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Originálne príslušenstvo

A4
Príslušenstvo Audi A4 Limuzína | A4 Avant



druckfreier Bereich für Verklebung:
5 mm (1 mm Beschnitt)

druckfreier Bereich für Verklebung:
5 mm (1 mm Beschnitt)

297x198_Girona_AOZ_US09_RZ.indd   2 03.08.15   15:23

2 47Technical information 

Ski and luggage boxes

Technical information

Emission values

Model Combined fuel consumption Combined CO₂ emissions

Audi A4 Saloon 6.3–3.7 l/100 km 144–95 g/km

Audi A4 Avant 6.4–3.8 l/100 km 147–99 g/km

Volumes 300 l 360 l 405 l

External dimensions (L x W x H) 1,902 x 630 x 376 mm 1,756 x 826 x 376 mm 2,050 x 800 x 380 mm

Max. number of skis 4–6 5–7 5–7

Max. number of snowboards 3–4 4–5 4–5

Max. length of skis 175 cm 155 cm 190 cm

Max. permissible load 60 kg 75 kg 75 kg

Wheel information

Please note the following information relating to wheels: Aluminium wheels with a high-gloss turned finish, or polished or partly polished 
aluminium wheels must not be used in the event of wintry road conditions. Due to the manufacturing process, the rim surfaces do not 
possess sufficient anti-corrosion protection and are at risk of long-term damage due to road salt or similar materials.

Information about fuel consumption, CO₂ emissions and efficiency classes for the ranges 
depends on the set of tyres/wheels used.
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Audi Originálne príslušenstvo 3

Audi Originálne príslušenstvo. 
Také individuálne ako vy.

Bez ohľadu na to, či sa jedná o verziu Sedan alebo Avant: Audi A4 vás okúzli nielen mnohými technickými inováciami – ulahodí vám aj 
pokrokovým dizajnom a každodennou praktickosťou. Audi Originálne príslušenstvo vám ponúka veľa možností a ešte viac funkcií na 
vylepšenie vášho všestranného vozidla, a to prostredníctvom produktov, ktoré spĺňajú náš prísľub kvality každý jeden deň. Vaša výhoda 
prameniaca z na mieru šitých riešení, ktoré urobia dojem vďaka ich dizajnu a funkčnosti. Koniec koncov kreatívnosť počas vývojovej fáze 
a vysoké výrobné štandardy spolu s vysokým počtom testovacích postupov sú rovnako dôležité pre Audi Originálne príslušenstvo ako 
aj pre každé jedno vozidlo značky Audi. Objavte aké ďalšie, na mieru šité, riešenia pre vás ešte Audi Originálne príslušenstvo chystá.

Sedí to len vtedy, keď to sedí perfektne. 
Objavte sortiment príslušenstva naskenovaním 
QR kódu pomocou vášho smartfónu alebo otvorením 
nasledujúceho linku vo vašom prehliadači: 
www.audi.com/imagespot. Náklady na pripojenie 
závisia od vašej zmluvy s mobilným operátorom.
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Športovosť 
s ľahkosťou.
Presne taký silný ako oceľ ale o 50 % ľahší – tieto dve charakteristiky karbónu sú dôvodom celosvetového 
úspechu tohto vyhľadávaného materiálu na pretekárskej trati. Prvé LMP športové auto Audi – vozidlo R8R 
uvedené v roku 1999 – bolo založené na škrupinovej konštrukcii vyrobenej z materiálov z karbónových vlákien.

V súčasnosti je svet motoristického športu synonymom pre používanie umelej hmoty spevnenej 
karbónovými vláknami alebo v skratke len CFRP. V Audi technickom stredisku pre umelú hmotu spevnenú 
uhlíkovými vláknami, ktoré sa nachádza v Neckarsulme, 50 odborníkov skúma nové postupy pre využívanie 
karbónu v automobilovom priemysle. Cieľom je zlepšiť potenciál ľahkej konštrukcie pri použití tohto 
materiálu prostredníctvom koncepcií produktov, ktoré sú na mieru šité vlastnostiam materiálov a rozšíriť 
používanie karbónu mimo segment športových áut. Napríklad kryt vonkajších zrkadiel a zadný spojler sú 
vyrobené iba z karbónu a už teraz môžete zažiť vynikajúci super ľahký materiál vo vašom vozidle Audi A4.
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Obsah 7

Vaše Audi A4. Úspešný model, ktorý dosahuje 
vysoké štandardy v mnohých disciplínach. 
Zistite viac.

Audi A4 má vrodený športový charakter. A vy ho 
môžete ešte viac vycibriť. Absolútne jedinečné.

Jednoducho si vezmite so sebou všetko, čo je 
súčasťou vášho jedinečného životného štýlu. 
Žiadny problém vďaka prepravným riešeniam 
od Audi Originálneho príslušenstva.

Infotainment vo veľkom. Komunikačné 
riešenia pre vaše Audi A4 splnia všetky 
vaše túžby.

Dokonca aj najmenší fanúšikovia Audi 
majú výborný zážitok z jazdy – so širokým 
sortimentom detských produktov v rámci 
Audi Originálneho príslušenstva.

Aby ste si boli istý, že si vaše Audi A4 
môžete dlho užívať, máte k dispozícii 
široký sortiment výbavy pre pohodlie 
a ochranu.Šport a dizajn.

Preprava.

Komunikácia.

Rodina.

Komfort
a ochrana.
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Náskok v dizajne a technológii. Športové a priekopnícke. Pohodlné 
zaobchádzanie, fascinujúca dynamika a výnimočná efektívnosť. 
Technické riešenia pre zlepšenie vašej mobility. Zjednotené 
v modeli Audi A4 Sedan a Audi A4 Avant. Navrhnuté a vybudované 
s cieľom naplnenia najvyšších štandardov.

