacinės angos ir 
skleidžia malonų kvapą automobilyje. Tiekiamas keturių 
spalvų ir kvapo variantų. Jokio išsiliejimo pavojaus, nes 
kvapniuosiuose gekonuose nėra skysčio.

 11 €

Krepšiai ratams su Audi 
logotipu

Nešti pritaikytos rankenos ir padangos padėties 
žymėjimas užtikrina jų paprastą ir švarų pervežimą 
bei saugojimą kitam sezonui; tinka visiems 
padangų dydžiams iki 20 colių.

Keturių krepšių komplekto kaina  46 €

Originalūs Audi priekiniai stiklai

Originalus Audi priekinis stiklas puikiai užtikrina gerą 
suderinamumą su asistavimo vairuotojui sistemomis dėl 
integruotų į stiklą antenų, šildymo bei lietaus sensorių ir 
temperatūros jutiklių.

Originalūs Audi “Aero” valytuvai

Audi A1 modeliui, dabar pas mus   35 €
Audi A3 modeliui, dabar pas mus   40 €
Audi A4 modeliui, dabar pas mus   44 €
Audi A5 modeliui, dabar pas mus   44 €
Audi A6 modeliui, dabar pas mus   46 €
Audi A7 modeliui, dabar pas mus   46 €
Audi A8 modeliui, dabar pas mus   52 €
Audi Q3 modeliui, dabar pas mus   39 €
Audi Q5 modeliui, dabar pas mus   45 €
Audi Q5 new modeliui, dabar pas mus 50 €
Audi Q7 modeliui, dabar pas mus   50 €

Kaina įskaičiuojant sumontavimą.

Paruoštas vasarinio stiklų valiklio 
mišinys

Paruoštas valymui, po kurio nelieka dryžių ir akinimo 
efekto, malonaus kvapo. Efektyviai šalina vabzdžių 
liekanas.

5 litrai paruošto mišinio 5.20 €
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Audi A4
10 stipinų dizaino aliuminio 
lydinio ratlankiai
7.5J x 18'', ET 39
374 €

Audi A6
5 V-stipinų dizaino aliuminio 
lydinio ratlankiai
8.5 J x 19’’, ET 45 
523 €

Audi A7
5 V-stipinų dizaino aliuminio 
lydinio ratlankiai
9 J x 20’’ , ET 37
605 €

Audi lengvojo lydinio ratlankiai

Audi aliuminio lydinio ratlankiai yra puikaus dizaino automobilio aksesuarai, individualiai ir tiksliai 
priderinti prie atitinkamo Audi modelio.

Audi Q3
5 stipinų dizaino aliuminio 
lydinio ratlankiai
8.5 J x 19", ET 36 
467 €

Audi Q5 iki 2017 m
10 stipinų dizaino aliuminio 
lydinio ratlankiai
8.5 J x 20’’, ET 33
520 €

Audi Q7
10 stipinų dizaino aliuminio 
lydinio ratlankiai
9.5 J x 21’’, ET31
728 €



Tinkama įranga Jūsų 
svajonėms realizuoti.

Originalūs Audi 
aksesuarai.

Audi bagažinė slidėms ir kitam 
bagažui

Suplanuotos atostogos, bet per daug bagažo? Problemas 
išspręsite  su Audi bagažine slidėms ir kitam bagažui, 
montuojama ant pagrindinių laikiklių. Tiekiama juodos ir 
sidabrinės spalvos.

Audi bagažinė slidėms ir kitiems daiktams, 300 l 514 €

Audi bagažinė slidėms ir kitiems daiktams, 360 l 566 €

Audi bagažinė slidėms ir kitiems daiktams, 405 l 785 €

Krepšiai stogo bagažinėms

Būna skirtingo talpumo nuo 43 l iki 82 l bei pritaikyti Audi 
bagažinėms slidėms ir kitam bagažui.

Nuo 58 €

Audi dviračio laikiklis

Užrakinamas laikiklis, skirtas komfortiškam vieno dviračio 
pervežimui. Skirtas montuoti ant pagrindinių laikiklių.

