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Oryginalne akcesoria

A6
Akcesoria do Audi A6 Limuzyna | A6 Avant
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30 Oryginalne akcesoria Audi

Audi A6 wyznacza nowe standardy – w dziedzinie bezpieczeństwa, wydajności 

oraz komfortu jazdy. Dzięki Oryginalnym akcesoriom Audi mają Państwo teraz możliwość 

dopasować Audi A6 do swoich potrzeb i sprawić, aby było jeszcze bardziej praktyczne 

i sportowe.

Sprawiliśmy, że Audi A6 
jest bardziej dynamiczne, 
eleganckie i oszczędne. 
Spraw, by było bardziej indywidualne
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4 | 5 Sport i design

1

W codziennym użytkowaniu obręcze ze stopu metali lekkich narażone są na ciągłe obciążenia i związane z tym ryzyko 

uszkodzeń. Aby spełniać wysokie wymagania jakościowe, obręcze poddawane są różnorodnym próbom. Skomplikowany 

proces odlewania zapewnia wysoką wytrzymałość mechaniczną, a wielowarstwowe lakierowanie gwarantuje nie tylko 

wspaniały wygląd, lecz stanowi także skuteczną ochronę przed zarysowaniami. 

Nie odkryliśmy koła na nowo. Chociaż po tak wielu 
testach należy przypuszczać, że prawie to zrobiliśmy
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1 Obręcz koła ze stopu metali lekkich, z 5 potrójnymi 

ramionami

Obręcz o wielkości 8,5 J x 20 zachwyca eleganckim 

wyglądem, przystosowana do opon w rozmiarze 

255/35 R 20. 

2 Koło zimowe z 5-ramienną obręczą ze stopu metali 

lekkich, wzór Rotor

Atrakcyjne koło zimowe z obręczą ze stopu metali 

lekkich o wymiarach 7,5 J x 16, z oponą zimową 

w rozmiarze 225/60 R 16. Efektywność paliwowa: F–E, 

przyczepność na mokrym podłożu: E–B, emisja hałasu 

zewnętrznego: – 72–69 dB.

3 Obręcz koła ze stopu metali lekkich, z 5 ramionami 

w kształcie litery V

Przykuwająca wzrok obręcz 8,5 J x 19, przystosowana 

do opon w rozmiarze 255/40 R 19.

4 Koło zimowe z obręczą ze stopu metali lekkich, 

z 5 ramionami w kształcie litery V

Więcej sportowego charakteru zimą. Obręcz 7,5 J x 18 

z oponą w rozmiarze 225/50 R 18. Efektywność 

paliwowa: E, przyczepność na mokrym podłożu: E–B, 

emisja hałasu zewnętrznego: – 72–69 dB. 

5 Koło zimowe z obręczą ze stopu metali lekkich, 

z 5 ramionami w stylistyce Helica

Estetyczne, wysokiej jakości obręcze 7,5 J x 17 

z oponami 225/55 R 17. 

4 53
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6 | 7 Sport i design

Na przykład w trakcie badania efektów oddziaływania mgły solnej z kwasem octowym

i chlorkiem miedziowym na obręcz ze stopu metali lekkich. Nasi eksperci testujący jakość

obręczy są tak samo pomysłowi, jak nasi projektanci. Nieznośny upał, wysoka wilgotność

powietrza, intensywne nasłonecznienie – liczba możliwych testów jest niemal nieograniczona.

Ale najtrudniejszym sprawdzianem jest badanie korozyjne we mgle solnej z dodatkiem

kwasu octowego i chlorku miedziowego (CASS). Obręcze, po symulowanym teście odporności

na uderzenia kamieniami, przez kilka dni poddawane są działaniu tego bardzo korozyjnego

roztworu. Muszą one znieść bez widocznego uszczerbku wszystkie stawiane im wyzwania.

Dlatego obręcze z oferty Oryginalnych akcesoriów Audi po wielu przejechanych kilometrach

zachwycają tak samo, jak pierwszego dnia.
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h Kto chce pięknie wyglądać, 

musi cierpieć
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5

1 Łańcuchy śniegowe

Zapewniają lepszą przyczepność na śniegu i lodzie. 

