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Svět se mění.
Každý den. V maličkostech
i ve velkých
věcech. A my
s ním. V tom, jak
se oblékáme,
kam cestujeme
a v neposlední
řadě, jakou jsme
osobností – to
všechno se celý
život vyvíjí.
Proto je dobré, že Audi s těmito
změnami drží krok, přináší nové
věci a přizpůsobuje se našim
potřebám – s Audi originálním
příslušenstvím. Možnosti, které
z toho vyplývají, bychom Vám
chtěli představit v tomto
katalogu.
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Příběhy na následujících stránkách
ukazují, jak rozmanitý je náš život.
Nádherná příroda pro
outdoorové aktivity,
fotky fascinujících zvířat,
která mohou v lesku
soutěžit s karbonovými
díly, nebo nekonečně pestrý svět
fantazie našich nejmenších
pasažérů – objevování svých
nových stránek má mnoho podob.
Ale pořád stejný
efekt: Díváme se na
svět jinýma očima.
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Highlight_
Audi může růst s novými výzvami a přizpůsobovat se novým
nárokům svého majitele: s výbavou z programu Audi originálního
příslušenství.

Stále
objevujeme
své nové
stránky.
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Vše se stále mění:
my, náš běžný život, naše nároky.
Každý se vyvíjí. Stále. Vědomě nebo nevědomě. Radikálně nebo
minimálně. Naše osobnost se skládá z mnoha detailů. Každý z nich
můžeme zdůraznit. Vhodným účesem, oblečením nebo životním
stylem. Nejpozději při pohledu na své staré fotografie si uvědomíme,
jak jsme se změnili. A kolik možností máme, abychom stále
objevovali své další stránky. Každý den.
Audi je přitom vynikajícím společníkem každé naší verze. Protože
s prvky výbavy pro dodatečnou montáž¹ z programu Audi originálního
příslušenství můžete Audi i později vybavovat novými funkcemi a
designovými prvky. Od technických funkcí až po stylové pakety máte
otevřené všechny možnosti, abyste přizpůsobili Audi svým potřebám.
Ať se jedná o head-up displej, rozpoznávání dopravního značení,
Audi smartphone interface, nebo o nové designové prvky, jako
například karbonové kryty vnějších zpětných zrcátek: své Audi si
můžete s Audi originálním příslušenstvím vždy přizpůsobit svému
životu.

¹O využití modelů, omezeních a příp. lhůtách a cenách
montáže se informujte u prodejního a servisního
partnera Audi.

Proč ne
také
naše
Audi?
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Stejně jako se měníme my, mění se i naše okolí: doprava, silnice včetně značek
a možnosti spojení. S dodatečně montovanou výbavou z programu Audi
originálního příslušenství Audi i řidič tyto výzvy hravě zvládnou. Více informací
Vám rád poskytne prodejní partner Audi.

Aktivace rozpoznávání dopravního značení
prostřednictvím kamery²
Aktivuje rozpoznávání dopravního značení prostřednictvím
kamery a na displeji kombinovaného přístroje, popř.
Audi virtual cockpitu zobrazuje zákazy předjíždění a
rychlostní omezení včetně těch dočasných.

Rozšiřte
své
možnosti.

Head-up displej
Barevný a kontrastní head-up displej z programu
Audi originálního příslušenství zobrazuje důležité
informace v přímém zorném poli řidiče na
transparentním OLED displeji.

Aktivace navigační funkce a navigačních
dat
Nabízí možnost aktivovat v Audi navigační funkci
a podklady kdykoli později. Předpokladem je příprava
pro navigaci z výrobního závodu.

Dodatečná aktivace Audi smartphone
interface
S Audi smartphone interface dokonale propojíte Audi
s mobilním telefonem¹. Funkce smartphonu, jako je
navigace, telefonování, hudba a vybrané aplikace od
třetích stran, se prostřednictvím USB kabelu přenášejí
přímo na displeji MMI.

Dodatečná instalace zadní parkovací
kamery
Zadní parkovací kamera je nenápadně integrovaná
v liště madla na kapotě zavazadlového prostoru.
Aktivuje se zařazením zpátečky nebo tlačítkem ve
středovém panelu. Zobrazení prostoru za vozidlem na
displeji MMI s dynamickými a statickými pomocnými
čarami usnadňuje parkování.

¹O kompatibilitě svého smartphonu se prosím informujte u jeho výrobce.

²Systémy mají své hranice a mohou řidiče podporovat.
Zodpovědnost za bezpečnost silničního provozu však i nadále nese řidič.
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Změňte vzhled
svého Audi.
Karbonové kryty vnějších zpětných zrcátek
Dynamické a sportovní. Kryty vnějších zpětných zrcátek
z karbonu dodávají optický akcent.

Karbonový spoiler na víku zavazadlového
prostoru
Spoiler na víku zavazadlového prostoru podporuje
dobrou aerodynamiku a exkluzivní karbon signalizuje
sílu.

Hliníková litá kola
Všimne si jich každý. V závislosti na modelu a barvě
dotvářejí celkový harmonický obraz a dodávají vozu
kompletně nový vzhled.

Audi reprezentuje osobnost svého majitele. Ukazuje jeho výjimečnost nebo
podtrhuje jeho skromnost.
Stylové pakety z programu Audi originálního příslušenství dodají nové akcenty
a Vaše Audi s nimi získá nový charakter – jak zvenčí, tak uvnitř. Výběr sahá od
krytů vnějších zpětných zrcátek, dekoračních lišt nebo spoilerů z exkluzivních
materiálů přes hliníková litá kola až po mnoho dalších možností individualizací
v progresivním designu Audi.

1 5

Sport
a
design_
Audi originální příslušenství dodá každému Audi nové vzrušující detaily
a j e š t ě v ě t š í j e d i n e č n o s t . P ř í k l a d e m j s o u e x k l u z i v n í k a r b o n o v é d í l y.