Ale to nie je všetko. Rozsiahly sortiment Audi Originálneho 
príslušenstva vám poskytuje možnosť ešte presnejšie prispôsobiť 
vaše vozidlo Audi A4 vašim individuálnym potrebám. 
Na nasledujúcich stranách objavíte spôsob ako môžete vyčariť 
osobitý vzhľad vášho vozidla Audi A4.

Hodnoty týkajúce sa spotreby paliva a emisií CO₂ nájdete na strane 47.
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Šport a dizajn

Šport a dizajn 11

Zdôraznite vašu
športovú stránku.
Nielenže môžete vizualizovať dynamiku jazdy vášho vozidla Audi A4, ale dokonca to aj dobre vyzerá. A keďže 
jeho pokrokový dizajn má za primárny cieľ odzrkadľovať vašu osobnosť, môžete ho prispôsobiť podľa vašich 
predstáv. Alebo aj niekoľko osobných čŕt: Napríklad sa môže jednať o vysokokvalitné doplnkové časti z karbónu, 
zliatinové hliníkové kolesá, ktoré vytvárajú dynamický vzhľad a nápadné spojlery. Na niekoľkých nasledujúcich 
stranách nájdete ešte viac športovej a dizajnovej výbavy z radu Audi Originálneho príslušenstva, ktorá pôsobivo 
zdôrazňuje športový charakter vášho vozidla Audi A4.

Dynamické a športové: kryty vonkajších zrkadiel 
z vysokokvalitného karbónu predstavujú vizuálne 
zvýraznenie.

Pre športový a predovšetkým vysokokvalitný vzhľad 
zadnej časti vozidla – zadný spojler z karbónu pre váš 
model Sedan. Spojler ponúka dobrú aerodynamiku 
a signalizuje čistú silu.

01  Kryty pre vonkajšie zrkadlá 
z karbónu

02  Zadný spojler z karbónu
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Šport a dizajn 13

Kryty vonkajších zrkadiel a zadný spojler z karbónu pre nápaditý 
športový vzhľad.

Pre ešte dynamickejší vzhľad vzadu: bezpečne nainštalovaný 
zadný spojler. Iba pre A4 Sedan.

Zadný panel pre športový dojem v zadnej časti vozidla. 
Výborný doplnok k zadnému difúzoru.

Vytvára pútavý vzhľad zadnej časti a dodáva vozidlu ešte športovejšiu 
líniu. Dostupný v matnej čiernej.

S integrovaným brzdným svetlom, podporuje vysokú úroveň 
aerodynamiky a signalizuje čistú silu. Iba pre A4 Avant.

01  Vonkajšie časti z karbónu

02 Zadný spojler

03 Zadný panel

04 Zadný difúzor

05 Strešný spojler
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Predný spojler je pripravený z výrobného závodu; vložky a lišta sú v matnej čiernej farbe. 
Môže sa nalakovať podľa širokej škály farieb, samozrejme vrátane farby karosérie, a to 
za doplatok. K dispozícii iba spolu so zadným alebo strešným spojlerom.

Pre žiarivý vstup. V závislosti od variantu buď s logom quattro® 
alebo kruhmi Audi, ktoré sú premietané na podlahu 
prostredníctvom LED svetla pri otvorení dverí vozidla. K dispozícii 
v dvojdielnej sade na strane vodiča a spolujazdca alebo pre zadné 
dvere vozidla. Požiadavka: balík osvetlenia, ktorý je k dispozícii 
ako výbava z výrobného závodu.

Logo „quattro“ ako fóliová sada pre zadnú časť vozidla na oboch 
stranách. K dispozícii buď v trblietavej čiernej alebo v ľadovej 
striebornej, metalické farby v závislosti od farby exteriéru vozidla.

Pridáva výnimočný vzhľad nielen vášmu vozidlu, ale aj mnohým 
iným povrchom. K dispozícii v dvoch veľkostiach: 20 x 15 cm 
a 40 x 30 cm.

Zdôrazňujú dynamickú kontúru karosérie a poskytujú vozidlu individuálny vzhľad.

01  Predný spojler s lištou

03  LED osvetlenie pre vstupný priestor

04  Sada fólií quattro

05  Vysokokvalitná sada fólií Gekon
02  Bočné prahy
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Môžu sa uvoľniť len pomocou špeciálneho dodávaného adaptéra, 
čím sa ukradnutie kolies stáva zložitejším.

Pre mimoriadne dynamický vzhľad. V rozmeroch
8,5 J x 19 pre pneumatiky 255/35 R 19.

Štyri kovové čiapočky ventilov s vyrazeným logom Audi 
poskytujú zvýšenú ochranu pre ventil proti prachu, špine a vlhkosti. 
Dostupné pre gumené, kovové a hliníkové ventily.

02 Bezpečnostné skrutky kolies

01  Kolesá z ľahkých zliatin 
v 5-ramennom dizajne Sidus, matná 
čierna farba, s nábehom na vysoko lesklú 
povrchovú úpravu *

03 Čiapočky ventilov

* Prosím, dodržiavajte informácie týkajúce sa kolies nachádzajúce sa na strane 47.

Šport a dizajn 17
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Štvordielna sada s pohodlnými držiakmi pre jednoduchú 
a čistú prepravu a skladovanie celých kolies. Vyrobené 
z umelej hmoty odolnej voči roztrhnutiu. Skrutky kolies 
sa môžu uložiť do vonkajších vreciek.

Pre zvýšený záber pneumatík na snehu a ľade. 
K dispozícii v rôznych veľkostiach.

(nie sú vyobrazené) 
Špeciálne vyvinuté pre každý príslušný model značky Audi 
použitím najmodernejších materiálov. Analyzované 
v približne 50 testovacích postupoch. Štandardy použité 
počas testovania sú podstatne prísnejšie ako zákonné 
predpisy. Pri dodatočnej kúpe letných pneumatík alebo 
pri namontovaní zimných pneumatík Audi Originálne 
pneumatiky dokážu zabezpečiť bežnú kvalitu značky Audi.