Dostępne w różnych rozmiarach.

2 Pokrowce na koła

Zestaw czterech pokrowców do przechowywania 

kompletu kół, z praktycznymi uchwytami ułatwiającymi 

transport. Wykonane z wytrzymałego tworzywa 

sztucznego, z zewnętrzną kieszenią przeznaczoną 

na śruby. Dostępne w dwóch rozmiarach.

3 Śruby zabezpieczające koła przed kradzieżą

Demontaż obręczy tylko za pomocą specjalnego klucza. 

Utrudniają kradzież kół.

4 Nakrętki zabezpieczające zawór

Komplet czterech metalowych nakrętek z logo Audi 

w postaci czterech pierścieni. Chronią zawór 

przed kurzem, brudem i wilgocią. Dostępne do zaworów 

gumowych, metalowych i aluminiowych.

5 Sportowe końcówki rur wydechowych

Wykonane z chromowanej stali szlachetnej. 

Dostępne do modeli z silnikami czterocylindrowymi. 

Oferowane w dwóch odcieniach: srebrnym i czarnym.
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8 | 9 Transport

Jeśli Państwa hotel nie ma żadnej propozycji
na spędzenie wolnego czasu – zadbajcie o to sami

Dokąd się Państwo wybiorą następnym razem? Z nartami w góry, na spływ kajakowy czy może na odprężającą wycieczkę rowerową w okolice pełne zieleni? 

Decyzję można podjąć całkiem spontanicznie. Pomysłowe rozwiązania w zakresie transportu z oferty Oryginalnych akcesoriów Audi pozwalają na wiele 

swobody w elastycznym kształtowaniu wolnego czasu.
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1 Uchwyt rowerowy

Uchwyt wykonany jest ze specjalnie ukształtowanego 

profilu z aluminium i powlekanej proszkowo stali. 

Łatwy i szybki montaż. Zamykany. Maksymalne 

obciążenie wynosi 17 kg. Montaż tylko na belkach 

bazowych bagażnika dachowego.

2 Uchwyt do roweru wyścigowego

Komfortowy w obsłudze i wyposażony w zamek. 

Do rowerów z systemem szybkiego mocowania 

przedniego koła. Maksymalne obciążenie wynosi 

17 kg. Montaż tylko na belkach bazowych bagażnika 

dachowego.

3 Belki bazowe na relingi dachowe

Z logo Audi w postaci czterech pierścieni, są niezbędne 

do zamontowania różnorodnych przystawek 

transportowych. Profil belek wykonano z anodowanego 

aluminium. Łatwe w montażu, wyposażone w zamek. 

Maksymalne obciążenie dachu wraz ze wszystkimi 

przystawkami wynosi 100 kg. Tylko do modelu A6 Avant.

Uchwyt do przedniego koła

Z matowego, anodowanego aluminium, ze śrubami 

zabezpieczającymi przed kradzieżą, wstępnie 

zmontowany. Do stosowania tylko w połączeniu 

z uchwytem do roweru wyścigowego. 

A6_Zubehoer11_2013_03.indd   9 25.07.13   09:55



297x198_A6_AOZ_09_Bild_10   10 22.04.13   10:29

10 | 11 Transport

1

1 Bagażnik rowerowy do montażu na haku

holowniczym

Zamykany bagażnik do transportu dwóch rowerów 

o maksymalnym obciążeniu 60 kg. Dodatkowo 

dostępna jest szyna do transportu trzeciego 

roweru. Szybki montaż dzięki prostemu w obsłudze 

mechanizmowi. W celu otwarcia pokrywy bagażnika 

należy złożyć ramię mocujące rowery. Bagażnik łatwo się 

składa i może być przechowywany w dołączonym 

do zestawu pokrowcu.