Nadchnou do
posledního
vlákna.
Elegantní jako had, silný jako kůň. Karbon je opravdový přirozený talent, který spojuje
mnoho skvělých vlastností. Zjistěte, co má fascinující materiál společného s orlem –
a proč se výborně hodí pro díly z programu Audi originálního příslušenství.
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Silný
Koně na Zemi žijí již 56 milionů let. Dost času na to,
aby se stali jedněmi z nejoblíbenějších zvířat na světě.
Působivá je zejména hra jejich silných svalů. Není divu,
že se výkon auta často ještě udává v koňských silách.
Karbon se svými materiálovými vlastnostmi dokáže
výborně držet krok s kvalitami koně. Materiál je pevný
jako ocel, ale má poloviční hmotnost.

Lehký
Karbon je – v přeneseném smyslu slova – lehký jako pírko. Překvapivě lehké je
také peří orla. Jeho opeření činí jen 5 až 10 procent jeho hmotnosti – při
rozpětí křídel až 3,70 m. Jedinečné letové schopnosti tohoto majestátního
ptáka se využívají i v rámci výzkumu aerodynamiky.
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Jedinečný

Dynamický

Bělopásek jednořadý, babočka kopřivová, žluťásek čičorečkový: Už
názvy motýlů jsou jedinečné. Zaujmou také svou pestrobarevností
nebo jednobarevným třpytem, jako papilio memnon na obrázku.
S více než 180 000 druhy jsou motýli druhým nejpočetnějším
řádem hmyzu. Za krásný zevnějšek vděčí speciální struktuře svého
povrchu. Když se na něm láme světlo, vznikají efektní odrazy.
Stejně jako u karbonu.

S rychlostí až 70 km/h patří chrt mezi nejrychlejší zvířata na
světě. Vděčí za to kombinaci lehké a zároveň silné stavby těla.
Spojuje tak výkonnostní kvality koně a orla. Přesně tento mix
nízké hmotnosti a vysoké odolnosti učinil z karbonu jeden
z nejžádanějších materiálů v automobilovém sportu. Protože
mnoho tenkých vláken přináší vyšší výkonnost, větší bezpečnost
a delší životnost. A přitom ještě vypadá výjimečně sportovně.
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I když má karbon v konstrukci automobilů pevné místo již dlouho, nabízí tento materiál ještě mnoho
neznámých možností využití. Kam se může budoucnost karbonu vyvíjet, zkoumá řada expertů ve vývojovém
centru lehkých konstrukcí Audi v Neckarsulmu.
Ale již dnes karbon na Vašem Audi upoutá: karbonovými montovanými díly z programu Audi originálního
příslušenství. Karbonové vložky mřížky chladiče podtrhují design přední části vozu a kruhy Audi vypadají
o poznání výrazněji.
Ještě vyšší rychlost můžete ze svého Audi dostat i při pohledu z boku. Minimálně vizuálně. Protože karbonové
kryty vnějších zpětných zrcátek a lišty ve dveřích zdůrazňují sportovní siluetu Vašeho Audi právě tam, kde jeho
designové linie vyjadřují pohyb.
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Vždy ve
vrcholné formě.
Sportovnost je také otázkou stylu.
Seznamte se s designem, který spojuje tvar a funkčnost – ve
formě sportovních a designových produktů z programu Audi
originálního příslušenství.

01 Dekorační fólie s kruhy Audi
S dekoračními fóliemi s kruhy Audi zdůrazníte
značku svého vozu. K dostání v různých barvách
pro mnoho modelů.

02 Opěrky pro nohu a pedály
z ušlechtilé oceli
Kombinace kartáčované ušlechtilé oceli
a protiskluzné pryže nabízí dokonalé spojení
designu a bezpečnosti. Na obrázku jsou
pedály s opěrkou pro nohu pro modely
s automatickou převodovkou.

04
03 Designový gekon

04 Nástupní LED osvětlení

Exkluzivní gekon s hliníkovým vzhledem je
atraktivním prvkem v interiéru Audi nebo na
každém jiném kovovém povrchu. Gekon
symbolicky odkazuje na pohon všech kol.
Designovou figurku lze umístit např. na mřížku
výdechů vzduchu nebo pomocí integrovaného
magnetu upevnit na vhodný kovový povrch.

Promítání kruhů Audi na zem při otevření
dveří. K dostání v sadách po 2 kusech pro
přední nebo zadní dveře. O možnosti použití
u jednotlivých modelů a omezeních se
informujte u prodejního nebo servisního
partnera Audi.
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02
01
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Kola
a
pneumatiky_

Pro jediné opravdové
přehlídkové molo: silnici.
Při přípravách přehlídky upevňují na nástěnku své nejnovější kreace nejen módní návrháři.
Maximální nároky mají při vývoji nejnovějších kol a pneumatik také designéři Audi. Se

Vyvinuté speciálně pro každý model Audi:
Originální kola a pneumatiky Audi v exkluzivním designu.

zkušenostmi a s citem pro detail navrhují odpovídající design – dokonale doplňující vzhled
jednotlivých modelů. Finální kolekce je připravena na velkou přehlídku, až když jsou splněny
veškeré požadavky na prémiovou kvalitu.
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Dobře vypadají. Skvěle fungují.
Objevte působivý výběr z aktuální kolekce litých kol Audi.

Zimní hliníková litá kola¹
v 10paprskovém designu Lamina, ve
stříbrné Brillant, 9 J × 20 pro Audi e-tron

Zimní hliníková litá kola¹
v 5ramenném designu Carabus, černá
lesklá, 7,5 J × 17 pro Audi A1 Sportback

Zimní hliníková litá kola¹
v 5paprskovém designu Astrum, ve stříbrné

Hliníková litá kola¹
v 5ramenném designu Volsella, černá
matná, leštěná, 10 J × 22 pro Audi Q8

Hliníková litá kola¹
v 5ramenném designu Secare, černá
matná s kontrastní šedou barvou, 7 J × 19
pro Audi Q3

Hliníková litá kola¹
v 10paprskovém designu Lamina, černá
lesklá, 9 J × 20 pro Audi e-tron

¹Údaje o technických vlastnostech pneumatik naleznete na straně 72.