01  Vaky na kolesá

02  Snehové reťaze

03  Audi Originálne pneumatiky

Kompletné zimné kolesá z ľahkých zliatin vhodné pre použitie 
so snehovými reťazami v rozmeroch 7,5 J x 18 pre pneumatiky 
225/45 R 18.

04  Kompletné zimné kolesá z ľahkých 
zliatin v 10-ramennom dizajne Gravis, 
žiarivá strieborná

Objavte čo robí Audi Originálne pneumatiky tak 
špeciálnym. Jednoducho naskenujte tento QR kód 
pomocou smartfónu alebo otvorte nasledujúci link 
vo vašom prehliadači: www.audi.com/tyres. 
Náklady na pripojenie závisia od vašej zmluvy 
s mobilným operátorom.
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Preprava

Preprava 21

Viac priestoru 
pre manévrovanie.

Užite si veľkorysé rozmery Audi A4 a využite priestor pre otvorenie nových možností. Vďaka transportným 
riešeniam zo sortimentu Audi Originálne príslušenstvo môžete značne zvýšiť kapacitu vášho vozidla len 
v niekoľkých krokoch. Či sa jedná o ďalšiu batožinu, lyže, snowboardy, kajaky alebo bicykle – v každom prípade 
využite vašu osobnú slobodu, aby ste si so sebou zobrali čokoľvek pre vašu zábavu.

Nový dizajn značky Audi predstavujúci vylepšenú aerodynamiku vďaka 
plochšiemu a športovejšiemu vizuálnemu konceptu. Dostupné v platinovej 
sivej so žiarovo čiernymi bočnými tyčami alebo v žiarivo čiernej – každý z nich 
s chrómovým logom Audi  a vysokokvalitným vzhľadom bez nitov. Boxy sú 
uzamykateľné a môžu sa otvoriť z oboch strán pre pohodlné naloženie 
a zloženie. S vnútornou rúčkou pre zatvorenie boxu. S jednoduchou poistkou 
rýchlej akcie s obmedzovačom krútiaceho momentu. Umiestnené smerom 
k prednej časti vozidla poskytujú jednoduchší prístup k batožinovému 
priestoru. Dostupné v troch veľkostiach: 300 l (obrázok na strane 22), 360 l 
(obrázok na strane 23) and 405 l (obrázok vľavo). Môžu sa používať iba spolu 
so základným nosičom. Ďalšie informácie, ktoré vám pomôžu vybrať si 
správny strešný box, sa nachádzajú na strane 47.

Základný nosič pre rôzne druhy transportných riešení s chrómovým logom Audi. 
Profil je vyrobený z eloxovaného hliníka. Základný nosič sa ľahko montuje 
s bezpečnostnými skrutkami. Maximálne povolené zaťaženie strechy je 90 kg. 
Pre A4 Avant.

01 Lyžiarske a batožinové boxy

02  Základný nosič pre strešné koľajnice
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Kdekoľvek vás vaša nálada zavedie – transportné riešenie 
z radu Audi Originálne príslušenstvo cestuje s vami.
Pri rôznych poveternostných podmienkach môže na produkt pôsobiť celý rad vplyvov. 
Pre zabezpečenie toho, aby naše transportné riešenia dokázali zdolať tieto klimatické 
podmienky, sa vykonávajú rôzne a zložité testy. Na simuláciu slnečného svetla a dažďa 
sa nasadzuje množstvo testov, ktoré umožňujú testovať vlastnosti produktu v rôznych 
klimatických zónach pri veľkej rýchlosti. Všetky tieto testy majú spoločný cieľ: zaistiť, 
aby ste sa mohli na vaše vozidlo spoľahnúť vždy, keď ste na cestách.

01 Lyžiarsky a batožinový box (300 l)

03 Lyžiarsky a batožinový box (360 l)

Základný nosič s chrómovým logom Audi pre rôzne 
moduly strešných nosičov, ako napríklad nosič bicyklov, 
nosič na kajak alebo lyžiarske a batožinové boxy. Profil 
je vyrobený z eloxovaného hliníka. Základný nosič sa 
ľahko nasadzuje a je uzamykateľný. Maximálne povolené 
zaťaženie strechy je 90 kg. Pre A4 Sedan.

Robustné ale flexibilné. Tieto tašky sú vybavené nepremokavým 
dnom a nepremokavým okrajom v rozsahu 5 cm smerom hore. 
Ideálne pre úplné využitie strešných boxov značky Audi, nakoľko sa 
jednotlivé tašky môžu používať v rôznych kombináciách. Dostupné 
v troch veľkostiach: S (43 l), M (76 l) a L (82 l).

Pre skladovanie alebo prepravu základného nosiča a menších 
modulov strešného nosiča. Vyrobený z trvácnych materiálov, 
s viacerými slučkami a bočným vreckom pre vhodné nástroje 
alebo malé častice.

02 Základný nosič

04 Tašky pre strešné boxy

05 Taška pre strešný nosič

Objavte špeciálne vlastnosti tvaru a funkcie nového 
strešného boxu. Jednoducho naskenujte tento QR kód 
pomocou smartfónu alebo otvorte nasledujúci link 
vo vašom prehliadači: www.audi.com/luggagebox. 
Náklady na pripojenie závisia od vašej zmluvy 
s mobilným operátorom.
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Mechanicky výklopné ťažné zariadenie. Guľová hlavica pod vozidlom sa môže 
otočiť smerom von pri používaní a otočiť späť (zaklopiť), keď sa nepoužíva. 
Ťažné zariadenie je vrátane 13-pólovej zásuvky, ktorá je zabudovaná 
na guľovej hlavici pre ľahký prístup.

