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2090:-/st
Art 8W0 071 497 8Z8

174:-

Audi Original lättmetallfälg 17"

Bra val!

Fälgdim: 7Jx17" ET42
Rek. däckdim: 225/50 R17 98H
Passar: Audi A4
Kulör: Silver

197:-

12
mån

12
mån

2360:-/st
Art 4G9071498 8Z8

Audi Original lättmetallfälg 18"
Fälgdim: 7Jx18'' ET38 112/5
Rek. däckdim: 235/55 R18
Passar: Audi A6 Allroad
Kulör: Silver

Se priset!

Audi Originaldelar

Audi Service

Nyhet!
Endast Audi Originaldelar får bära vårt varumärke – en garanti för att du får rätt kvalitet.
Dessutom utvecklas våra delar kontinuerligt
och uppfyller de allra strängaste krav på passform, funktion och säkerhet. Lägg därtill att
en Audi med korrekt ifylld servicebok, med
stämplar från auktoriserad verkstad, oftast
har ett betydligt högre andrahandsvärde.
Varför skulle du inte välja Audi Originaldelar?

Mer tillbehör hittar du på auditillbehor.se

3400:-/st
Art 4G0 071 498 A LT7

Audi Original lättmetallfälg 18"
Fälgdim: 7,5Jx18" ET 37
Rek. däckdim: 225/50 R18 99H
Passar: Audi A6
283:Kulör: Svart

12
mån

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

2
3

159:-

Ord 180:- Art 8R0 087 500 A

Audi Original mjukis
gecko "Rob"
Rob Gecko är mjuk och gosig
följeslagare både i och utanför bilen. Tillverkad i tvättbart plyshmaterial. Snart
ditt barns favorit.

Audi Original
snöskyﬀel
Snöskyﬀel med teleskopskaft i aluminium.
Skyﬀelblad i slag- och
köldtåligt plastmaterial.

199:-

Ord 268:- Art 8R0 096 010 D

1095:Art 420 093 050 C

Bra val!
Mer tillbehör hittar du på auditillbehor.se

91:-

Audi Original batteriladdare

12
mån

Laddare med funktioner som
tidigare endast reserverats för
professionella. Erbjuder en rad
funktioner; batteridiagnos,
rekonditioneringsfunktion, unik
underhållsladdning och optimerad laddning under kalla vinterdagar. Helautomatisk 8-stegsladdare med valbar laddningsström
på mellan 0,8A och 5A för 12V
batterier från 1,2 till 110Ah.

Passa på!
Från
Från

49:Audi Original
snöborste/isskrapa
Skrapor i polykarbonat för
tuﬀ is. En kort, en lång med
borste samt en för ﬁnsmakaren –Delux. Teleskoparm
med extra bred borste.

Audi vinter

Art.nr

Ord

Nu!

Isskrapa

8R0 096 010

67:-

49:-

Snöborste/isskrapa 8R0 096 010 A

139:-

99:-

Snöborste Deluxe

270:-

190:-

8R0 096 010 B

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

Bra val!
Audi Original vinterkit
Innehåller spolarvätskekoncentrat -70 ° C 500
ml, avisningsspray 500 ml, glaspolish 50 ml,
imskyddsduk och isskrapa.

199:-

Ord 299:- Art 4L0 096 352 020

Från

525:-

8295:Art 8K0 071 200 Y 9B

691:12
mån

Audi Original takbox

Audi Original takboxbagar

Takboxbag

Art

Briljantsvart takbox med kromade Audiringar. Öppningsbar från båda
sidor. Mått: (LxBxH mm) 2050x800x380. Volym 405 liter, vikt 19 kg.

Robusta och ﬂexibla takboxbagar med
vattentät botten och 5 cm höga kanter.
Avstämda för Audis takboxar. Finns i 3
storlekar 82/76/46 liter.

Small

000 071 154

525:-

Medium

000 071 154 A

675:-

Large

000 071 154 B

795:-

Mer tillbehör hittar du på auditillbehor.se

Ord

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

4
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187:18
12
mån
må

2250:Ord 2
2697:- Art 000 050 515 A

1095:Ord 1350:- Art 4F9 071 129 D

91:12
mån

Audi Original skidfodral
Gott om plats för 4 par skidor eller 3 snowboards. Säkras med bilens bilbälte och
ett bärhandtag, rullsystem underlättar transporter. Vattentäta invändiga materialet skyddar kupén. Kan endast användas om bilen har genomlastningslucka.

Passa på!

166:-

Passa på!