2 Belki bazowe bagażnika dachowego

Są niezbędne do zamontowania różnorodnych 

przystawek transportowych, takich jak uchwyty na rower, 

kajak lub pojemnik dachowy. Profil belek wykonano 

z anodowanego aluminium. Łatwe w montażu, 

wyposażone w zamek. Maksymalne obciążenie dachu 

wraz ze wszystkimi przystawkami wynosi 100 kg. 

Tylko do modelu A6 Limuzyna.

3 Uchwyt do nart i desek snowboardowych

Do wygodnego transportu do 6 par nart lub 4 desek 

snowboardowych. Zamykany na klucz. Montaż 

tylko na belkach bazowych bagażnika dachowego.
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4

* Maksymalne dopuszczalne obciążenie wynosi 50 kg.

Kalahari, Arktyka,

Floryda...

Nasze przystawki

transportowe

znają każdy klimat

Specjalne testy symulują różnorodne 

strefy klimatyczne, w których mogą 

być użytkowane produkty z oferty 

Oryginalnych akcesoriów Audi. 

Sucho-gorąco, wilgotno-chłodno, 

wilgotno-gorąco. Różnorodne 

warunki atmosferyczne stawiają

przed konstruktorami spore 

wymagania. Wszystko jedno, 

czy szaleje burza lub pali słońce:

każdy produkt musi wytrzymać 

wpływ różnych klimatów. Dlatego 

pojemnik dachowy jest testowany 

i optymalizowany w skrajnych 

warunkach pogodowych. Lampy 

ksenonowe i sztuczne opady mogą 

symulować całoroczną eksploatację. 

Testy belek bazowych służą 

optymalizacji komfortu obsługi 

i podróżowania. Dlatego więc, 

aby zmniejszyć poziom hałasu, profil 

belki opiera się na aerodynamicznym 

profilu powierzchni nośnej samolotu.

Wiele testów, jeden cel: doskonałe 

rozpoczęcie następnego urlopu 

– z Oryginalnymi akcesoriami Audi.
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1 Uchwyt do transportu kajaka

Do transportu jednoosobowego kajaka o wadze 

do 25 kg. Montaż tylko na belkach bazowych bagażnika 

dachowego.

2 Pojemnik dachowy (370 l)*

Kompaktowy bagażnik, prosty w obsłudze i łatwy 

do utrzymania w czystości. Zamykany na klucz. 

Aerodynamiczne kształty ograniczają hałas powodowany 

opływającym powietrzem. Montaż tylko na belkach 

bazowych bagażnika dachowego.

3 Pojemnik dachowy (450 l)*

Zamykany, z możliwością otwierania z obu stron. 

Umożliwia przewożenie nart o długości do 2,10 m. 

Montaż tylko na belkach bagażnika/relingu dachowego.

4 Pojemnik dachowy (480 l)*

Bagażnik doskonały do przewożenia nart lub sprzętu 

narciarskiego. Zamykany, z możliwością otwierania 

z obu stron. Łatwy do czyszczenia dzięki gładkim 

powierzchniom. Montaż tylko na belkach 

bagażnika/relingu dachowego.

Hak holowniczy

Główka haka składana mechanicznie. Wykonany ze stali 

kutej, ze zintegrowanym gniazdem elektrycznym. 

Obsługiwany dźwignią w bagażniku, z kontrolką 

w bagażniku i na desce rozdzielczej sygnalizującą 

prawidłowe zablokowanie. Stabilizacja przyczepy 

poprzez elektroniczny system stabilizacji ESP.
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14 | 15 Komunikacja

Różnorodne propozycje z dziedziny komunikacji w Audi A6 zadbają o to, aby oprócz partnera

do rozmowy, mieli Państwo zawsze przy sobie swoją ulubioną muzykę. A dzięki najnowszym 

danym nawigacyjnym do systemu nawigacyjnego być może odkryją Państwo nową ulubioną drogę.

Ekspert w dziedzinie komunikacji,
który także wskaże drogę
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¹ Warunek: przygotowanie do montażu systemu multimedialnego Rear Seat Entertainment.