Nosič bicyklov (vhodný aj pre elektrické bicykle) pre dva bicykle 
s maximálnou nosnosťou 60 kg*. Rovnaký kľúč sa môže použiť 
pre samostatné uzamknutie bicyklov na nosiči a nosiča bicyklov na vozidle. 
Bicykel je dostatočne zabezpečený vďaka posuvným držiakom kolesa. 
Jednoduchý prístup do batožinového priestoru je dosiahnutý 
prostredníctvom praktického skladacieho mechanizmu. Nosič sa dá ľahko 
zložiť a uschovať v obale, v ktorom sa dodáva. Voliteľne je k dispozícii 
aj rozširujúca sada pre tretí bicykel.

Nosič bicyklov je vyrobený zo špeciálne tvarovaného hliníkového profilu a lakovanej 
ocele umožňuje mimoriadne jednoduché pripevnenie bicykla k autu. Uzamykateľný. 
Maximálna nosnosť: 17 kg. Môže sa používať iba spolu so základným nosičom.

Ľahké používanie. Uzamykateľný. Vhodný pre bicykle s upínadlom pre rýchle 
uvoľnenie na prednom kolese. Maximálna nosnosť: 17 kg. Môže sa používať 
iba spolu so základným nosičom.

Vyrobený z eloxovaného matného hliníka, vybavené so skrutkami proti krádeži, 
kompletne predmontovaný. Nevhodný pre bicykle s delenou nápravou. 
Môže sa používať iba spolu s nosičom bicyklov s uchytením o prednú vidlicu.

02 Ťažné zariadenie (nie je vyobrazené)

01 Nosič bicyklov na ťažné zariadenie

03 Nosič bicyklov

04 Nosič bicyklov s uchytením o prednú vidlicu

05 Nosič bicyklov za predné koleso

* Pozrite si, prosím, informácie týkajúce sa maximálneho povoleného zaťaženia prívesu a celkovej hmotnosti vášho vozidla v priehradke vozidla.

Preprava 25

Objavte praktické riešenie pre prepravu vašich bicyklov. 
Jednoducho naskenujte tento QR kód pomocou smartfónu 
alebo otvorte nasledujúci link vo vašom prehliadači: 
www.audi.com/bicyclerack. Náklady na pripojenie závisia 
od vašej zmluvy s mobilným operátorom.
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Pre kajaky pre jednu osobu s hmotnosťou do 45 kg. Môže sa 
nakloniť pre jednoduché naloženie a zloženie. Nosič na kajak 
a elastický pás môžu byť zabezpečené samostatne. Môže sa 
používať iba spolu so základným nosičom.

01 Nosič na kajak

Pohodlný spôsob prepravy vašich lyži. Taška na lyže s prémiovým 
dizajnom ponúka priestor až pre štyri páry lyží alebo až tri 
snowboardy a môže sa pripevniť k upínacím krúžkom v batožinovom 
priestore pomocou integrovaných pásov. Kolieskový systém uľahčuje 
nosenie tašky mimo vozidla.

Pre jednoduchú prepravu až do šiestich párov lyží alebo 
do štyroch snowboardov. Uzamykateľný. Môže sa používať 
iba spolu so základným nosičom.

02 Taška na lyže

03 Nosič lyží a snowboardu

Preprava 27
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Komunikácia

Zábava 
aj počas 
dlhých ciest.

Cíťte sa ako doma počas cestovania - pomocou komunikačných riešení od Audi Originálneho príslušenstva. Tento sortiment 
zahŕňa produkty ako napríklad Audi Entertainment mobile, ktorý poskytuje pre cestujúcich na zadných sedadlách fantastický 
zážitok ako v kine. Vďaka Bluetooth slúchadlám, ktoré sú k dispozícii ako voliteľná výbava, si spolujazdci môžu užiť kvalitný 
zvuk bez toho, aby rozptyľovali vodiča. Navigačná funkcia je prispôsobená systému vozidla pre voliteľnú výbavu MMI® 
s balíkom pre smartfón. Navigácia vám pomôže, aby ste sa nestratili a pritom ste boli obklopený mnohými spôsobmi zábavy. 
Ťažko by ste mohli byť viac uvoľnený pri dosiahnutí cieľa vašej cesty.

Tretia generácia Audi Entertainment mobile sľubuje prémiovú zábavu s výbornou kvalitou 
obrazu vďaka 10-palcovej dotykovej obrazovke – a to všetko v progresívnom dizajne Audi. 
Poskytuje možnosť na prehrávanie videí, fotografií, hier i hudby. Audi Entertainment 
mobile má softvér, ktorý sa dá intuitívne používať, s mnohými možnosťami pripojenia 
(SD, USB 2.0, HDMI IN, atď.) a má vysokú úroveň funkčnosti. Pripojením sa k Wi-fi 
hotspotu používatelia získavajú prístup k internetu (napríklad cez Audi bezdrôtový 
internetový prístup). Zariadenie sa môže pripevniť vo vozidle k operadlám predných 
sedadiel alebo sa môže používať aj mimo vozidla. Predpoklad: príprava pre Rear Seat 
Entertainment vo vozidle.

01 Audi Entertainment mobile

* K dispozícii ako riešenie prispôsobené systému v rámci Audi Originálneho príslušenstva.

Tie najlepšie možnosti zábavy. Objavte Audi Entertainment mobile. Jednoducho 
naskenujte QR kód pomocou smartfónu alebo otvorte nasledujúci link vo vašom 
prehliadači: www.audi.com/entertainmentmobile. Náklady na pripojenie 
závisia od vašej zmluvy s mobilným operátorom.