Brillant, 8,5 J × 20 pro Audi A6 allroad quattro

Zimní hliníková litá kola¹
v 5ramenném designu Secare, černá lesklá,
6,5 J × 17 pro Audi Q3

Zimní hliníková litá kola¹
v 5ramenném designu Carabus, ve stříbrné
Brillant, 7,5 J × 17 pro Audi A1 Sportback

Hliníková litá kola¹
v 10paprskovém designu Lamina, černá

Hliníková litá kola¹
v 5paprskovém designu Pilleus, černá
matná, leštěná, 7,5 J × 18 pro Audi
A1 Sportback

Zimní hliníková litá kola¹
v 5paprskovém designu Astrum, černá
lesklá, 8,5 J × 20 pro Audi A6 allroad quattro

Zimní hliníková litá kola¹
v 5ramenném designu Secare, ve stříbrné
Brillant, 6,5 J × 17 pro Audi Q3

matná, leštěná, 9,5 J × 21 pro Audi e-tron
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Doplňky pro kola.
Protože nakonec se vše točí kolem detailů:
produkty pro kola a pneumatiky z programu Audi originálního příslušenství.

01 Sněhové řetězy

02 Sada pro čištění kol

Pro lepší záběr na sněhu a na ledu.
K dostání v různých velikostech.

Čistič kol změkčí nečistoty, uvolní je
a usnadní tak důkladné čištění. Je vhodný
pro ocelová kola a lakovaná kola z lehkých
slitin. Sada obsahuje: čistič, čisticí a lešticí
vosk, lešticí utěrku z mikrovlákna a kartáč
na kola.

03 Ozdobné čepičky ventilků

04 Obal na kola

4 kusy. Vyražené logo Audi. Chrání před
prachem, nečistotami a vlhkostí.
Vhodné pro všechny běžné originální
ventilky Audi.

Obaly na kola z odolné textilie mají praktické
úchyty pro přenášení, a umožní tak snadnou
a čistou přepravu a uskladnění kompletních
kol. Do vnějších kapes je možné uložit šrouby
kol. K dostání v různých velikostech.
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Transport_
S dobře uloženými zavazadly nebo dalšími úložnými prostory je
každá cesta příjemnější. Vybavení pro přepravu z programu Audi
originálního příslušenství udělá z Audi všestranný talent.

Cesta. Za
dobrodružstvím.
Ať se ve volném čase vydáte za jakýmkoli sportem: rozhodující je
výjimečné místo a správné vybavení.

T r a n s p o r t
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Ze stoupání se stane sjezd:
dokonalé trasy pro horská
elektrokola.
Žádná jiná sportovní potřeba neumožní užít si
intenzivně přírody tak, jako horské kolo. Můžete
se pohybovat po téměř jakémkoli nezpevněném
povrchu – především ve sjezdech. Díky nové
elektrické podpoře je nyní zábavná i cesta nahoru.
Aby jízdní kolo dorazilo na start výjimečného
výletu v pořádku, nabízí program Audi
originálního příslušenství vhodný nosič jízdních
kol na tažné zařízení. Ke strhujícím vyjížďkám na
horském kole se hodí následující trasy:

Whole Enchilada Trail v americkém Utahu nabízí
50 km dlouhý akční sjezd. Patří mezi nejnáročnější
trasy pro horská kola a vede velmi rozmanitou
přírodou.
Síla ryzí vůle:
nejlepší výzvy pro profesionální cyklisty.
Pro každého, jehož komfortní zóna začíná za limitem ostatních, je závodní
kolo ideální pro vytrvalostní trénink. Na světě je mnoho strmých hor, ale ne
každá je vhodná pro vyladěná závodní kola. Je potřeba správná kombinace
náročného stoupání, délky trasy, přírody a samozřejmě správného vybavení.
Zde je několik příkladů:

Chapman’s Peak Drive musí navštívit každý, koho nadchla majestátní příroda
Jihoafrické republiky. Cesta je známá strhujícími výhledy na moře, příkrými
stoupáními a 114 zatáčkami.
Nosič jízdních kol
Držák rámu a kolejnice v jedinečném designu automaticky
drží jízdní kolo ve správné poloze. Maximální nosnost
20 kg. Rychlé a snadné upevnění díky upínacímu šroubu
s omezením utahovacího momentu. Lze použít pouze ve
spojení se základními střešními nosiči.

Rude Rock Trail na Jižním ostrově Nového Zélandu
ve středisku Coronet Peak vyžaduje dobrou
techniku. Kdo ji má, nabere rychle rychlost.
V malebných panoramatech kolo letí v rytmu
zatáček.

Jihoafrická přírodní rezervace Jonkershoek nabízí
dlouhé údolí, které zve k prozkoumání každého
zákoutí. Nádherná trasa vede celosvětově známou
vinařskou oblastí Stellenbosch.

Passo dello Stelvio v Itálii, jako druhý nejvyšší alpský průsmyk, nabízí
náročnou trasu s průměrným stoupáním 7,4 procenta a celkem 48 ostrými
zatáčkami.

Nosič jízdních kol na tažné zařízení

Kolem druhého největšího švédského jezera Vättern-See, se vždy o víkendu
před letním slunovratem koná náročný cyklistický závod Vätternrundan.
Účastnit se ho může každý.

Nosič až pro 2 jízdní kola. Za příplatek je k dostání
rozšíření pro 3. jízdní kolo. Vhodný i pro elektrokola.
Maximální nosnost 60 kg. Praktický odklápěcí
mechanismus zajišťuje volný přístup k zavazadlovému
prostoru.