1 Audi Entertainment mobile¹

Montowany na oparciu przedniego fotela 

wstrząsoodporny system Rear Seat Entertainment 

2. generacji wyposażony jest w 9-calowy wyświetlacz 

z integralnym napędem DVD. Ekran o wysokiej 

rozdzielczości zapewnia doskonały obraz, a liczne 

możliwości podłączenia dodatkowych urządzeń 

(np. dostępnych osobno słuchawek Bluetooth) 

gwarantują wysoką funkcjonalność. Nowe mocowanie 

zapewnia łatwą instalację oraz umożliwia korzystanie 

z odtwarzacza poza pojazdem.

2 Słuchawki Bluetooth

Są idealnym uzupełnieniem systemu Audi Entertainment 

mobile. Słuchawki są składane i można je przechowywać 

w dołączonym do zestawu pokrowcu. Czas pracy 

na dołączonych do zestawu akumulatorkach: 

do 15 godzin.

3 Uniwersalna półka na telefon komórkowy

Ograniczone promieniowanie dzięki podłączeniu 

do anteny zewnętrznej i komfortowe przechowywanie 

telefonu podczas podróży. Po odłożeniu telefonu 

na uniwersalną półkę łączy się on bezprzewodowo 

z anteną samochodową. Przystosowany do wielu 

popularnych modeli telefonów, nie jest zatem konieczna 

wymiana adaptera w przypadku zmiany aparatu. 

Warunek: przygotowanie do telefonu komórkowego 

(Bluetooth). Dostępne oddzielnie adaptery USB 

pozwalają ładować baterie wielu typów telefonów 

komórkowych.

Przewody połączeniowe Audi music interface

Niezbędne do podłączenia różnorodnych modeli 

iPodów™ i innych odtwarzaczy multimedialnych. 

Obsługa poprzez system MMI®, o ile pozwala na to 

funkcjonalność urządzenia. Podłączenie odtwarzacza 

multimedialnego jest możliwe tylko poprzez specjalny 

przewód połączeniowy. Dodatkowe informacje 

dostępne u Partnerów Serwisowych Audi.
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16 | 17 Komunikacja

2

3

1

¹ Warunek: przygotowanie do montażu systemu multimedialnego Rear Seat Entertainment. ² Szczegółowe informacje dostępne u Partnerów Serwisowych Audi. 
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1 Adapter do iPada™

Adapter umożliwiający zamocowanie iPadów firmy 

Apple w oparciach przednich siedzeń. Adapter można 

z łatwością nałożyć na dostępne oddzielnie uchwyty 

do urządzeń mobilnych. Możliwość obsługi iPada 

pozostaje nieograniczona. Ze zintegrowaną funkcją 

ładowania i funkcją obrotu o 90°.

2 Audi wireless internet access

Umożliwia dostęp do Internetu poprzez WLAN; służy 

jako hotspot dla nawet 8 urządzeń przenośnych, 

na przykład tabletów, laptopów lub smartfonów 

w promieniu do 100 metrów, także poza samochodem. 

Wbudowany w samochodzie router uniezależnia 

od baterii. Z funkcją roamingu, również dla kart prepaid.

3 Aktualizacja danych nawigacyjnych2

23 GB nowych danych nawigacyjnych zawierających 

np. ukształtowanie terenu, trójwymiarowe bryły 

obiektów, rzeczywiste odwzorowanie okolicy 

i udoskonaloną grafikę. Oznacza to wyższy komfort 

i bardziej atrakcyjną podróż. Nasza rada: zaktualizuj 

dane w swoim samochodzie przy okazji najbliższej 

wizyty u Partnera Serwisowego Audi.

Karta SD Audi (8 GB)

Do zapisywania muzyki; kompaktowa i uniwersalna 

karta pamięci SDHC (8 GB), klasa 6, z ochronnym etui. 
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18 | 19 Rodzina

Jeździć Audi. Jeszcze przed rozpoczęciem nauki chodzenia

Nawet jeśli jeszcze wiele lat upłynie, nim najmłodsi pasażerowie sami będą naciskać pedał 

gazu: foteliki samochodowe z oferty Oryginalnych akcesoriów Audi dbają o to, by dzieci miały 

tyle samo radości z podróżowania samochodem, co dorośli.
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1 Dziecięcy świat Audi

O dobrą zabawę i przyjemną atmosferę zadba pluszowa 

kierownica i przytulanka. Cała kolekcja dopasowana 

jest do wzornictwa fotelików samochodowych Audi.

