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Grindų kilimėliai visiems orams

Visiems orams skirti grindų kilimėliai idealiai atitinka jūsų Audi Q7 grindų kontūrą. 
Perdirbami. Ant priekinių kilimėlių – kontrastuojančios spalvos išskirtinis Q7 logo-
tipas. Iškilus nugarėlės raštas ir tvirtinimo taškai grindyse užtikrina, kad jie tvirtai 
laikysis vietoje.

Priekinis komplektas  
63 EUR 
Galinis komplektas 
49 EUR

Bagažo skyriaus padėklas

Ištobulinta jūsų bagažo skyriaus apsauga. Patvarus, plaunamas. Naujas kraštelis 
dar patikimiau sulaiko skysčius ir purvą.

125 EUR

Drabužių pakabas priekiniam galvos atlošui

Pakabo spalva dera su automobilio interjeru. Lengvai montuojamas prie 
apskritų formų atlošo. Puikiai tinka kostiumams. Drabužiai kabo laisvai, bet 
yra gabenami saugiai. 

Pastaba: Netinkamas naudoti su elektriniais ir stačiakampiais galvos atlošais.

34 EUR

Audi A6 priedai

Kaina EUR su PVM
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Dviračių laikiklis, montuojamas  
ant priekabos kablio

Dviračių laikiklis ir kiekvienas dviratis atskirai rakinami vienu raktu. Laikiklis 
skirtas dviems įprastiems arba el. dviračiams (maksimalus vieno dviračio svoris 
– 30 kg, ratų bazė iki 1300 mm, rėmai iki 80 mm, padangų plotis iki 50 mm)

691 EUR

Kaina EUR su PVM

Audi A6 priedai

Audi vaiko kėdutė

15-36 kg svorio arba 4-12 metų amžiaus vaikams. 
Tvirtinama trijose vietose tvirtinamu automobilio saugos diržu 
arba ISOFIX tvirtinimo taškuose. 
Spalva: Misano juoda/raudona 

479 EUR

Verslo krepšys, verslo 
lagaminas

Verso krepšys – tai pilnavertis nešiojamojo 
kompiuterio dėklas, puikiai įsikomponuo-
jantis pačiame automobilyje. Jame telpa 15” 
kompiuteris ir daugybė kitų daiktų, kuriems 
skirti atitinkami skyreliai.

151 EUR

Ventilių dangteliai  
su Audi logotipu

30 EUR
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Apsauginis apklotas visapusei galinių 
sėdynių ir atlošų apsaugai

Apsauginis apklotas nuo purvo saugo ir galines dureles bei šoninius 
skydelius. Naujas: Audi dizaino. Netinka sportinėms sėdynėms su in-
tegruotais galvos atlošais.

181 EUR

USB laidas

USP laidas, skirtas naudoti su "Audi Phone box" ir/ar universaliu tele-
fono laikikliu. Telefonams su Apple Lightning jungtimi.

43 EUR

Apple iPhone 7  
bevielio krovimo dėklas

Tinkamas naudoti visose Qi bevielio krovimo stotelėse - Tinkamas 
Audi modeliams su "Audi phone box"  su bevieliu įkrovimu (prod. nr. 
9ZE arba 9ZV). Patvirtintas Apple (MFi) - Patvirtintas Qi. 

Pastaba: nesuderinamas su bevielio krovimo adapteriu 4G0051435B

61 EUREspreso kavos automatas

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

277 EUR

Kaina EUR su PVM

Audi A6 priedai

Bagažinės dėžė

Patogi ir funkcionali 32 L talpos 
dėžė iš juodo poliesterio. Lengvai 
surenkama velcro juostelių pa-
galba. Išlankstyta gali būti nau-
dojama kaip papildomas apsau-
ginis kilimėlis. Lengvai valoma, 
galima skalbti.

45 EUR
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