T r a n s p o r t
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Každý svah se může stát sjezdovkou:
sandboarding a jeho výhody.
Bez front, čekání na sníh a brzkého vstávání kvůli perfektní vlně –
sandboarding nabízí jednoznačně velké výhody. Po celý rok. Proto
se vyplatí rychle naložit na střechu své prkno na nosič lyží
a snowboardů z programu Audi originálního příslušenství a využít
každý volný moment pro svou vášeň. Svět je plný ideálních míst:
Na okraji pouště Atacama se nachází Laguna de Huacachina
v Peru. Okouzlující pramen obklopený palmami. Zde mohou
i začátečníci vylézt na písečné duny a spustit se dolů.
Duny v oblasti Atlantis jsou malou, téměř liduprázdnou oázou
blízko Kapského Města – perfektní místo, abyste při akčních sjezdech
zapomněli na starosti všedního dne. Nejlepší na tom je, že poušť
leží jen půl hodiny severně od Kapského Města a umožňuje kdykoli
se spontánně vydat užít si své sportovní vášně.
Kdo se chce raději dívat na bílé hory, přijde si na své v japonském
Niseku, jednom na sníh nejbohatších regionů na celém světě.
Spojuje se zde hned několik lyžařských areálů a nabízí nádherný
výhled na neaktivní vulkán Jótei.

V souznění s přírodou.
Odreagování na kajaku.
Nechat se vézt. Zapomenout na starosti všedního dne. Na klidné vodě nebo
v peřejích – to necháme na Vás. Je jedno, jaký druh jízdy kajakem máte rádi.
Kromě místa startu a trasy je nutné i odpovídající vybavení, které je třeba
bezpečně přepravit. Ukážeme Vám, jak a kde na to:

Nosič lyží a snowboardů
Pro přepravu lyží a snowboardů všeho druhu. Velmi měkké
pryžové podložky umožňují bezpečné upevnění. Lze použít pouze
ve spojení se základními střešními nosiči.

V grónském zálivu Disko se z ledové zimy stává jedinečný zážitek.
Můžete zde pádlovat mezi ledovci, tuleni a metr vysokými ledovými útesy.
Občas se dokonce z tmavě modrého moře vynoří velryba.

Celoročně navštěvovanou přehradu Brandvlei nedaleko jihoafrického města
Worcester obklopuje pohoří, které vytváří stálý vánek. Díky tomu zde často
svítí slunce, i když je v sousedních regionech zataženo.

Mexický poloostrov Baja California slibuje slunce a nádhernou flóru a faunu.
Často se zde můžete setkat s létajícími rybami, želvami, velrybami, delfíny
a pelikány.

Nosič kajaků s vyklápěním
Pro jednomístný kajak do hmotnosti 45 kg. Možnost
naklonění pro snadné nakládání a vykládání. Nosič kajaku
a upínací pásy jsou samostatně uzamykatelné. Lze použít
pouze ve spojení se základními střešními nosiči.

T r a n s p o r t
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Box na lyže a zavazadla
Design Audi s vylepšenou aerodynamikou díky plochému
sportovnímu vzhledu. Box je uzamykatelný a lze jej pro
pohodlné nakládání a vykládání otevírat z obou stran.
Jednoduchý rychloupínací systém s omezením utahovacího
momentu. K dostání ve 3 velikostech: 300 l, 360 l a 405 l.
Lze použít jen ve spojení se základními střešními nosiči.
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Svět jen pro sebe:
nejlepší výhledy paraglidistů.
Dobývat vzdušný prostor – klidně a bez hluku tryskových motorů a vrtulí.
Paragliding je nejkrásnější způsob objevování světa z neobvyklých perspektiv.
Tento exkluzivní volnočasový sport ale vyžaduje také spoustu vybavení
a příprav. Aby se Vám všechno vešlo a výlet se vyplatil, máme pro Vás
exkluzivní doporučení:

Kapské Město je jedním z nejkrásnějších míst pro paragliding. Na hoře Signal
Hill a při plachtění se otevírá nádherný výhled na Stolovou horu a regiony
v okolí Kapského Města, například Sea Point a Clifton.

Pláž Navagio v Řecku je se středozemským podnebím a s tyrkysově modrým
mořem rájem pro basejumpery. Útes je vysoký 200 m. Zajímavostí v této
mořské zátoce je obrovský vrak lodi, který je z poloviny v písku.

Salto Ángel ve Venezuele je s výškou 979 m nejvyšším vodopádem na světě.
Obklopeni převážně ještě nedotčenou přírodou se zde můžete vrhnout do
hloubky přímo od zdroje pramene nebo z letadla.

T r a n s p o r t
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Vše na palubě.
Pestrý je nejen náš všední život, ale i náš volný čas. Abyste se mohli
spolehnout, že si do cíle bezpečně přivezete veškeré vybavení,

04

nabízíme Vám řešení z programu Audi originálního příslušenství.

01 Základní střešní nosiče

02 Tažné zařízení

Pro různé střešní nástavby. S vyraženým
logem Audi. Profil z eloxovaného hliníku.
S ochranou před krádeží.

Možnost dodatečného vybavení řady
vozidel s příslušnou přípravou i bez ní.

03 Obal na střešní nosiče

04 Nosič kajaků s vyklápěním

Speciálně vyvinutý pro uskladnění a přepravu
základních střešních nosičů. Vyrobený
z kvalitní tkaniny v antracitové barvě
a vybavený pevným zipem. Přenášení,
popř. uskladnění usnadňuje madlo
a praktická oka.

Pro jednomístný kajak do hmotnosti 45 kg.
Naklonitelný. Nosič kajaku a upínací pásy jsou
samostatně uzamykatelné. Lze použít pouze ve
spojení se základními střešními nosiči.