2 Lusterko Audi pozwalające obserwować dziecko

Łatwe mocowanie na rzepy przy zagłówku tylnego 

siedzenia i możliwość indywidualnego ustawienia kąta. 

Pozwala na obserwację dziecka siedzącego w foteliku 

zwróconym tyłem w kierunku jazdy. Nie nadaje się 

do zintegrowanych zagłówków.
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20 | 21 Rodzina

3 4
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1 Fotelik dziecięcy Audi 

Możliwość montażu przodem lub tyłem do kierunku 

jazdy. Z przestawianym siedziskiem, pasami szelkowymi 

oraz regulowanym zagłówkiem. Zdejmowany materiał 

obiciowy nadaje się do prania, jest przewiewny 

i przyjazny dla skóry (certyfikat Oeko-Tex® Standard 100). 

Dostępny w kolorach czerwonym Misano/czarnym 

i szarym Titan/czarnym. Można stosować tylko z podstawką 

mocującą ISOFIX. Przeznaczony dla dzieci o wadze 

9 do 18 kg (ok. 12 miesięcy do 4 lat).

2 Fotelik dziecięcy youngster plus

Oferuje wysoki komfort użytkowania dzięki odpowiednio 

zaprojektowanemu przebiegowi pasa bezpieczeństwa. 

Posiada regulację wysokości i szerokości oparcia. 

Łatwe dopasowanie dzięki okienku pokazującemu wzrost 

dziecka. Zdejmowany materiał obiciowy nadaje się 

do prania, jest przewiewny i przyjazny dla skóry 

(certyfikat Oeko-Tex® Standard 100). Dostępny 

w kolorach czerwonym Misano/czarnym i szarym 

Titan/czarnym. Dla dzieci w wieku od 4 do 12 lat 

(15 do 36 kg).

3 Fotelik dla niemowląt

Mocowany trzypunktowymi pasami bezpieczeństwa. 

Posiada zintegrowane, statyczne pasy, regulowany 

zagłówek oraz składany daszek chroniący 

przed promieniami słonecznymi. Dla niemowląt 

do ok. 12 miesiąca życia (do ok. 13 kg wagi).

5
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Tego dnia Georges de Mestral opatentował zapięcie typu „rzep”. Ten rodzaj zapięcia stawia przed konstruktorami z Audi nie lada wyzwanie: 

test rzepa. Buty i kurtki dziecięce wyposażone są w zapięcia na rzepy, które często czepiają się i niszczą obicie fotelika dziecięcego. 

Podczas testu odrywa się wielokrotnie rzepy od materiału obiciowego, aby potwierdzić jego wytrzymałość. Dopiero po zaliczeniu zarówno 

tego, jak i wielu kolejnych testów wytrzymałościowych, materiał uznawany jest za wystarczająco dobry do zastosowania w foteliku 

samochodowym Audi. Tkaniny są tak dobrane przez naszych konstruktorów, aby perfekcyjnie pasowały do wnętrza samochodów Audi. 

A to, że materiał obiciowy jest przewiewny i posiada certyfikat Oekotest, rozumie się samo przez się.
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Co dzień 15.03.1954 roku miał wspólnego

z fotelikami samochodowymi Audi?

4 Podstawka mocująca ISOFIX do fotelika

dla niemowląt i fotelika dla dzieci

Umożliwia pewne zamocowanie fotelika w uchwytach 

ISOFIX. Ułatwia montowanie i wyjmowanie fotelika 

z samochodu, a regulowana podpórka zwiększa 

stabilność, optymalizując ochronę najmłodszych 

pasażerów. Wskazówka: dla fotelika dla niemowląt 

podstawka jest opcjonalna, dla fotelika dla dzieci 

– konieczna. 