130 €

Pagrindiniai laikikliai

Skirti įvairioms ant stogo montuojamoms daiktų 
pervežimo konstrukcijoms. Lengvai montuojami ir 
apsaugoti nuo vagystės užrakinimo įtaisu.

Pvz., skirti Audi A4 (tipas 8W*) 309 €

Pvz., skirti Audi A6 (tipas 4G*) 321 €

Teiraukitės mūsų apie 
laikiklius, skirtus kitiems 
Audi modeliams.

Ant priekabos prikabinimo 
įrangos montuojamas galinis 
dviračių laikiklis

Užrakinamas ir sulankstomas dviračių laikiklis, 
montuojamas ant priekabos prikabinimo įrangos. 
Skirtas daugiausiai dviejų dviračių pervežimui, kurių 
maksimalus svoris 60 kg (taip pat tinka elektriniams 
dviračiams). Atlenkiamas atgal, todėl nereikalingas 
demontavimas, norint atidaryti bagažo skyriaus 
dangtį. Tiekiamas visiems Audi modeliams su 
priekabos prikabinimo įranga. 

605 €

Mes mielai papildomai įrengsime priekabos 
prikabinimo įrangą Jūsų automobilyje. Kreipkitės į 
mus, mes mielai pateiksime  Jums individualų, Jūsų 
modeliui skirtą pasiūlymą.
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Galinių išmetimo vamzdžių 
apdailos

Sportinis Jūsų Audi vaizdas. Galinių išmetimo vamzdžių 
apdailos tiekiamos chromuotos, iš nerūdijančio plieno ir 
matinio aliuminio bei juodos spalvos.

Pvz., Audi A3 modeliui (tipas 8P*), gamintam nuo 
2008.09, ir daugybei kitų modelių, su vieno srauto ir 
dviejų srautų dujų išmetimo sistema, išskyrus “S line”.

Nuo  42 €

Audi Europos navigacijos 
žemėlapių atnaujinimas, 2017 
metų versija

Atostogų kelionė, nedarant lankstų. Aktualizuota 
2017 metų versija Audi navigacijos sistemoms 
(netinka sistemoms, veikiančioms su kompaktiniu 
disku).

325 €, tam tikromis sąlygomis neįskaitant 
diegimo išlaidų

Odos priežiūros komplektas

Sudarytas iš odos valiklio (150 ml), priežiūros kremo 
(150 ml), kempinės ir baltos šluostės iš neaustinės 
medžiagos. Lygios odos efektyvus ir tausojantis 
valymas bei giluminė priežiūra su apsaugos nuo 
šviesos ir impregnavimo efektu.

39 €

Apsauginė danga šunims galinėje 
keleivių skyriaus dalyje

Apsauginė danga šunims galinėje keleivių skyriaus 
dalyje apsaugo šonines sieneles ir galines duris nuo 
užteršimų.

163 €

Šuns saugos diržas

Su šuns saugos diržu Jūsų keturkojis numylėtinis 
keliaus prisegtas ant vientisos galinės sėdynės. Įvairių 
dydžių, nuo S iki XL.

Nuo 83 € (dydis S)

Jūsų Audi automobilio bagažinės 
apsauga

Tiksliai pagal matmenis pagaminta bagažinės apsauga. 
Plaunama ir patvari. Apvadas apsaugo bagažinės dangą 
nuo skysčių.

Pvz., skirta Audi A4 (8W*) 104 €

Pvz., skirta Audi A6 (4G*) 118 €

Tiekiama taip pat ir kitiems Audi modeliams.

Guminiai kilimėliai

Dėvėjimuisi atsparūs, tiksliai pritaikyti guminiai kilimėliai 
apsaugo nuo nešvarumų. Tvirtinami naudojant bazinėje 
komplektacijoje esančius tvirtinimo taškus. Visiems Audi 
modeliams.