12
mån

1995:Ord 2180:- Art 4G0 069 641

Audi Original skidhållare
Låsbar skidhållare i aluminiumproﬁl. Lastar upp till 4 par skidor eller
2 snowboards. Endast för montering i T-spår.

Audi Mobilitetsgaranti

Audi Original Espressobryggare
Nu behöver du inte leta efter ett ﬁk för att njuta av en god espresso. Med
Espresso AutoSet har du alltid en egen liten kaﬀebar ombord. Maskinen drivs av
ett 12V eluttag och innehåller två okrossbara espressokoppar, servett, 25 st Pods
och en elegant förvaringsväska. Maskinen får inte användas vid körning!

Mer tillbehör hittar du på auditillbehor.se

Audi Service

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.

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

Nyhet!

958:12
mån

Dubbelpaket från

11.495:Art 4M0 051 700 B

541:12
mån
Singelpaket från

108:-

6495:-

12
mån

Audi Original Entertainment Mobile

1295:-

Art 4M0 051 700

Tredje generationens mobila underhållning från Audi med utmärkt bildkvalitet och
10" pekskärm. Programvara med enkelt gränssnitt och många anslutningsmöjligheter (SD, USB 2.0, HDMI IN etc). Enheten fästs i bilens framstolar men kan också
användas utanför fordonet. Anslut till internet med Wi-Fi-hotspot, t.ex. via Audi trådlöst internet. Enheten kräver att bilen har förberedelse för Rear Seat Entertainment.

Mer tillbehör hittar du på auditillbehor.se

Ord 1555:- Art 4H0 051 701 C

Audi trådlösa hörlurar
Med Audi Bluetooth-hörlurar kopplade med Audi Rear Seat
Entertainment System får du både elegant design och bred ljudbild.
Uppladdningsbara. Levereras inklusive batteri och förvaringsväska.

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

6
7

Nyhet!

399:-

Ord 450:- Art 8W0 051 435

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.

DEFA Bluetooth Upgrade
När du sitter i bilen eller är i dess närhet kan
du styra ditt DEFA bilvärmesystem från din
smartphone med Bluetooth Upgrade. Du ställer
in uppvärmningstiden i appen och baserat på
rådande tempraturförhållanden startas systemet automatiskt i rätt tid. Du får en varm och
frostfri bil lagom till du ska åka.

Nyhet!

1995:- 166:12
mån

Ord 2779:- Art T 606 052

Bra val!

Audi Original läslampa
Läslampa LED med svanhals.
Ljusstyrka på 20 lumen gör att
du som passagerare kan njuta av
morgontidningen utan att blända föraren. Ansluts till bilens
12V-uttag.

349:Ord 405:- Art 8K0 052 010

DEFA Termini 1400W
Unna dig en varm och skön upplevelse
se
med världens minsta kupévärmare.
Så liten och elegant att den passar i
alla fordon. Tester visar på en snabb
b
uppvärmning och jämn temperatur-fördelning i hela kupén.

62:12
mån

Passa på!

749:Ord 927:- Art T 630 056

Audi Original torkarblad 559:-*

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.

Audi Collection
Audi Keps
Powerbank/ﬁcklampa
Praktisk kompanjon när du är på resande fot.
Stark LED-lampa från OSRAM med integrerad
och kraftfull powerbank på hela 3,400 mAh.
Inklusive micro-USB och vanlig USB-kabel.
Art. AUDC464

Snygg 6-panels keps i lättviktsmaterial.
Ton-i-ton Audi#ringar fram
och metalbspänne bak.
Material: 100% polyester.
Art. AUDC465

225:-

425:-

Vadderad jacka
Sportig och snyggt skuren jacka för både herr och
dam med lysande eﬀekter. Grå med marinblåa
detaljer i muddar och innerfoder. Art. AUDC468/469

2789:Resväska
Stilren kabinväska från Samsonite av
högsta kvalité. Svart/grå väska med Audi
ringar i metalb. Vikt: 2,1 kg. Storlek:
54x38x23,5 cm.Art. AUDC470

3549:-

Besök neh.com/audistore eller din närmaste återförsäljare idag

Produkter & tillbehör. Priserna är rekommenderade cirkapriser. Montering och lack kan tillkomma
på vissa priser. Lokala prisvariationer kan förekomma. Extrapriserna gäller t.o.m 28 feb 2017
såvida inget annat anges. Reservation för slutförsäljning, eventuella tryckfel och ändringar.

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 (2016-11-20). 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).