5 Warianty kolorystyczne fotelików

Wszystkie foteliki samochodowe oferowane są 

w dwóch kombinacjach kolorystycznych: czerwony 

Misano/czarny i szary Titan/czarny. Zastosowane 

materiały obiciowe są przyjazne dla skóry dziecka, 

przewiewne, odporne na działanie promieni słonecznych 

i nadają się do prania. Dodatkowe obicie można zamówić 

u Partnerów Audi.
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Każdy chciałby się przejechać Audi A6. Również pasażerowie na gapę, tacy jak kurz, brud i ślady użytkowania. Pomysłowe rozwiązania z oferty 

Oryginalnych akcesoriów Audi chronią przed nimi i pozwalają zachować Audi A6 piękny wygląd przez długie lata. Tak, aby każdy nadal chciał 

nim podróżować.

Nasze produkty poprawiające komfort i ochronę
negatywnie wpływają tylko na jedno: na brud
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1 2

3

1 Siatka oddzielająca

Praktyczna siatka umożliwiająca wzdłużne i poprzeczne 

przedzielenie przestrzeni bagażowej zgodnie 

z aktualnymi potrzebami. Prosta i wygodna 

do zainstalowania – nie wymaga wiercenia otworów. 

Tylko do modelu A6 Avant.

2 Wanna bagażnika

Optymalne rozwiązanie do transportu silnie brudzących 

ładunków. Wykonana z wytrzymałego tworzywa 

sztucznego, z praktycznym, wysokim rantem jest łatwa 

do utrzymania w czystości. Szerokie rowki ograniczają 

przemieszczanie się ładunku. Tylko do modelu A6 Avant.

3 Wykładzina bagażnika

Dopasowana do kształtu podłogi bagażnika. 

Zmywalna, wytrzymała i kwasoodporna. Wysoki rant 

chroni przedział bagażowy przed zanieczyszczeniem 

substancjami płynnymi.

Mata bagażnika

Podwyższony rant skutecznie zabezpiecza wnętrze 

bagażnika przed zabrudzeniem. Faktura wykładziny 

ogranicza przemieszczanie się ładunku. Po złożeniu 

nie zajmuje wiele miejsca podczas przechowywania. 

Tylko do modelu A6 Limuzyna.

Uniwersalna przegroda bagażnika

Zwiększa funkcjonalność bagażnika. Może być dowolnie 

zaginana i mocowana rzepami do podłogi. Po usunięciu 

powraca do pierwotnego kształtu. Możliwość stosowana 

wyłącznie w bagażniku z podłogą z włókniny igłowej.
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Kto powiedział,
że buty 
tylko w modzie
odgrywają 
ważną rolę?

Nasi egzaminatorzy zwracają na nie

szczególną uwagę podczas testu 

wytrzymałości. Hamowanie, sprzęgło, 

naciskanie gazu. Coś, co dla większości 

kierowców jest czynnością niemal 

automatyczną, dla dywaników stanowi 

duże wyzwanie. Podczas operowania

pedałami buty potrafią dość mocno 

zniszczyć dywaniki. Dlatego Oryginalne 

akcesoria Audi stosują ustaloną 

metodę kontroli, badającą wytrzymałość 

materiałów. Po zamocowaniu dywanika 

w specjalnym uchwycie, gumowy 

obcas symuluje obciążenia wykładziny 

podłogowej w obrębie pedału gazu, 

hamulca i sprzęgła. Najlepsze uzyskane 

rezultaty badań wykorzystywane są 

do dalszej optymalizacji produktów. 

Dlatego dywaniki po długim użytkowaniu 

nadal odpowiadają parametrom 

jakościowym Oryginalnych akcesoriów 

Audi – i naturalnie Państwa wymaganiom 

również. Jak widać, buty odgrywają 

ważną rolę także dla Audi, szczególnie 

jeżeli jest to korzystne dla jakości 

dywaników Państwa samochodu.

