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Audi Mobilitetsgaranti

Audi Service

Audi Original lättmetallfälg 20"
Fälgdim: 8x20" ET39
Rek. däckdim: 225/45 R20 101V
Passar: Audi Q5
Kulör: Silver eller svart

Mobilitetsgarantin innebär att du får hjälp på
plats om din Audi skulle bli akut okörbar, dygnet runt, 365 dagar om året. Det spelar ingen
roll var du beﬁnner dig – ring så får du all den
hjälp du behöver. Mobilitetsgarantin gör att du
aldrig blir stående och gäller alla Audimodeller
förutsatt att du lämnar in din bil för en Audi
Originalservice. Garantin ingår också i Audi
Serviceavtal.

Från

4600:-/st
383:12
mån

Modell
Silver
Svart

Art
80A 071 490 A 8Z8
80A 071 490 C AX1

Nyhet!

Pris
4600:5650:-

Bra val!

192:12
mån
Audi Original
lättmetallfälg 17"
Fälgdim: 7x17" ET45
Rek. däckdim: 2215/55
R17 94V
Passar: Audi Q2
Kulör: Svart

2300:-/st
Art 81A 071 497 A AX1

Mer tillbehör hittar du på auditillbehor.se

Montering och lack kan tillkomma på vissa priser.
Lokala prisvariationer kan förekomma.
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3

Nyhet!

416:12
mån

Från

4995:-

Audi Original backspegelkåpor
Ge bilen ett mer sportigt utseende med Audi Original
backspegelkåpor i karbonoptik. 1 par. Finns till Q2, A4,
A5 och Q7 med eller utan side assist.

Nyhet!

Audi Original lädervård
Innehåller läderrengöring 150 ml,
läderkräm 150 ml, svamp och vit
ﬂeece tyg. Eﬀektiv och skonsam rengöring som skyddar mot blekning och
återfuktar lädret.

295:-

4365:Ord 334:- Art 4L0 019 900 E

363:12
mån

Audi Original babyskydd I-Size
Optimalt skydd tack vare inbyggd
sele och anpassningsbart nackskydd.
Tvättbart och andningsaktivt överdrag
av polyester med suﬄett som skyddar
mot solljus. Endast för Audi-bilar med
3-punktsbälte. Som tillval rekommenderar vi starkt Audi I-SIZE-bas. (Art 4L0
019 907 A EUR). Montering alltid mot
bilens färdriktning. Barn 45–80 cm,
0–15 mån. Kulör: Misanoröd/svart.

Ord 334:- Art 00A 096 372 020

Mer tillbehör hittar du på auditillbehor.se

Montering och lack kan tillkomma på vissa priser.
Lokala prisvariationer kan förekomma.

Audi Original säkerhetsnät
Säkerhetsnät som täcker öppningen
mellan baksäte och taket. Enkel och
snabb montering/demontering. Ingen
borrning behövs. TÜV godkända enligt
Europanormen ECE R17.

Bra val!

Säkerhetsnät
Q7
A4 Avant
A6 Avant

Art
4M0 017 221
8W9 017 221
4G9 017 221

Ord
3873:3090:3650:-

Pris
3195:2625:2995:-

Audi Original cykelhållare
Låsbar cykelhållare i eloxerad aluminiumproﬁl. För cykelramar upp till 100 mm.
Går även att montera bakåtvänd (ej A1).

1600:Art 8T0 071 128

133:-

Se priset!

12
mån

Mer tillbehör hittar du på auditillbehor.se

Montering och lack kan tillkomma på vissa priser.
Lokala prisvariationer kan förekomma.

4
5

Bra val!
218:12
mån
Från

2625:1650:Art 8X0 061 680 A

137:12
mån

Audi Original pollenﬁlter

Audi Service

Ett nytt och fräscht pollenﬁlter är inte bara ett
måste för allergiker och astmatiker utan viktigt
för oss alla. Filtret gör luften i bilen frisk att
andas och tar bort en mängd skadliga småpartiklar som är farliga för lungorna. Damm- &
Pollenﬁlter är en färskvara och bör bytas regelbundet. Helst varje år, eller runt var 3.000 mil.
Varje kubikmeter luft kan under pollensäsongen
innehålla så mycket som 3.000 pollenpartiklar.
Byt ditt ﬁlter redan idag!
Mer tillbehör hittar du på auditillbehor.se

Audi Original sätesskydd
Skyddsöverdrag för baksäte med heltäckande
skydd för baksäte och ryggstöd.

Montering och lack kan tillkomma på vissa priser.
Lokala prisvariationer kan förekomma.

Audi Original doft-gecko

Bra val!

En originell och eﬀektiv luftfräschare. Fästs
enkelt på ribborna i luftgallret och ger en
behaglig doft under ca 60 dagar. Finns i olika
dofter och kulörer.

