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Audi Q2 oriģinālie  
gumijas paklājiņi

Izturīgi gumijas paklājiņi ar grīdai precīzi pielāgotu formu aizsardzībai pret visa 
veida netīrumiem. Piestiprināmi, izmantojot standarta stiprinājuma punktus.

Priekšējie (komplekts 2 gab.) 
43 EUR 
Aizmugurējie (komplekts 2 gab.) 
33 EUR

Drēbju pakaramais

Nodrošina ērtu uzvalka vai citu apģērbu novietošanu brauciena laikā un tas ir viegli montējams 
uz galvas balstu stieņiem.

Piezīme: Nevar uzstādīt elektriskajiem galvas balstiem,  
kā arī kvadrātveida galvas balstu stieņiem.

34 EUR

Cena EUR ar PVN

Bagāžas 
nodalījuma paklājs  

Pielāgotas formas paklājs aizsargā 
grīdu no netīrumiem, mazgājams 
un izturīgs. Paaugstinātā apmale 
pasargā bagāžas nodalījuma grīdu 
no netīrumiem.

83 EUR
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Cena EUR ar PVN

Jumta šķērsstieņi

Audi oriģinālie jumta šķērsstieņi ir pamatne dažādiem jumta bagāžnieku modu-
ļiem, lai transportētu velosipēdus, jumta kastes, laivas utt. Tos var vienkārši uz-
stādīt, un tie ir aprīkoti ar bloķēšanas ierīci pret nozagšanu.

282 EUR

Oglekļa šķiedras spoguļu 
korpusu komplekts

Dinamiski un sportiski: Sānu spoguļu korpusi 
no augstas kvalitātes oglekļa šķiedras pie-
šķirs vizuālu akcentu.

777 EUR

Audi slēpju  
un bagāžas kaste

Plānojat atvaļinājumā doties 
slēpot, bet ir pārāk daudz ba-

gāžas? Nekādu problēmu ar Audi slēpju un bagāžas kasti.  Briljanta melna 
Audi dizaina slēpju un bagāžas kaste ar uzlabotu aerodinamiku.

Maksimālais pieļaujamā kravas svars 75 kg. Izmēri 2130x860x380 mm.

998 EUR
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Cena EUR ar PVN

Audi bērnu sēdeklītis ar uzlabotu 
sānu trieciena aizsardzību

Paredzēts bērniem, kas sver 15 lidz 36 kg, vai vecumā no 4 līdz 
12 gadiem. Tiek piestiprināts ar transportlīdzekļa trīspunktu 
drošības jostu un ISOFIX stiprinājuma punktiem.

438 EUR

Espreso kafijas automāts

Baudiet kafiju, neizkāpjot no sava auto.  
Kompakts, funkcionāls un viegli lietojams.

277 EUR

Apple iPhone 7  
bezvadu uzlādēšanas vāciņš

Izmantojams visās Qi-bezvadu uzlādes stacijās — Izmantojams modeļos 
ar “Audi phone box” (9ZE/9ZV), Apple sertificēts (MFi) - Qi sertificēts.

Piezīme: nav izmantojams ar bezvadu lādēšanas platformu 
4G0051435B

61 EUR

Datorsoma

Klēpjdatoru (līdz 15 collām) un dažādus citus materiālus var 
ievietot atbilstošos somas nodalījumos, kā arī datorsomu 
var droši nostiprināt automobilī.

151 EUR
Ventiļu vāciņi  
ar Audi logotipu

30 EUR

USB adaptera vads

USB adapteris izmantošanai kopā ar 
Audi Phone box un / vai universālo mo-
bilā tālruņa turētāju. Telefoniem ar Ap-
ple Lightning uzlādes ligzdu.

43 EUR