1

2

3

1 Dywaniki gumowe

Doskonale dopasowane, skutecznie chronią podłogę 

przed zabrudzeniem. Przymocowane do podłogi 

w przewidzianych do tego celu punktach. Z logo A6.

2 Dywaniki welurowe Premium

Skrojone na miarę, wykonane z wytrzymałego, gęstego 

weluru. Pokryte od spodu materiałem ograniczającym 

przemieszczanie się i dodatkowo mocowane do podłogi 

w fabrycznie przygotowanych punktach. Z wyszytym 

logo A6.

3 Diodowa lampka na elastycznym pałąku

Dzięki elastycznemu pałąkowi z gumy silikonowej 

jasne światło dociera tam, gdzie jest potrzebne. 

Dobra stabilność w każdej pozycji. Podłączana 

do zapalniczki samochodowej. 
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1 Torba podróżna

Praktyczna i uniwersalna torba ułatwiająca utrzymanie 

porządku wewnątrz samochodu. Mocowana na oparciu 

przedniego fotela. Łatwa do złożenia i zabrania ze sobą.

2 Wieszak na ubranie

Do powieszenia kurtki, marynarki lub innych elementów 

garderoby. Mocowany na stelażu zagłówka przedniego 

fotela.

Osłona krawędzi ładunkowej bagażnika (folia)

Dopasowana do modelu przezroczysta folia, chroniąca 

krawędź ładunkową przed drobnymi uszkodzeniami 

podczas załadunku i wyładunku bagaży.

Folia chroniąca lakier

Przezroczysta i dzięki temu prawie niewidoczna, wysokiej 

jakości folia, z dodatkową warstwą lakieru bezbarwnego. 

Ogranicza skutki uderzeń kamieni oraz chroni lakier 

przed zarysowaniem. Do zastosowania na przednią część 

samochodu.

Chlapacze

Wykonane z wysokiej jakości tworzywa sztucznego,

ograniczają zabrudzenie i uszkodzenie lakieru w rejonie 

progów i tylnego zderzaka. Dostępne w zestawach 

na przód i/lub tył.

Folia ochronna na nadkola w obrębie tylnych drzwi

Praktyczne i skuteczne rozwiązanie pozwalające chronić 

obszar tylnego nadkola. Przeźroczysta folia wysokiej 

jakości z tworzywa odpornego na zarysowania.
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1 2 3

¹ Szczegółowe informacje dostępne u Partnerów Serwisowych Audi. ² O ile pozwala na to moc silnika lub układu hamulcowego. ³ Źródło: Europol, Bruksela 2004.

Niestety 

anioła stróża

jeszcze 

nie wynaleźliśmy

Ale wynaleźliśmy asystenta 

lokalizacji, który czuwa 

nad samochodem i przy pomocy

satelitów ułatwia jego odszukanie. 

20 000 kilometrów nad Ziemią 

krążą satelity systemu nawigacji 

satelitarnej GPS (Global Positioning 

System). Z jego pomocą nawigowanie 

jest o wiele łatwiejsze. Odnalezienie 

skradzionego samochodu również. 

To ogromna zaleta, ponieważ 

kradzieże samochodów zdarzają się 

częściej, niż się nam wydaje. 

Każdego dnia w Europie kradzionych 

jest 2300 pojazdów³. Na szczęście 

dostępny jest Audi Tracking 

Assistant, dzięki któremu samochód 

może zostać zlokalizowany 

przy wykorzystaniu technik GPS. 

Centrum Operacyjne po zgłoszeniu 

kradzieży podejmuje współpracę 

z policją w celu odnalezienia

samochodu. Decydujące są 

pierwsze godziny po kradzieży. 