Komunikácia 29
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Sú ideálnym doplnkom pre Audi Entertainment mobile; 
sú kompatibilné s rôznymi produktmi Apple, ako napríklad 
iPad. Ľahko sa zložia a prakticky uchovajú v dodávanom 
púzdre. Nabíjateľné batérie poskytujú prevádzkovú životnosť 
až do 15 hodín.

USB adaptéry sú dostupné vo viacerých verziách a umožňujú prenos 
hudby a dát z rôznych mobilných telefónov a iných mediálnych 
prehrávačov na voliteľné Audi hudobné rozhranie. Tieto zariadenia sa 
môžu používať prostredníctvom systému infotainment. Väčšina 
zariadení sa môže nabíjať cez USB adaptéry a tým pádom sú ideálne 
pre používanie s Audi telefónnym boxom, ktorý je k dispozícii 
z výroby. Vďaka odolnému špirálovému káblu so skladacím USB 
konektorom sú adaptéry flexibilné a ľahko sa používajú a pritom 
zaberajú menej miesta ako keď sa používajú bežné káble. Špeciálny 
dizajn takisto zabraňuje tomu, aby sa adaptéry ľahko zachytávali 
a poskytuje veľkú slobodu pohybu.

01 Bluetooth slúchadlá

02 USB adaptéry*

* Pre podrobnejšie informácie sa obráťte na vášho Audi partnera.

Komunikácia 31

 Umožňuje aktiváciu Originálnej navigácie kedykoľvek v budúcnosti 
(požiadavky: MMI rádio a balík pre smartfón).

 Pre uloženie hudby: ultrakompaktná a univerzálna SDHC pamäťová 
karta (16 GB), trieda 10. Dodáva sa v ochrannom puzdre.

03 Predpríprava pre navigáciu

04 Audi SD karta (nie je vyobrazená)
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Zostaňte v kontakte so svetom, 
aj keď ste na ceste.
Žijeme v dobe nekonečných možností. S voliteľnou výbavou
Audi connect môžete stlačením jedného tlačidla digitálne 
preniesť tieto možnosti priamo do vášho vozidla Audi¹.

Okrem toho LTE teraz umožňuje prístup k tejto službe desaťkrát 
rýchlejšie ako predchádzajúci UMTS štandard. Funkcie sa môžu 
individuálne prispôsobiť vašim potrebám – a to všetko vďaka 
myAudi a službám vo vozidle, ktoré Audi connect podporuje. MMI 
sa môže používať na pohodlné vyhľadávanie akýchkoľvek bodov 
záujmu, ktoré chcete nájsť alebo zobraziť najnovšie správy, 
predpoveď počasia alebo dokonca aj e-maily. Použitím Wi-Fi 

hotspotu je táto funkcionalita dostupná aj cez laptop, tablet 
alebo iné mobilné zariadenia. Audi connect sa môže používať 
na mnohých miestach na celom svete – intuitívne, jednoducho 
a pohodlne.

Ak je vaše vozidlo vybavené MMI navigáciou, Audi connect sa 
dodáva automaticky, a to s možnosťou prístupu k službe na tri 
mesiace úplne bezplatne², čo vám umožňuje urobiť prvé kroky 
smerujúce do sveta Audi connect.

¹  Podrobnosti o technických požiadavkách, dostupnosti a používaní, 

ako aj právne informácie môžete získať od vášho Audi partnera 

alebo navštívením stránky www.audi.com/connect.

²  Voliteľný.

³  Google a logo Google sú registrované ochranné známky spoločnosti Google Inc.

⁴  Zadávanie destinácie prostredníctvom Google Maps vyžaduje účet na Google.

Pre úplný zážitok z Audi connect vám Audi Originálne príslušenstvo ponúka 
možnosť rozšíriť váš prístup na Audi connected infotainment services alebo 
reaktivovať ich kedykoľvek v budúcnosti po vypršaní prvotného 
trojmesačného obdobia používania.¹

· Navigácia s Google Earth™³ a Google Street View™³
· Vyhľadávanie bodu záujmu (POI) pomocou hlasového ovládania
· Zadávanie destinácie prostredníctvom myAudi alebo Google Maps™³, ⁴
· On-line dopravné informácie
· Ceny paliva
· Parkovacie informácie

· Letové informácie
· Cestovné informácie
· Počasie
· Správy on-line (individuálne)
· Prístup na Twitter
· Správy

• Audi connected infotainment services

• Audi connected infotainment services zahŕňajú:
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Urobte niečo
dobré pre
vaše deti.
Najlepšia vec, ktorú môžete mať vo vašom vozidle, je dobrý pocit. Rodinné 
produkty z radu Audi Originálne príslušenstvo zabezpečujú, že sa pohodlie 
a bezpečnosť dostávajú do popredia, a to dokonca aj na zadných sedadlách. 
Napríklad Audi detské autosedačky nie sú len na mieru šité vozidlu – takisto spĺňajú 
aj najvyššie štandardy z hľadiska ich ergonomických vlastností. Výsledkom toho je, 
že jazda je rovnakou zábavou bez ohľadu na sedadlo, na ktorom sedíte.

Poskytuje vysokú úroveň pohodlia vďaka inteligentnému vedeniu 
bezpečnostného pásu. S nastaviteľnou výškou a šírkou opierky hlavy. 
Vykonávanie zmien pri nastavení veľkosti sedadla uľahčuje ilustračný 
panel. Vhodné pre deti s váhou od 15 do 36 kg (vo veku približne 
od 4 do 12 rokov).

01 Audi detská autosedačka youngster plus

Rodina

Rodina 35
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Môže byť použitá otočená v smere alebo v protismere jazdy. S nastaviteľným 
detským sedadlom, integrovaným bezpečnostným pásom a nastaviteľnou 
opierkou hlavy. Môže sa používať iba spolu s ISOFIX základňou. Vhodné pre deti 
s váhou od 9 do 18 kg (vo veku približne od 1 do 4 rokov).