79:-

Ord 90:- Art 000 087 009 B Röd

49:12
mån

599:-

Ord 850:- Art 4L0 096 353 020

Audi Original bilvårdsbag
Bilvårdsbag med alla bilvårdsprodukter du behöver för en perfekt ﬁnish.
Aktiv skumrengöring 300 ml, Insektsborttagare 500 ml, Spolarvätska
500 ml, Plastrengöring 250 ml, Vaxpolish 250 ml, Vaxschampo 250 ml,
Glaspolish 50 ml, mikroﬁberduk, Insektssvamp samt tvättsvamp.

Testa!

Audi Original torkarblad 570:-*

Audi Service

Ett viktigt moment i traﬁksäkerheten är
torkarbladen. Under ett halvt år “färdas” ett
torkarblad motsvarande 80 mil på vindrutan, fram och tillbaka. Det motsvarar runt
125.000 svepningar över rutan. Efter det
sjunker torkarbladets prestanda sakta men
säkert. Audi Original torkarblad lämnar en
ren ruta efter sig, i alla temperaturer, utan
missljud och utan att lämna spår och ränder.
*(Aerosats. Prisexempel A4 2008)

Mer tillbehör hittar du på auditillbehor.se

Montering och lack kan tillkomma på vissa priser.
Lokala prisvariationer kan förekomma.
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Nyhet!

Nyhet!
Audi Original Cab
rengöring
Skonsam rengöring av
tygcab. Aktiv skumrengöring (300ml) som
applicerasmed medföljande svamp. Avsluta
med impregneringsspray
(300ml).
.

359:-

Ord 420:- Art 00A 096 326 020

Se priset!

355:395:-

Ord 395- Art 8W0 051 191

Ord 450:- Art 8W0 051 435

1959:Ord 2450:- Art 4L0 065 402

163:12
mån
Audi Original trådlöst laddskal iPhone 6
Kan användas i alla Qi-wireless laddstationer. Lätt och snyggt skal som ligger bra
i handen och skyddar telefonen. Qi-mottagarchip är lätt att ta ut och möjliggör
alternativ laddning och synkronisering via Lightning-kabel. Exakta öppningar för
alla ingångar, högtalare, sensorer och kameror så att du alltid har full tillgång.
Apple MFi-certiﬁerad.

Audi Original trådlös laddare
Audi Original trådlös laddare möjliggör laddning utan kabel av
Qi-kompatibla enheter. Slimmad och kompakt design.
Mer tillbehör hittar du på auditillbehor.se

Audi Original kylbox
Elektrisk kylbox med Peltier-teknik för att hålla
kylda drycker, mat eller andra produkter kalla.
Kapacitet ca: 12 liter. Vikt ca: 2,9 kg. 12V.

Montering och lack kan tillkomma på vissa priser.
Lokala prisvariationer kan förekomma.

7kZ_ Collection
129:-

Pepparkvarn
Audi Sport
Elektrisk pepparkvarn med motorljud
från Audi Sport. Två olika ljudsekvenser.
Storlek: 22 x 6,2 x 5,5cm.
Art. AUDC478

1205:Audi R8 V10, pullback
Audi R8 coupé för den yngre Audifantasten. Pull
back-funktion och öppningsbara dörrar. Skala
1:38. Ej lämplig för barn under 3 år. Art. AUDC477

quattro klocka
Snygg klocka med däckmönsterinspirerat armband i
silikon. Stoppursfunktion och vattentäthet 10 atm.
Material: Rostfritt stål, silikon, metall. Art. AUDC480

2359:Solglasögon
Sportiga solglasögon i design från Audi Sport. Grå lins
med SPF 3, UV 400 (100% uv-skydd).Audi Sport-logotyp
på vänster båge. Art. AUDC473

1889:*Med reservation för slutförsäljning

Produkter & tillbehör. Priserna är rekommenderade cirkapriser. Montering och lack kan tillkomma
på vissa priser. Lokala prisvariationer kan förekomma. Extrapriserna gäller t.o.m 31 juli 2017
såvida inget annat anges. Reservation för slutförsäljning, eventuella tryckfel och ändringar.

Besök neh.com/audistore eller
din närmaste återförsäljare idag

AudiKort Visa har en ränte- och avgiftsfri inköpsmånad. Om du väljer att delbetala köp utanför din Audi återförsäljare eller om du frångår din delbetalningsplan för köpet tillkommer 15,85% i rörlig
ränta och en aviavgift på 25 kr, vilket ger en eﬀektiv ränta på 19,75% vid en skuld på 10 000 kr i 12 månader (2017-01-20). Exempel: Handla för 10 000 kr och betala 918 kr/mån i 12 månader. Totalt
återbetalningsbelopp 11 008 kr. Volkswagen Group Sverige AB (kreditförmedlare) förmedlar kredit i samarbete med Ikano Bank AB (Publ), org.nr 516406-0922 (kreditgivare).