01

03

02

U ž i t e č n é

z n a l o s t i

/ /
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Poučte se.

Na Aljašce je zakázáno připoutávat zvířata na střechu
auta. S naší ochrannou dekou na zadní sedadla to ani
není nutné.

Užitečná fakta a zajímavosti.

V Ósace (Japonsko) prochází dálnice mezi
5. a 7. podlažím výškové budovy. S naší
aktualizací navigace najdete v budoucnu
i další neobvyklé trasy.

Gekoni mají na prstech adhezivní polštářky,
které jim umožňují vyběhnout dokonce po skle.
Plyšový gekon Rob ale raději řídí auto.

Zavázat tkaničky u bot,
vklouznout do bundy nebo udělat
sněhovou kouli trvá průměrně
jen 25 sekund. S trochou cviku
lze podobně rychle namontovat
i naše komfortní sněhové řetězy.

Jsou lidé, kteří kvůli genetické poruše
nezanechávají otisky prstů. Pro ty ostatní
nabízíme čisticí utěrku na dotykový displej.

Slovo „Qi“ znamená v čínštině životní energii
a chápe se jako substance, ze které se skládá celý
vesmír. Ve vesmíru Audi zajišťují novou energii
praktické adaptéry.

Když se vyskytnou dvě různé vůně současně, nevnímá
nos jejich směs, ale střídavě jednu a druhou. Podle toho,
která polovina nosu má právě převahu. Naštěstí naše
příjemně svěží vůně, které jsou k dostání v atraktivním
designu mřížky chladiče, potěší vždy obě poloviny nosu.

4 3

Komunikace_
I na cestách v tempu doby:
Komunikační řešení z programu Audi originálního
příslušenství podporují řidiče a pasažéry na všech cestách.

Varšava,
2 hodiny v noci.
Kdo hledá skutečnou subkulturu, najde ji v dynamických varšavských čtvrtích Praga a Śródmieście
Południowe. Zde pulzuje skutečný život. Mimo proudy turistů. Bez příkras a v surové podobě. Ale
najít zde s Audi ta správná místa ukrytá v úzkých uličkách, a ještě zde zaparkovat? Proč ne! Máte
přeci na palubě digitálního pomocníka – Universal Traffic Recorder z programu Audi originálního
příslušenství. V případě poškození vozidla Vám pomůže identifikovat viníka.

K o m u n i k a c e

Mírná
nervozita.

/ /
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Centra dění velkoměsta nejsou vidět rovnou. Abychom je objevili,
musíme hledat. A někdy také trochu riskovat. Ve Varšavě to znamená:
Odbočte někdy mimo hlavní ruch. Odměnou Vám bude večer
v nejvyhlášenější thajské restauraci nebo nejlepší koktejl Virgin
Mule ve městě.
Polské hlavní město se sice stále více podobá západním metropolím,
ale v modernizujících se částech města lze ještě narazit na původní,
nedokonalé Polsko. Staré továrny, socialistickou architekturu,
umělce života a blikající neonové reklamy. To všechno teprve
dotváří atmosféru tohoto města.

02

Nejlepším řešením pro procházku Varšavou by bylo odstavit auto na
hlídaném parkovišti a vydat se pěšky do čtvrtí Praga a Śródmieście
Południowe. Ale to není flexibilní a je to i trochu nudné. Výlet do
varšavského nočního života ukazuje, že to jde i spontánněji.
A zajímavěji. Výsledek: S Universal Traffic Recorderem číhá
dobrodružství na každém rohu. Prostě zaparkujte, aktivujte
a nechte se vést. S dobrým pocitem, že Universial Traffic Recorder
hlídá Vaše Audi.

Universal Traffic Recorder
Universal Traffic Recorder z programu Audi originálního
příslušenství je dvoukanálový kamerový systém pro záznam
videa ve vozidle. Díky přední a zadní kameře umožňuje záznam
během jízdy a při parkování. Prostřednictvím příslušné
aplikace je možné systém individuálně konfigurovat.
Respektujte prosím, že funkce podléhá specifickým národním
úpravám a na jednotlivých trzích nejsou k dispozici všechny
funkce.

03

01

01 Too Thai

02 Klubová kultura

03 Varšava – Východní stěna

Simple but good. Too Thai je exkluzivní
thajská restaurace, bar a místo pro párty
v jednom. V jedinečné atmosféře se zde
noc mění v den.

Varšava je v pohybu. Pořád se někde
otevírá nový klub. Každý den. Proto je
třeba mít oči otevřené a hledat nejnovější
skrytá místa nebo je online vyhledat
v doporučeních místních znalců.

V restauraci Soho Factory potěší
šéfkuchař Mateusz Gessler své hosty
hned dvakrát. Vynikajícím jídlem
s nepřetržitě otevřeným bistrem
s otevřenou kuchyní a působivou
průmyslovou architekturou.

K o m u n i k a c e
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Chytře na cestách.
S nejlepším propojením, a přesto nespoutaně.
S komunikačními řešeními z programu Audi originálního příslušenství.

01 Aktualizace navigace

02 USB adaptér

Rozšíření mapových podkladů o nový obsah.
O možnosti použití u jednotlivých modelů
a omezeních se informujte u prodejního
nebo servisního partnera Audi.

Pro použití s Audi smartphone interface
a Audi music interface. Pomocí USB adaptéru
si navíc můžete během jízdy jednoduše
a pohodlně nabíjet své koncové zařízení.

03 Dodatečná aktivace
Audi smartphone interface

04 Stanice pro bezdrátové
nabíjení

Propojí Váš smartphone s vozidlem. Obsah
smartphonu, jako je navigace, telefonování,
hudba a vybrané aplikace od třetích stran,
se prostřednictvím USB kabelu přenáší
přímo na displej MMI.