Volant (24 x 24 cm) predstavuje exkluzívny dizajn pre malých i veľkých 
pretekárov. Vybavený s pískacím klaksónom pre ešte väčšiu zábavu.

Na mieru šitá pre dizajn detských autosedačiek, ako aj interiér vozidla. Sedadlá 
vozidla sú chránené proti špine a potenciálnym otlačkom od detských sedačiek. 
Zahŕňa dva praktické úložné vaky. Plne kompatibilná s Audi detskými 
autosedačkami, aj keď sa používa ISOFIX základňa.

Praktické riešenie pre zabránenie zašpineniu operadla vášho vozidla. 
Dá sa jednoducho prať. Zabraňuje deťom poškodiť opierku predného sedadla, 
keď počas cestovania na zadných sedadlách kopú nohami. Okrem tohoponúka 
ďalší úložný priestor vo forme štyroch malých vreciek. Na mieru šitá a vhodná 
pre dizajn detských autosedačiek, podložku pod detskú autosedačku ako aj 
interiér vozidla. Nie je vhodné pre integrované opierky hlavy.

Upevňuje sa jednoducho suchým zipsom na opierku hlavy na zadnom sedadle. 
Dieťa, ktoré sedí v autosedačke proti smeru jazdy je pod dohľadom. 
Uhol pohľadu je nastaviteľný. Nie je vhodné pre integrované opierky hlavy.

Rob je vyrobený z vysokokvalitného plyšu, je trvácny, 
mäkký a dá sa prať.

Jednoduchá inštalácia pre ISOFIX základňu (odporúča sa). Môže sa zaistiť 
použitím trojbodového pásu. Integrovaný bezpečnostný pás zaisťuje vyššiu 
bezpečnosť dieťaťa; zabudovaná strieška slúži na ochranu pred slnkom. 
S nastaviteľnou opierkou hlavy. Vhodné pre malé deti s váhou do 13 kg (približne 
do 12 mesiacov).

Všetky detské autosedačky sú k dispozícii vo farebných kombináciách Misano 
červená/čierna a Titánová sivá/čierna. Použité materiály sú šetrné k pokožke, 
priedušné, odolné voči svetlu, odnímateľné, dajú sa prať a sú certifikované 
v súlade so štandardom Oeko-Tex® 100. Náhradné pokrývky sú dostupné u vášho 
Audi partnera.

Bezpečnejšie pripevnenie pre Audi škrupinu a Audi detskú autosedačku. Môže sa 
rýchlo nainštalovať a odstrániť. Nastaviteľná podpora poskytuje lepšiu stabilitu. 
Zvyšuje úroveň ochrany dieťaťa. Poznámka: ISOFIX základňa je voliteľná pre 
škrupinu, ale povinná pre detskú sedačku.

01 Audi detská autosedačka

05 Audi plyšový volant

07 Podložka pod detskú autosedačku (nie je vyobrazená)

08 Ochrana operadla (nie je vyobrazená)

09 Audi detské spätné zrkadlo

06 Plyšový „Gekón Rob“

02 Audi sedadlo škrupina

04 Farebné varianty detských autosedačiek

03  ISOFIX základňa pre Audi škrupinu 
a Audi detskú autosedačku (nie je vyobrazená)

Kvalita, ktorá chráni vaše deti – a vám dodáva pokoj v duši.
Bez ohľadu na to, ktorú z našich detských autosedačiek si vyberiete, každá z nich spĺňa 
zákonné bezpečnostné štandardy, tak ako ich očakávate. To však nie je všetko – Audi realizuje 
doplnkové, dobrovoľné testy v skutočnom prostredí vozidla v záujme splnenia našich 
bezpečnostných a kvalitatívnych požiadaviek. Detské autosedačky z radu Audi Originálne 
príslušenstvo sú prispôsobené potrebám dieťaťa z pohľadu tvaru sedadla, ako aj ľahkej 
manipulácie pri inštalácii a demontáži.

Rodina 37
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Komfort
a ochrana

Komfort a ochrana 39

Žiarivé
vyhliadky.

Kdekoľvek idete, dostaňte sa tam ešte uvoľnenejším spôsobom. S pohodlím a ochranou, ktorú 
poskytuje Audi Originálne príslušenstvo, môžete zabudnúť na starosti s bežným opotrebením. 
Vďaka na mieru vyrobenému dnu batožinového priestoru, deliacej mriežke pre batožinový 
priestor, rôznym produktom autokozmetiky a iným ochranným produktom pre vaše vozidlo, 
vás vaše Audi A4 oslní s všestrannou funkčnosťou – a to doslova.

Na mieru šitá ochrana batožinového priestoru. Robustná 
a umývateľná. Lemovanie dookola zabraňuje tomu, 
aby tekutiny presakovali na dno batožinového priestoru.

01 Rohož batožinového priestoru
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Pre batožiny, ktoré často zanechávajú stopy počas prepravy. Vložka je vyrobená 
z umelej hmoty a má vysoké okraje a robustný dizajn. Veľmi ľahko sa čistí. 
Široké drážky zabraňujú posunutiu. Iba pre A4 Avant.

Chráni veľké plochy pred špinou v zadnej časti. Všestranný systém s uzatváraním na zips umožňuje aj 
psom vstúpiť a vystúpiť z vozidla cez zadné dvere. Jednoducho a rýchlo sa pripevňuje. Odolné povrchy, 
vodeodolný kryt, ktorý sa môže aj prať.

Bezpečnostný postroj pre psy, ktorý zodpovedá zákonným požiadavkám. Vyrobený z vysoko odolných 
materiálov vrátane nylónu, odolného proti roztrhnutiu a častí z nerezovej ocele. Špeciálne vystuženie 
zabraňuje tvorbe otlakov. S reflexnými pásmi v oblasti hrude. Môže sa používať ako postroj aj mimo vozidla.