80% skradzionych pojazdów

można wytropić w czasie krótszym 

niż dwie godziny na obszarze 

36 europejskich krajów. Posiadając 

system lokalizacji mają Państwo 

zapewnioną pomoc w ojczystym 

języku przez 24 godziny 

na dobę. Audi Tracking Assistant 

może nie jest aniołem stróżem, 

ale zapewnia sporą dawkę komfortu.
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1 Lodówka samochodowa

O pojemności 12 litrów. Wnętrze wykonane z tworzywa 

sztucznego. Wyposażona w kabel umożliwiający 

podłączenie do gniazda zasilającego 12 V. Poręczna 

i praktyczna, z regulowanym pasem na ramię.

2 Kosmetyki samochodowe Audi

Seria kosmetyków samochodowych, dopasowanych 

do wysokiej jakości materiałów wykończeniowych 

Audi. Każdy z produktów został stworzony w oparciu 

o unikatową formułę, by we właściwy sposób zadbać 

zarówno o wnętrze, jak i elementy zewnętrzne 

samochodu.

3 Pokrowiec ochronny na samochód

Dopasowany do danego modelu, w kolorze antracytowym, 

z logo Audi i paskami kontrastowymi podkreślającymi 

kształt samochodu. Wykonany z przewiewnego 

i antystatycznego materiału. Optymalna ochrona 

przed kurzem i brudem. Tylko do użytku wewnętrznego.

4 Audi Tracking Assistant plus¹

Umożliwia wykrycie i śledzenie skradzionego 

pojazdu przy użyciu technik GPS/GSM na obszarze 

36 europejskich krajów, z automatyczną identyfikacją 

kierowcy i inteligentną blokadą zapłonu.

Czujniki parkowania

Sygnał akustyczny informuje kierowcę o odległości 

od przeszkody. Cztery sensory ultradźwiękowe 

dyskretnie umieszczone w tylnym zderzaku. Aktywacja 

następuje poprzez włączenie biegu wstecznego.

Tempomat 

Utrzymuje stałą zadaną prędkość od około 30 km/h². 

W razie konieczności aktywuje układ hamulcowy, 

np. podczas zjazdu z wzniesienia. Obsługa oddzielną 

dźwignią. Ustawiona wartość prędkości widoczna 

jest na wyświetlaczu pokładowego systemu 

informacyjnego (FIS).
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Jeszcze więcej Audi A6? 
Proszę bardzo!

Wiele radości podczas odkrywania szerokiej oferty akcesoriów 

na stronie www.audi.pl!

30 | 31 Oryginalne akcesoria Audi

A6_Zubehoer11_2013_03.indd   30 25.07.13   09:55



297x198_A6_AOZ_00_Bild_31   31 24.04.13   09:47

Szeroka oferta akcesorió w Audi dostę pna jest ró wnież  w Internecie.

Oryginalne akcesoria Audi

Konfigurator pozwoli Państwu na wirtualne dopasowanie obręczy 

do wybranego modelu Audi. Dodatkowo mogą Państwo wybrać samochód 

w jednym z pięciu kolorów lakieru – by jeszcze dokładniej wizualizacja 

odpowiadała rzeczywistości.

Konfigurator kół Audi

> www.audi.pl, dział „Serwis i akcesoria”, zakładka „Oryginalne akcesoria Audi”

> www.audi.pl, dział „Serwis i akcesoria”, zakładka „Konfigurator kół”
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Przewaga dzięki technice

Zawarte w tym katalogu modele oraz niektóre akcesoria nie są dostępne we wszystkich krajach. Przedstawione samochody zostały 

częściowo wyposażone w specjalne akcesoria, które wymagają dodatkowej opłaty. W przypadku niektórych produktów mogą wystąpić 

różnice w kolorze, kształcie i materiale. Dane dotyczące wyglądu i właściwości produktów odpowiadają wiedzy posiadanej w dniu 

przygotowania katalogu do druku. Wszelkie dane dotyczące wyposażenia oraz dane techniczne pochodzą z rynku niemieckiego. 

W związku z dalszym rozwojem akcesoriów zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian.

Katalog wydrukowano na papierze wyprodukowanym z celulozy bielonej bezchlorowo.

AUDI AG 

85045 Ingolstadt

www.audi.pl

Waż ne od lipca 2013

Wydrukowano w Niemczech

392/5100.62.11
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