
«Ar pilnu jaudu īstenot 
savus sapņus.»

Audi serviss. Un viss ir iespējams.

Audi Serviss

Apmeklējiet Audi riepu 
servisu savlaicīgi.

Mēs piedāvājam:
• ziemas riepu nomaiņu ar vasaras riepām

• protektora dziļuma un riepu nodiluma pārbaudi
• riepu gaisa spiediena pārbaudi

Kopējā cena  no 30 €, ieskaitot montāžu

Veicot riepu nomaiņu pie mums, 
Audi pavasara servisa pārbaude dāvanā. 
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Audi disku
tīrīšanas želeja

Riteņu diskos uzkrājas noturīgi netīrumi, kas 
rodas bremžu darbības rezultātā. Želeja riteņu 
disku tīrīšanai ar koncentrētu tīrīšanas iedarbību 
tika izstrādāta tieši šādu netīrumu noņemšanai. 
Piemērota tērauda diskiem un alumīnija lietajiem 
diskiem.

Tilpums: 500 ml 16 €

Ventiļu vāciņi ar Audi logotipu

Pielāgojiet savu Audi līdz pat vissīkākajai detaļai: 
četri metāla vāciņi ar Audi logotipu vēl labāk 
pasargās ventiļus pret putekļiem, netīrumiem un 
mitrumu.

Četru ventiļu vāciņu komplekts 

30 €

Audi salona gaisa atsvaidzinātājs

Vienkārši piestiprināms pie gaisa izplūdes atverēm un 
izplata automobiļa salonā patīkamu aromātu. Pieejamas 
četras krāsas un aromātu varianti. Nevar iztecēt, jo 
nesatur šķidrumu. 11 €

Riteņu somas ar Audi logotipu

Ar rokturiem un riepu novietojuma apzīmējumu –  
vienkāršai un tīrai riepu transportēšanai un 
uzglabāšanai vasaras sezonā, piemērotas visiem 
riepu izmēriem.

Četru somu komplekts no 46 €

Audi oriģinālie vējstikli

Maksimāli stabils un precīzi piemērots vējstikls ir svarīga 
Audi  sastāvdaļa. Saskaņa ar vadītāja palīgsistēmām, 
pateicoties stiklā integrētajām antenām, apsildei, kā 
arī lietus un temperatūras sensoriem, ar Audi oriģinālo 
vējstiklu būs izcila.

Audi Aero stiklu tīrītāju slotiņas

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

Īpašās cenas Audi Aero stiklu tīrītāju slotiņām, ieskaitot 
uzstādīšanu.

Lietošanai gatavs līdzeklis logu 
tīrīšanai vasaras sezonā

Gatavs lietošanai, neatstāj švīkas un tīrīšanas pēdas. 
Efektīvi noņem kukaiņu paliekas.

5 litri gatava maisījuma 5.20 €
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Audi A4
10 spieķu dizains
7.5J x 18'', ET 39
374 €

Audi A6
5- V-spieķu dizains
8.5 J x 19’’, ET 45 
523 €

Audi A7
5- V-spieķu dizains
9 J x 20’’, ET 37
605 €

Audi vasaras sezonas vieglmetāla diski.

Individualizēti un lieliski piemēroti attiecīgajam Audi modelim.

Servisa konsultanti labprāt sniegs informāciju par piemērotāko riepu izvēli jūsu automobilim.

Audi Q3
5 spieķu dizains 
8.5 J x 19", ET 36
467 €

Audi Q5 līdz 2017
10 spieķu dizains 
8.5 J x 20’’, ET 33
520 €

Audi Q7
10 spieķu dizains 
9.5 J x 21’’, ET31
728 €



Sapņu īstenošanai 
atbilstošs aprīkojums.

Audi oriģinālie 
aksesuāri.

Audi bagāžas kaste

Plānojat atvaļinājumu, bet ir pārāk daudz bagāžas? 
Nekādu problēmu ar Audi bagāžas kasti, kas montējama 
tieši uz pamata turētāja.