Na mieru šitá ochranná fólia na nakladaciu hranu, vyrobená z priehľadnej fólie 
zvyšuje úroveň ochrany nárazníka pred poškodením pri nakladaní a vykladaní 
batožinového priestoru.

Priehľadná, takmer neviditeľná, vysoko výkonná ochranná fólia s extra jasnou 
vrstvou laku. Znižuje vplyvy spôsobené odlietajúcimi kamienkami a iným 
poškodením. Nasadzuje sa na prednú časť vozidla Audi.

Vyrobené z vysoko odolnej umelej hmoty. Zabraňujú poškodeniu laku 
a nahromadeniu špiny v oblasti okolo prahov a zadnej časti vozidla. 
K dispozícii v dvojdielnej sade pre prednú a/alebo zadnú časť vozidla.

Ľahko sa nasadzuje na zadné sedadlá. Nie je potrebné vŕtanie. Pri správnom 
používaní sa deliaca mriežka môže odstrániť bez zanechania stopy. Iba pre A4 Avant.

01 Odkladacia priehradka do batožinového priestoru

06 Ochranný poťah zadných sedadiel

07 Bezpečnostný postroj pre psy

02 Ochranná fólia nakladacej hrany (nie je vyobrazená) 

03 Ochranná fólia na lak (nie je vyobrazená) 

04 Lapače nečistôt (nie sú vyobrazené)

05 Deliaca mriežka pre batožinový priestor
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Jednoducho sa pripevňuje k vetracím otvorom a zapĺňa interiér vozidla 
príjemnou vôňou. Nie je žiadne riziko presakovania, keďže gekónový 
osviežovač vzduchu neobsahuje žiadnu tekutinu.

Ideálne sedí, v antracitovej farbe s uvedeným logom Audi. Vyrobená 
z priedušného a antistatického materiálu. Pruhy zdôrazňujú tvar vozidla. 
Výborná ochrana proti prachu a špine.

Vylepšená klíma v interiéri a príjemná cirkulácia čerstvého vzduchu. 
Deflektory vzduchu na dverách vášho vozidla Audi umožňujú vetranie 
interiéru vozidla a tým pádom prispievajú ku komfortu jazdy – a to aj 
pri snehu alebo daždi. Otvorením okna do výšky presne pod dolným 
okrajom deflektorov sa nepríjemné prehriatie spôsobené priamym 
slnečným svetlom stáva minulosťou. Vyrobený z vysokokvalitného, 
liateho akrylového skla. K dispozícii v dvojdielnej sade pre prednú alebo 
zadnú časť vozidla.

Na mieru šité pre vysokokvalitné materiály použité pre konštrukciu vozidla. 
Vhodné pre viaceré aplikácie, a to buď vnútri interiéru vozidla alebo pre vonkajšiu 
starostlivosť – v závislosti od produktu.

Veľmi jasné svetlo presne tam, kde ho potrebujete a to vďaka flexibilnému 
silikónovému gumenému krku. Maximálna stabilita vo všetkých polohách. 
Pripojenie cez zapaľovač cigariet.

Podporuje vodičov vydávaním zvukového signálu zakaždým, keď je 
nedostatočná vzdialenosť od prekážok. Štyri nenápadné ultrazvukové 
senzory sú nainštalované v zadnom nárazníku. Aktivované pri zaradení 
spätného chodu.

Udržiava rýchlosť vozidla na konštantnej úrovni od 30 km/h. Okrem toho je tiež 
k dispozícii funkcia automatického brzdenia, napríklad pri jazde dolu z kopca. 
Systém sa môže prevádzkovať aj samostatne pomocou páky na volante. Nastavená 
rýchlosť sa zobrazuje v informačnom systéme pre vodiča.

S tlakom 16 barov poskytuje espresso mobile skutočný zážitok z espressa 
s dokonalou krémovou penou. Sada zahŕňa 18 illy ESE kapsúl, dve nerozbitné 
šálky na espresso, mikrovláknovú utierku a elegantný obal. Pripojenie cez 
zapaľovač cigariet v interiéri vozidla.

Ponúka prakticky úplnú ochranu pred slnkom. Na mieru šitá dvoj- alebo 
trojdielna sada pre bočné a zadné okno. Ľahká inštalácia a skladovanie.

Prémiové textilné podlahové rohože sú na mieru šité pre rozmery podlahy 
Audi A4. Vyrobené z odolného, husto tkaného velúru. Na mieru šité podlahové 
rohože s celoročným využitím ponúkajú ochranu pred silným zašpinením. 
Podlahové rohože sú pripevnené použitím bodov poskytnutých pre tento účel 
na podlahe v prednej časti vozidla. S nápisom A4.

01 Osviežovač vzduchu Gekon 05 Plachta na vozidlo (pre vnútorné použitie)

07 Deflektor vzduchu (nie je vyobrazený)

08 Produkty starostlivosti o auto

09 LED lampa na čítanie (nie je vyobrazená)

06 Parkovací asistent 
 (nie je vyobrazené)

10 Tempomat
 (nie je vyobrazené)

02 Espresso mobile

03 Systém slnečných clôn (nie sú vyobrazené)

04  Prémiové textilné podlahové rohože 
a podlahové rohože s celoročným využitím
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Viac miesta pre obchodné nástroje. Vysokokvalitná obchodná taška vám ponúka viac úložného 
priestoru – približne 14 l, čo predstavuje dostatok priestoru pre laptop do 15 palcov, ako aj 
pre rôzne iné veci, ktoré   potrebujete do kancelárie. Môže sa bezpečne pripevniť k zadnému 
lavicovému sedadlu alebo prednému sedadlu spolujazdca použitím trojbodového 
bezpečnostného pásu. Môže sa používať aj mimo vozidla ako atraktívna aktovka.