Komplekto priekyje (2 vnt.) kaina nuo 49 €

Dekoratyvinės plėvelės “quattro”

Dekoratyvinės plėvelės su “quattro” užrašu pabrėžia 
sportinę Jūsų Audi automobilio išvaizdą ir užtikrina 
individualų įvaizdį. ”Ice Silver” arba “Brilliant Black” 
spalvos komplekto (2 vnt.) 44 €
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"Audi" laikrodis 
su kalendorinių dienų rodymu
294 €

"Audi" chronografas 
Heritage
233 €

Akiniai nuo saulės 
“Audi Sport”
183 €

Akiniai nuo saulės 
“Audi Sport”
183 €

Pipirų malūnėlis su variklio 
darbo garsais “Audi Sport”, 
juodas arba raudonas
117 €

Gėrimų butelis 
“quattro” 
37 €

Skėtis “quattro”, 
130 cm, juodas 
31 €

Bluetooth ausinės B&O PLAY, 
“Audi Sport”
686 €

"Audi"  beisbolo kepuraitė, 
juoda
23 €

Dviračių pirštinės 
“Audi Sport”, M-XL
35 €

Dviračių marškinėliai 
“Audi Sport”, XS-XXL  
131 €

"Audi" lagaminas, 
L dydžio 
428 €
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“Audi Sport” aksesuarai

Kopteris “quattro”
43 €

"Audi" vaikų automobilis 
su pedalais
405 €

"Audi" dizaino 
stalo futbolas
17 735 €

Oro drakonas “Audi Sport”
49 €

Vaikiškas paspirtukas ir 
balancinis dviratukas,
du viename
171 €

“Audi Sport e-tron“ 
dviratis, 40/45/50  
18 760 €



Atsipalaiduokite.
Nedelsdami užsisakykite savo Audi techninę patikrą.

   Kainos neišvardytiems modeliams Jums bus pateiktos pagal paklausimą.

* Jūsų automobilio tipo žymėjimą Jūs rasite pirmojoje registracijos dokumento dalyje, 
   automobilio identifikavimo numerio septintoje ir aštuntoje pozicijose (pavyzdys: numeris WAUZZZ8E50A123456 atitinka automobilio tipą 8E). V
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www.audi.lt

Pavasarinė Audi automobilių patikra

Atlikdami Audi automobilio patikrą, mes tikriname ypatingai apkrautas funkcines dalis, pvz., variklio alyvos lygį, 
vizualiai stabdžių trinkelių storį, atliekame funkcinį apšvietimo ir garsinio signalo patikrinimą, po to atliekame 
bandomąjį važiavimą.

Siūlome specialią kainą  15 €, išskyrus papildomus darbus ir medžiagas.

Audi pakabos geometrijos patikrinimas ir sureguliavimas

Automobiliuose su priekinių ratų pavara 36 €

Automobiliuose su visų ratų pavara “quattro”  49 €

Audi oro kondicionieriaus priežiūros paslauga su oro kondicionieriaus 
valymu

Aplinkos sąlygojami nešvarumai, pvz., dulkės ir žiedadulkės, gali padidinti oro kondicionieriaus apkrovą. Oro 
kondicionieriaus valymo metu taikant išpurškimo metodą,  esami mikroorganizmai aukštu slėgiu nuplaunami 
nuo oro kondicionieriaus garintuvo, ir tuo pačiu iš oro kondicionieriaus sistemos pašalinamos kenksmingosios 
medžiagos. 

Nuo  49 €, neįskaitant galimų papildomų darbų ir medžiagų.

Kaina neapima dulkių, žiedadulkių ir smulkių dalelių filtro.

Audi priežiūros paslaugos

Kokybiškos medžiagos reikalauja kokybiškos priežiūros. Mūsų priežiūros paslaugos apima išorinį automobilio 
plovimą, salono valymą įskaitant kilimėlius, prietaisų panelio priežiūrą su konsolių, plastikinių dalių ir stiklų 
valymu. Mes maloniai suteiksime Jums informaciją apie kitas priežiūros paslaugas.

Nuo 15 €