Umožňuje bezdrátové nabíjení chytrých
koncových zařízení se standardem Qi mimo
vozidlo. Úzký a kompaktní design. Včetně
USB kabelu.

03

01
02
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Rodina_
Nejmenší pasažéři jsou nejnáročnější.
S dětskými autosedačkami a dalšími produkty z programu Audi originálního
příslušenství pro ně může být cesta příjemná a pohodlná.

Bezpečná opora
pro malé dobrodruhy.
Děti objevují svět výjimečným způsobem.
Stejně jako fotograf Jan von Holleben:
Dobrodružství umí udělat dokonce i z dětských autosedaček.

Jan von Holleben inspiruje svými
fotografiemi již více než 15 let k lepší náladě.
Proslavil se hravými snímky s dětmi a se světem
jejich fantazie. Na fotografiích děti jen neinscenuje
do určitých póz, ale dělá z nich spoluhráče.
Je pevně přesvědčený, že člověk se učí hrou.
Společně s dětmi se ponořil do úžasných snů –
a do těchto vizuálních příběhů integroval
originální dětské autosedačky Audi. Autosedačky
se tak pro děti staly zajímavým objektem.

R o d i n a

/ /
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Kojenci a malé děti vnímají okolí ještě omezeně.
Jejich svět tvoří jasné, jednoduché tvary a barvy. K jejich
základním potřebám patří ochrana a bezpečí.
S dětskou autosedačkou Dualfix I-SIZE s vložkou pro
kojence z programu Audi originálního příslušenství
získají malí pasažéři komfort a bezpečí, které potřebují.
Integrovaná ochrana před bočním nárazem (SICT inside)
je stále k dispozici bez aktivace. Tuto ochranu si děti
mohou užívat i dlouho: Až do 15 měsíců se musí dětská
autosedačka používat proti směru jízdy a od výšky
dítěte 60 cm ji lze používat i bez vložky pro kojence.

R o d i n a
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Mezi druhým a třetím rokem se děti učí
chodit a mluvit. Jejich akční rádius se
neustále nevídaně rozšiřuje a jejich
život získává zcela novou dynamiku.
Na svět se dívají dětským, hravým
pohledem, který poskytuje velkou
svobodu pro interpretaci.
V dětské autosedačce Dualfix
I-SIZE z programu Audi
originálního příslušenství bez
vložky pro kojence mohou pohodlně
sedět děti vysoké 61 až 105 cm. Od
výšky 76 cm a věku minimálně 16 měsíců
mohou děti jezdit i po směru jízdy.
Z autosedačky se přitom stane kolotoč: Bez demontáže
a opětovné montáže je možné autosedačku otočit o 360°
z polohy po směru jízdy do polohy proti směru jízdy nebo
směrem ke dveřím pro pohodlné vystupování. A pokud by byla
někdy cesta příliš divoká, je možné potah sundat a vyprat.

R o d i n a

/ /

5 5

Ve školním věku děti touží po každém dobrodružství,
čím napínavější, tím lepší. Dny prožívají s velkou zvídavostí
a vrhají se do každé hry, která se jim nabízí. Fantazii se
přitom meze nekladou.
Dětská autosedačka z programu Audi originálního příslušenství
je připravena na všechna dobrodružství. Protože sedačka se
přizpůsobí dětem ve věku 3,5 roku až 12 let, je ideální pro každou
fantastickou jízdu.
Na dracích dětské autosedačky Audi netestujeme – procházejí ale
dynamickými zkouškami v crash testech, schvalovacími zkouškami,
dlouhodobými testy a testy se změnou klimatu, aby bylo možné zajistit
vysoké nároky na kvalitu Audi.

R o d i n a
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S přibývajícím věkem se dětem otevírá zcela nový vesmír. Chápou souvislosti světa,
ponořují se do vědy a mají mnoho otázek a otevřené všechny možnosti. Díky
možnosti nastavení je dětská autosedačka Kidfix XP stále věrným průvodcem,
který roste s dítětem a po sejmutí opěradla slouží jako podsedák.
Děti současně rozvíjejí svůj cit pro design a vzhled. Dětskost
ustupuje, věci by měly být spíše „cool“ a působit téměř dospěle.
Proto je výborné, že je dětská autosedačka Kidfix XP (z programu
Audi originálního příslušenství) pro děti o hmotnosti 15 až 36 kg
podobná sedadlům dospělých. Od hmotnosti 22 kg a výšky
125 cm je možné i sundat opěradlo.

R o d i n a
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Dobrodružství?
No jistě!

150
150

S pocitem bezpečí si lépe užijete každé dobrodružství. Udělejte si
z každého výletu bezstarostný zážitek pro velké i malé – s produkty
z programu Audi originálního příslušenství.

01 Dětská autosedačka Dualfix
I-SIZE
Vhodná pro kojence a děti do výšky 105 cm.
Vynikající komfort pro první roky života.
Možnost otáčení o 360° nabízí komfortní
nastupování a vystupování a flexibilní používání
po i proti směru jízdy. Upevnění je možné
výhradně prostřednictvím úchytů pro dětské
sedačky ISOFIX.

02 Dětská autosedačka Kidfix XP
Vhodná pro děti od 15 do 36 kg ve věku 3,5 roku
až 12 let. Inteligentní vedení bezpečnostního
pásu. Snadno nastavitelná opěrka hlavy
a opěradlo poskytují individuální komfort.
Dětskou autosedačku Audi Kidfix XP je možné od
hmotnosti dítěte 22 kg a výšky 125 cm používat
jako samostatný podsedák.

140
140

130
130

02

120
120

110
110

100
100

03 Gekon Rob a plyšový volant
Gekon Rob z kvalitního plyše. Odolný
a s možností praní.

9090

Plyšový volant v exkluzivním designu Audi.
24 × 24 cm. Včetně pískacího klaksonu.
8080
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Komfort
a ochrana_
Audi zdolá mnoho náročných tras.
S Audi originálním příslušenstvím pro komfort a ochranu bude cesta
pohodlnější a Audi bude čisté a chráněné.