Audi bagāžas kaste 300 l 514 €

Audi bagāžas kaste 360 l 566 €

Audi bagāžas kaste 405 l 785 €

Bagāžas kastes somas

Pieejamas dažādas ietilpības somas no 43 l līdz 82 l, 
piemērotas Audi bagāžas kastēm.

No 58 €

Audi velosipēda turētājs

Aizslēdzams turētājs ērtai velosipēda transportēšanai. 
Montāžai uz pamata turētāja.

Īpašā cena 130 €

Pamata turētājs

Dažādiem uz jumta uzstādāmiem piederumiem. 
Viegli uzstādāms un nodrošināts pret zādzību ar 
saslēgšanas mehānismu. Piemēram, 

modelim Audi A4 (tips 8W*) 309 €

modelim Audi A6 (tips 4G*)  321 €

Vaicājiet mums arī par 
turētājiem citiem 
Audi modeļiem.

Velosipēdu turētājs uz sakabes 
āķa

Aizslēdzams un salokāms velosipēdu turētājs 
stiprināms uz sakabes āķa. Augstākais, divu 
velosipēdu transportēšanai, līdz  60 kg (piemērots 
arī e-velosipēdiem). Noliecams uz leju, tāpēc to 
nav nepieciešams demontēt, lai atvērtu bagāžas 
nodalījuma durvis. Pieejams visiem Audi modeļiem ar 
sakabes āķi.

Īpašā cena  605 €

Labprāt uzstādīsim jūsu automobilim arī sakabes 
āķi. Lūdzu, vaicājiet mums, mēs labprāt sagatavosim 
individuālu piedāvājumu tieši jūsu modelim.
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Audi bagāžas nodalījuma paklāji

Izgatavoti atbilstoši katram modelim, mazgājami 
un izturīgi. Paaugstinātā apmale pasargā bagāžas 
nodalījuma grīdu no netīrumiem. Piemēram, modelim 

Audi A4 (8W*) 104 €

Audi A6 (4G*) 118 €

Pieejami arī citiem Audi modeļiem.

Salona gumijas paklājiņi

Izturīgi gumijas paklājiņi ar precīzi pielāgotu 
formu aizsardzībai pret netīrumiem. Piestiprināmi, 
izmantojot standarta stiprinājuma punktus. Visiem 
Audi modeļiem, ar logotipu.

Komplekts salona priekšdaļai (2 gab.) no 49 €

Izplūdes sistēmas uzlikas

Sportisks izskats jūsu Audi. Pieejamas hromētas, 
melnas, matēta alumīnija un nerūsējošā tērauda 
izplūdes caurules gala uzlikas.

Piemēram, modelim Audi A3 (tips 8P*), kas ražots no 
2008. g. septembra, un daudziem citiem modeļiem ar 
vienkāršu vai dubultu izplūdes sistēmu, izņemot S line.

No 42 €

Audi Eiropas navigācijas karšu 
atjaunināta versija 2017

Bez apkārtceļiem atvaļinājuma laikā. Atjauninātā 
versija 2017 Audi navigācijas sistēmām (nav 
piemērota CD sistēmām).

325 €, neieskaitot instalēšanas izdevumus.

Ādas salona kopšanas komplekts

Komplektā ir ādas tīrīšanas līdzeklis 150 ml, kopšanas 
krēms 150 ml, sūklis un neausta materiāla drāna. 
Efektīva un saudzējoša tīrīšana, kā arī gludas ādas 
dziļa kopšana ar aizsardzību pret gaismas iedarbību 
un impregnējošu efektu.

39 €

Aizmugurējā sēdekļa aizsargsega 
suņiem

Aizmugurējā sēdekļa aizsargsega suņiem pasargās 
sānu apšuvumu un aizmugurējās durvis pret 
netīrumiem.