Praktická všestranná taška ponúka úložný priestor a pomáha udržiavať poriadok vo vozidle. 
Taška má objem približne 11 litrov a môže sa upevniť na operadlo. Rúčky umožňujú jej používanie 
aj mimo vozidla.

Praktický produkt pre zahodenie smetí počas cesty, s vodeodolným vnútorným povrchom 
a kapacitou približne 5 litrov. Môže sa pripevniť na operadlo predných sedadiel. Jednoducho sa 
čistí. Môžu sa použiť a bezpečne vložiť aj štandardné vrecia na odpad.

Pohár na vkladanie v držiaku pohára na strednej konzole, s uvedením chrómovým krúžkom 
a 2 samostatnými priehradkami pre skladovanie mobilných telefónov a kľúčov od vozidla. 
Nie je vhodný pre všetky typy mobilných telefónov.

01 Obchodná taška

02 Odkladacia taška

03 Odpadkový kôš (nie je vyobrazený)

04 Držiak na pohár (nie je vyobrazený)
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Umožňuje používanie batožinového priestoru flexibilným 
spôsobom. Môže sa zložiť do požadovaného tvaru a pripevňuje sa 
ku dnu vozidla pomocou Velcro úchytiek. Pri odstránení sa 
oddeľovač vráti späť do pôvodného tvaru. Exkluzívne pre kryty 
batožinového priestoru vyrobené z filcu.

05 Univerzálny oddeľovač batožinového 
 priestoru (nie je vyobrazený)

Organizovaný úložný priestor pre zadné nedelené sedadlo. Taška 
na zadné sedadlo vo vysokokvalitnom dizajne Audi s viacerými 
vnútornými vreckami zo sieťoviny, dodatočným úložným priestorom 
a celkovým objemom približne 27 litrov ponúka množstvo priestoru 
pre rôzne veci, ktoré sú potrebné počas dlhej cesty. Ľahko sa zaistí 
použitím trojbodového pásu. Obsahuje protišmykový povrch 
v dolnej časti tašky.

Pevný úložný priestor pre mnohé malé veci. Vysokokvalitný box 
na zadné sedadlo má objem približne 12 litrov a vďaka nemu je 
cestovanie ešte pohodlnejšie. Môže sa upevniť na zadné nedelené 
sedadlo len pomocou niekoľkých krokov  použitím štandardného 
trojbodového pásu. Obsahuje vrecko zo sieťoviny s vnútornými 
sťahovacími šnúrkami pre zabezpečenie obsahu vrecka.

Vyrobený z čierneho polyesteru a ponúka úložnú kapacitu až 
do 32 l. Ľahko sa namontuje použitím Velcro pútok a poskytuje 
funkčné a praktické riešenie. Pri zložení naplocho vložka slúži ako 
doplnková ochranná podložka pre batožinový priestor. Dá sa prať 
a ľahko sa čistí.

Na bundy, saká alebo iné odevy. Pripevňuje sa k prednej opierke hlavy.

06 Taška na zadné sedadlo

07 Box na zadné sedadlo

08 Box do batožinového priestoru (skladateľný)

09 Vešiak na šaty



druckfreier Bereich für Verklebung:
5 mm (1 mm Beschnitt)

druckfreier Bereich für Verklebung:
5 mm (1 mm Beschnitt)

297x198_Girona_AOZ_US09_RZ.indd   2 03.08.15   15:23

2

6.3–3.7 l/100 km 144–95 g/km

6.4–3.8 l/100 km 147–99 g/km

300 l 360 l 405 l

1,902 x 630 x 376 mm 1,756 x 826 x 376 mm 2,050 x 800 x 380 mm

4–6 5–7 5–7

3–4 4–5 4–5

175 cm 155 cm 190 cm

60 kg 75 kg 75 kg
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Chceli by ste vedieť viac o Audi A4? Ale samozrejme. Technické informácie
Môžete zažiť svet vášho Audi A4 na stránke www.audi.com. Užite si vašu cestu objavov.
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Lyžiarske a batožinové boxy

Hodnota emisií

Informácie o kolesách

Objem

Model Kombinovaná spotreba paliva Kombinované emisie CO₂

Audi A4 Sedan

Audi A4 Avant

Vonkajšie rozmery (d x š x v)

Max. počet lyží

Max. počet snowboardov  

Max. dĺžka lyží

Max. povolená hmotnosť nákladu

Upozorňujeme na nasledujúce informácie týkajúce sa kolies: kolesá z ľahkých zliatin s nábehom na vysoko lesklú povrchovú úpravu 
alebo leštené, prípadne čiastočne leštené hliníkové kolesá sa nesmú používať na zimných cestách. V dôsledku výrobného procesu povrch 
ráfikov nemá dostatočnú antikoróznu ochranu a vzniká riziko dlhodobého poškodenia kvôli cestnej soli alebo podobným materiálom.

Informácie o spotrebe paliva, emisiách CO₂ a triedy efektívnosti pre sortimenty závisia 
od sady použitých pneumatík/kolies.
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Vytlačené 2016/07

Verzie modelov a vybavení uvedené v tejto brožúre a niektoré príslušenstvá nie sú k dispozícii vo všetkých krajinách. Niektoré zobrazené autá 
sú vybavené voliteľnou výbavou, za ktorú sa účtuje ďalší poplatok. Môžu sa vyskytnúť odchýlky od farieb, tvarov a materiálov zobrazených 
na ilustráciách. Údaje týkajúce sa dodacích špecifikácií, vzhľadu, rozmerov a váhy príslušenstiev boli podľa nášho najlepšieho vedomia správne 
v čase zadávania do tlače. Vyhradzuje sa právo na zavedenie zmien.

Táto brožúra je vytlačená na papier vyrobený z buničiny bielenej bez použitia chlóru.


