Audi A4 priedai

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

Ventilių dangteliai
su Audi logotipu
30 EUR

99 EUR

Grindų kilimėliai
visiems orams

Audi
vaiko kėdutė

Visiems orams skirti grindų kilimėliai idealiai atitinka jūsų Audi A4 grindų kontūrą. Perdirbami. Ant priekinių kilimėlių – kontrastuojančios spalvos išskirtinis
A4 logotipas. Iškilus nugarėlės raštas ir tvirtinimo taškai grindyse užtikrina,
kad jie tvirtai laikysis vietoje.

15-36 kg svorio arba 4-12 metų amžiaus vaikams. Tvirtinama
trijose vietose tvirtinamu automobilio saugos diržu arba ISOFIX
tvirtinimo taškuose.

Priekinis komplektas 61 EUR
Galinis komplektas 47 EUR

438 EUR

Spalva: Misano juoda/raudona

Kaina EUR su PVM
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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

Slidžių/snieglentės ir bagažo dėžė
Naujas, geresne aerodinamika ir sportiškesne išvaizda pasižymintis Audi dizainas – bekniedę juodą stogo dėžę puošia tik chromuoti Audi žiedai. Rakinama,
atsidaranti iš abiejų pusių, tad pakrauti ir iškrauti daiktus lengva. Vidinė rankenėlė uždarymui. Paprastai ir greitai tvirtinima, su suspaudimo ribojimu. Orientuota į priekį – palengvina pasiekti bagažą. Maksimalus leidžiamas svoris: 75 kg.
Išmatavimai: 2130x860x380 mm.
1 026 EUR

Stogo skersiniai
Išplėskite transportavimo gaimybes su originaliu Audi transportovimo įtaisu.
Prie jo lengvai tvirtinami dviračių, slidžių ir snieglenčių, net baidarių stovai.
Laikančiosioms kojelėms, apsauginiams antgaliams ir apdailos detalėms naudojamas senėjimui atsparus plastikas; mechaninės dalys pagamintos iš aukščiausios kokybės metalu dengtų plieno lakštų. Rakinamas su apsauga nuo vagių. Patikrintas Audi City-Crash testais.
309 EUR

Kaina EUR su PVM
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Espreso kavos automatas
Mėgaukitės kava, neišlipdami iš savo automobilio. Kompaktiškas,
funkcionalus ir lengvai naudojamas.

LED Audi žiedai
prieduryje

277 EUR

Priedurio LED apšvietimas – tai patobulinta standartinių pasitinkančių šviesų
versija, pasižyminti išraiškingu logotipo atvaizdavimu ir ryškesne šviesa.
modeliams su standartiniu halogeniniu priedurio apšvietimu
145 EUR

Verslo krepšys, verslo lagaminas
Verso krepšys – tai pilnavertis nešiojamojo kompiuterio dėklas, puikiai įsikomponuojantis pačiame automobilyje. Jame telpa 15˝ kompiuteris ir daugybė kitų
daiktų, kuriems skirti atitinkami skyreliai.

USB laidas
USP laidas, skirtas naudoti Audi Phone dėžute ir/ar universaliu
telefono laikikliu. Telefonams su Apple Lightning jungtimi.
45 EUR

151 EUR

Kaina EUR su PVM
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