163 €

Suņu aizsargjosta

Piesprādzēts ar suņu drošības jostu, jūsu četrkājainais 
draugs droši ceļos, guļot uz aizmugurējā sēdekļa.

Pieejami dažādi izmēri S – XL.

No 83 € (izmērs S)Dekoratīvā uzlīme „quattro“

Pasvītro Jūsu Audi sportisko izskatu un piešķir 
individualitāti – dekoratīvā uzlīme ar „quattro“ 
logotipu.

Komplekts sudraba vai melnā krāsā (2 gab.) 44 €
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Audi pulkstenis 
ar kalendāra dienām 
294 €

Audi hronogrāfs 
Heritage
233 €

Saulesbrilles 
Audi Sport
183 €

Saulesbrilles 
Audi Sport
183 €

Piparu dzirnaviņas 
ar dzinēja skaņu Audi Sport, 
melnas vai sarkanas 
117 €

Dzērienu pudele 
quattro 
37 €

Lietussargs quattro, 
130 cm, melns 
31 €

Bluetooth austiņas 
B&O PLAY, Audi Sport
686 €

Audi cepure premium, 
melna
23 €

Velosipēdista cimdi, 
Audi Sport, M-XL
35 €

Velosipēdista krekls, 
Audi Sport, XS-XXL 
131 €

Audi čemodāns, 
L izmērs 
428 €



7

Audi Sport aksesuāri

Hopters "quattro"
43 €

Audi bērnu automobilis 
ar pedāļiem
405 €

Audi dizaina 
galda futbols
17 735 €

Bērnu pūķis Audi Sport
49 €

Audi junior 2 in 1,
bērnu skrejritenis – 
balansa ritenis
171 €

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



Atpūties. 
Piesakies Audi servisam jau tagad.

* Jūsu automobiļa tipa apzīmējums norādīts transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā – 7. un 8. transportlīdzekļa identifikācijas numura cipars 
   (piemēram: numurs WAUZZZ8E50A123456 atbilst transportlīdzekļa tipam 8E). V
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www.audi.lv

Audi pavasara serviss

Audi automobiļa pārbaudē mēs pārbaudām īpaši noslogotus funkcionālos mezglus, piemēram, automobiļa 
ritošo daļu, bremžu iekārtu, kā arī apgaismojuma un stikla tīrīšanas sistēmas. Pārbaudes noslēgumā tiek veikts 
izmēģinājuma brauciens.

19 €

Audi riteņu ģeometrijas pārbaude un pilna regulēšana

Lai nodrošinātu automobiļa drošu saķeri ar ceļu, ieteicams vismaz reizi divos gados veikt automobiļa riteņu 
ģeometrijas pārbaudi.

46 €, priekšpiedziņas automobiļiem

59 €, quattro automobiļiem

Audi gaisa kondicionēšanas sistēmas dezinfekcija

Apkārtējās vides piesārņojums, piemēram, putekļi un putekšņi, var izraisīt papildu slodzi gaisa kondicionēšanas 
sistēmai. Iesakām veikt kondicionēšanas sistēmas dezinfekciju, kas novērsīs nepatīkamu aromātu rašanos Jūsu 
auto salonā.

Neiekļaujot iespējamos papildu darbus un materiālus.
Putekšņu, aktīvās ogles putekļu filtru komplekts nav iekļauts cenā.

No 49 €

Audi kopšanas pakalpojumi

Augstvērtīgiem materiāliem nepieciešama atbilstoša kopšana. Mūsu kopšanas pakalpojumi ietver automobiļa 
virsbūves mazgāšanu, salona tīrīšanu, ieskaitot paklājiņus, vadītāja paneļa un konsoļu, plastmasas un stikla daļu 
tīrīšanu. Ja Jūs interesē arī citi kopšanas pakalpojumi, mēs Jūs labprāt konsultēsim.

No 15 €

Piedāvājam  arī  sezonas riepu uzglabāšanas pakalpojumu.