Není to
tak hrozné.

Audi vydrží hodně. Skvrny a trocha sněhu nebo nečistot
přitom nemusí nikoho vyvádět z míry. Zejména když ví,
že existuje řada jednoduchých možností čištění.

K o m f o r t

a

o c h r a n a
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Děti mohou být divoké a zvídavé.
Není to ale tak hrozné.
Rodiče jsou překvapení a pyšní, že jejich potomci
již jako malí přesně vědí, jak se ovládá
infotainment v jejich Audi. Akorát otisky prstů
a v tomto případě i horší stopy nejsou právě tím,
co by chtěli mít na svém dotykovém displeji.
S vhodnými čisticími produkty z programu Audi
originálního příslušenství najdete rychle řešení.

Čistič displejů 2 v 1, vhodný k čištění displejů
a lesklých ploch ve vozidle, dá vše rychle do
pořádku. Společně s čisticí utěrkou na dotykové
displeje nemají skvrny a jiné nečistoty šanci.

Audi dávají zabrat zejména pasažéři
na zadních sedadlech. Můžeme tomu
zabránit správnou preventivní
a následnou péčí.
Tento pes je vlastně výborně vychovaný – a po
podzimní procházce vzorně skočí na zadní
sedadlo, aby si nechal připnout bezpečnostní pás
pro psy. Mohl se ale předtím nechat trochu otřít.
S produkty z programu Audi originálního
příslušenství pro intenzivní péči to ale vůbec
nevadí.

Kvalitní součásti sady pro péči o kůži šetrně čistí,
obnovují ochranný film a chrání kůži před
opotřebením a vyblednutím. Obnovit je možné
i hodně namáhanou kůži.

K o m f o r t
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Ať se stane cokoli – nemusí to tak zůstat.
Objevte inspirující rozmanitost řešení z programu Audi originálního příslušenství pro čištění
a ochranu. Vhodné produkty pro Vaše Audi Vám nabídne prodejní nebo servisní partner Audi.

Zima přináší jedinečnou přírodní
podívanou. Někdy ale přijde
nečekaně.
Na malé sněhové vločky v zimní krajině se nelze
vynadívat. Před tím, než se s Audi vydáme na
cestu, potřebujeme obvykle jen oškrábat okna
a setřít sníh. S čím nepočítáme, jsou velké
hromady sněhu, které napadají přes noc a ještě
spadnou na auto ze střechy. Ale i pro tyto situace
existuje řešení: zimní produkty z programu Audi
originálního příslušenství, s nimiž díky
promyšlené funkčnosti zimní problémy snadno
zvládnete.

Multifunkční škrabka na led z robustního
polykarbonátu včetně teleskopické tyče se stěrkou
na sníh Vám efektivně pomůže odklidit sníh ze
špatně přístupných míst. Další užitečnou funkcí je
integrované, samostatné čisticí zařízení, díky
kterému budete mít čisté a nenamrzlé stěrače,
takže v zorném poli nebudou šmouhy.

Produkty pro lesk
Aby se dokonale odrazil každý sluneční paprsek, který dopadne na lak Vašeho Audi, produkty pro lesk z programu Audi originálního
příslušenství jsou výbornou volbou. Dosáhněte jasných výsledků při péči o vozidlo – například s leštěnkou na sklo, aktivní čisticí
pěnou, polymerovým čisticím a lešticím voskem, šampónem s voskem nebo lešticí utěrkou z programu Audi originálního příslušenství.

Ochrana proti povětrnostním vlivům
Mráz se může vplížit všemi otvory. Ale i jaro, léto a podzim přinášejí své výzvy. S řešeními pro ochranu před povětrnostními vlivy –
nemrznoucím prostředkem (1 000 ml nebo 500 ml), rozmrazovačem a dalšími produkty z programu Audi originálního příslušenství
si rozmarů počasí téměř nevšimnete.

Sady pro péči o vozidlo
S Audi si můžete zpestřit život. Ale nemusí to na něm být vidět. Stejně pestré, a navíc praktické jsou sady autokosmetiky pro léto
a zimu v praktických taštičkách. Sady s nejdůležitějšími čisticími a ošetřujícími prostředky, s nimiž budete Vy i Vaše Audi výborně
vyzbrojeni na boj s povětrnostními vlivy.

Tak chutná
svoboda.
Pro skutečnou chuť espresa s bohatou
pěnou – úplně bez fronty.
Espresso mobil z programu Audi originálního příslušenství je Vaše osobní
kavárna přímo ve vozidle. Sada obsahuje elegantní taštičku, dva odolné šálky,
utěrku z mikrovlákna, nádobu na použité kávové kapsle a čisticí kartáč.

K o m f o r t

a

o c h r a n a

/ /

6 9

Vůně
štěstí.
Člověk dokáže rozlišit a zapamatovat si více než bilion různých vůní.

Žádný lidský smysl neovlivňuje naše pocity tak
bezprostředně jako čich. Vůně v nás mohou
vyvolávat vzpomínky i po desítkách let. Náš mozek
si uloží čichový vjem. Ten nám umožní oživit
zapomenuté vzpomínky, jakmile ucítíme určitou
vůni. Zda se nám vůně líbí, nebo ne, závisí na tom,
v jaké situaci jsme ji poprvé vnímali. Zajímavé je,
že vůni, kterou jsme cítili v příjemné situaci, si
zapamatujeme rychleji než tu, která nám připomíná
nepříjemný zážitek.

Je-li člověk šťastný a spojí si to s vůní, zapamatuje
si to. Postupně se tento efekt vrací a pocit štěstí
začíná vyvolávat vůně samotná. Stejně jako vůně
Audi v exkluzivním designu mřížky chladiče.
Například černá vůně do auta, která vyvolá
vzpomínky na orientální trh, se závanem exotických
květin, santalového dřeva a mošusu. Nebo žlutá
vůně, která s nádechem citronu a zázvoru vykouzlí
osvěžující a živý pocit. Do drsné, divoké pobřežní
přírody vás zavede červená středozemní vůně,
která závanem mořské soli připomene příjemný
odpočinek.
Pro paměť a pro auto:
Tři individuálně regulovatelné vůně přinášejí
smyslnost a budí pozitivní emoce.

K o m f o r t

a

o c h r a n a
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Pro každou
zábavu.

05

Jste připraveni na vše, na krátký výlet i na několikadenní cestu.
Objevte řešení pro komfort a ochranu z programu Audi originálního
příslušenství.

04
01 Ochranná vložka
v zavazadlovém prostoru

02 Ochranná rohož nákladové
hrany

Chrání dno zavazadlového prostoru před
znečištěním. S vysokým okrajem po celém
obvodu a protiskluzovým vzorem.

Chrání nárazník např. při přepravě psů.
Upevnění na uvazovací oka v zavazadlovém
prostoru. Včetně popruhu.

03 Ochranná deka na zadní
sedadlo a bezpečnostní pás pro
psa

04 Koberce do nepříznivého
počasí

Ochranná deka chrání zadní sedadlo, boční
stěny a zadní dveře Vašeho Audi před
znečištěním. Je vybavena zapínacími otvory
pro bezpečnostní pásy, takže je možné
použít i bezpečnostní pás pro psa.

Odolné. Snadno se čistí. Chrání před vlhkostí
a hrubými nečistotami. Ze 100%
recyklovatelného plastu.

S bezpečnostním pásem pro psa můžete
bezpečně a pohodlně převážet svého psa.
K dostání ve 4 velikostech.
03

05 Espresso mobil
Skutečná chuť espresa s bohatou pěnou.
Sada obsahuje: Espresso mobil včetně
elegantní taštičky se 2 odolnými šálky,
utěrkou z mikrovlákna a nádobky na použité
kávové kapsle. Připojení přes zapalovač
cigaret. Tlak: 19 barů.

02

01

V š e o b e c n é

p r á v n í

i n f o r m a c e

/ /

Klasifikace parametrů pneumatik
V tabulce naleznete třídy spotřeby paliva, přilnavosti na mokru a vnější hlučnosti k různým velikostem pneumatik.
Model

Letní kola

Zimní kola

Design

Rozměr

Velikost
pneumatik

Spotřeba
paliva

Přilnavost na
mokré
vozovce

7,5 J × 18

215/40 R 18

C

A

72

10 J × 22

285/40 R 22

C

A

75

Vnější
hlučnost

A1
Sportback

5paprskový design
Pilleus

Q8

5ramenný design Volsella

e-tron

10paprskový design
Lamina

9,5 J × 21

265/45 R 21

C

A

69

e-tron

10paprskový design
Lamina, černá lesklá

9 J × 20

255/50 R 20

C

B

73

Q3

5ramenný design Secare,
matná černá s šedou

7 J × 19

235/50 R 19

C

B

71

A1
Sportback

5ramenný design Carabus,
stříbrná Brillant

7,5 J × 17

215/45 R 17

E

B

71

A1
Sportback

5ramenný design Carabus,
černá lesklá

7,5 J × 17

215/45 R 17

E

B

71

Q3

5ramenný design Secare,
stříbrná Brillant

6,5 J × 17

215/65 R 17

C

B

72

Q3

5ramenný design Secare,
matná černá s šedou

7 J × 19

235/50 R 19

C

B–C

Q3

5ramenný design Secare,
černá lesklá

6,5 J × 17

215/65 R 17

C

B

72

e-tron

10paprskový design
Lamina, stříbrná Brillant

9 J × 20

255/50 R 20

C

B

73

A6
allroad quattro

5paprskový design
Astrum, stříbrná Brillant

8,5 J × 20

245/45 R 20

C

B–C

72

A6
allroad quattro

5paprskový design
Astrum, černá lesklá

8,5 J × 20

245/45 R 20

C

B–C

72

Použití
sněhových
řetězů

x

70–72
x

Ohledně nabídky pneumatik specifické pro jednotlivé země se obraťte na prodejce Audi.

Právní informace k Audi originálnímu příslušenství

Audi originální příslušenství je nabídka
společnosti AUDI AG za příplatek.
U jednotlivých obrázků se mohou
vyskytnout odchylky v barvě, tvaru
a materiálu. Údaje o obsahu dodávky,
vzhledu, výkonech, rozměrech
a hmotnostech, spotřebě pohonných
hmot a provozních nákladech
vyobrazených vozidel a produktů
odpovídají informacím, které jsou
k dispozici ke dni tisku. Omyly a tiskové

chyby zůstávají vyhrazeny. Přetisk
(i v případě výňatků) je povolen pouze
s písemným souhlasem AUDI AG.
O možnosti použití u jednotlivých
modelů, dostupnosti, omezeních,
příp. termínech montáže se informujte
u prodejního nebo servisního partnera
Audi. Změny jsou vyhrazeny.
Přídavné vybavení a příslušenství
(montované díly, rozměry pneumatik

atd.) mohou změnit relevantní parametry
vozidla, jako např. hmotnost, valivý odpor
a aerodynamiku, a spolu s povětrnostními
vlivy, dopravní situací a individuálním
jízdním stylem mohou ovlivnit spotřebu
paliva, spotřebu elektrické energie, emise
CO₂ a jízdní výkony vozidla. Součásti Audi
originálního příslušenství nejsou zahrnuty
do zjišťování hodnot spotřeby paliva
a emisí vozidla.

Audi Náskok díky technice
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85045 Ingolstadt
www.audi.cz
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