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QR code

Audi Originálne príslušenstvo 3

Audi Originálne príslušenstvo. 
Také individuálne ako vy.

Audi TT nie je iba jednoduchý dopravný prostriedok. Je aj vyjadrením vašej vlastnej individuálnej osobnosti. 
Jedinečné: Charakteristika, ktorú podporuje aj používanie Audi Originálneho príslušenstva. Produkty navrhnuté tak, 
aby ste si mohli realizovať svoje vlastné nápady v súvislosti s vozidlom Audi. Vaša výhoda prameniaca z na mieru 
šitých riešení, ktoré urobia dojem vďaka ich dizajnu a funkčnosti. Koniec koncov kreatívnosť počas vývojovej fázy 
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 sú pre vás 
pripravené v ponuke Audi Originálneho príslušenstva.

Sedí to len vtedy, keď to sedí perfektne. Objavte sortiment 
príslušenstva jednoduchým naskenovaním QR kódu 
pomocou smartfónu alebo otvorením nasledujúceho linku 
vo vašom prehliadači: www.audi.com/imagespot. Náklady 
na pripojenie závisia od vašej zmluvy s mobilným operátorom.



Keď ide o dizajn a kvalitu, 
my znovu vynájdeme
koleso. Znovu a znovu.
Pri strete progresívneho dizajnu a prémiovej kvality potrebujeme viac ako len dobré oko. Vyžadujeme správny 
spôsob prevedenia. Nájdenie správnych materiálov. Pre absolútne presné pasovanie. Pre hodnotu každého jedného 
komponentu. Práve preto sa snažíme neustále zlepšovať naše výrobné procesy, vždy hľadáme najlepšie materiály 
a pravidelne preskúmavame naše testovacie kritériá. Kolesá z Audi Originálneho príslušenstva tiež potvrdzujú túto 
ambíciu. Tieto produkty podstupujú rozsiahle testovanie na zabezpečenie vysokej úrovne kvality. Kolesá, ktoré už 
predtým boli poškodené od odlietajúcich kamienkov sú nastriekané vysoko korozívnou kyselinou octovou a soľným 
roztokom a to na niekoľko dní. Následne musia kolesá vyhovieť najprísnejším požiadavkám ďalších testov. 
Pre dosiahnutie vysokej odolnosti materiálu sa uplatňuje zložitý proces odlievania. Ďalšiu ochranu proti 
opotrebeniu ponúka sofistikovaný niekoľkovrstvový lak, ktorý zabezpečuje vysoko lesklú povrchovú úpravu. 
Množstvo dobrých dôvodov, prečo sa rozhodnúť pre kolesá z Audi Originálneho príslušenstva – aby ste ukázali, 
že na to máte cit. Zistite viac o našom aktuálnom sortimente kolies od strany 10.

Získajte Audi v skutočnom štýle. Kolesá z ľahkých zliatin, 
ktoré boli privedené do dokonalosti ešte pred ich výrobou. 
Prostredníctvom návrhárov, ktorí vám poskytli to najlepšie, 
čo vedia. Navrhnuté a vyvinuté použitím nástrojov 
na vysokej technickej úrovni a preto je každé koleso 
z ľahkých zliatin majstrovským kúskom.
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Audi TT.

Strana

Strana

Strana Strana

Strana

Strana

Vaše vozidlo Audi TT: ikona medzi športovými autami. 

Objavte, čo ho robí takým fascinujúcim.

Progresívne a pritom nadčasové – zistite všetko 

čo potrebujete vedieť o kolesách pre vaše Audi TT.

Viac priestoru. Viac možností. Objavte, aké transportné 

riešenia má Audi Originálneho príslušenstvo v ponuke 

pre vaše Audi TT.

Zistite, prečo infotainment a komunikačný 

produktový rad pre vaše Audi TT splní všetky 

vaše želania.

Zvýšená bezpečnosť a zábava pre fanúšikov 

značky Audi, pre malých i veľkých – s výrobkami 

pre deti z Audi Originálneho príslušenstva.

Vždy v dobrých rukách – tieto produkty vám 

poskytujú ešte vyššiu úroveň pohodlia a ochrany 

vo vašom Audi TT.

Šport a dizajn.

Preprava.

Komunikácia.

Rodina.

Komfort a ochrana.

Obsah 7



9Audi TT

Tvary, na ktoré ste hrdý. Neprekonateľné teraz i pred mnohými rokmi. 
Modely Audi TT a TT Roadster. Ďalší míľnik v rámci úžasného príbehu 
úspechu. Energetické. V každom aspekte jeho vzhľadu. Presne ako karoséria, 
ktorá je definovaná až do najmenšieho detailu. Plochá, široká a dlhá. 
Žiadne nadbytočné kontúry. Precízne až do najmenšieho detailu a s jasným 
cieľom: ulahodiť mocnou estetikou. Audi TT – jedno z najprogresívnejších 
áut našej doby.

Audi Originálne príslušenstvo ešte viac umocňuje túto víziu. Či sa jedná 
o štýlové dizajnové prvky, inteligentné transportné riešenia alebo 
o uplatňovanie nápadov, ktoré zvyšujú úroveň vášho pohodlia a ochrany. 
S modelom Audi TT nemusíte robiť kompromisy – ani keď sa jedná 
o príslušenstvo.

Hodnoty týkajúce sa spotreby paliva a emisií CO₂ nájdete na strane 33.
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01  Zimné kolesá z ľahkých zliatin v 5-ramennom dizajne 
štrbín, matná čierna farba, s nábehom na vysoko lesklú 
povrchovú úpravu *

Šport a dizajn 11

Viac
ako len štýl.
Ikonické športové auto musí byť navrhnuté od úplných základov – počnúc kolesami z ľahkých zliatin. 
V záujme splnenia presných požiadaviek na kvalitu, stanovených značkou Audi, tieto kolesá musia úspešne 
podstúpiť množstvo testovacích postupov. Uplatňujú sa aj dôkladné procesy odlievania v záujme zabezpečenia 
vysokej odolnosti materiálu, pričom sofistikovaný niekoľkovrstvový lak dáva vozidlu špičkový vzhľad a poskytuje 
efektívnu ochranu proti škrabancom. Atletické charakteristiky, skrz naskrz – a dokonalý štýl.

Výnimočný dizajn, ktorý je v dokonalom súlade s vaším Audi TT. V rozmeroch 9 J x 20. 
Pre veľkosti pneumatík 255/30 ZR 20.

*  Kontaktujte, prosím, vášho Audi partnera pre presný dátum uvedenia na trh. Je zákonnou požiadavkou pre tieto kolesá, aby sa používali iba spolu s krytmi kolesa, 
ktoré sú k dispozícii samostatne. Prosím dodržiavajte informácie týkajúce sa kolies nachádzajúce sa na strane 33.

Šport a dizajn
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QR code

 
 

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, dokážu Audi 
Originálne pneumatiky zabezpečiť bežnú kvalitu značky Audi.

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

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.

Očarujúce a praktické zároveň. Nožná opierka a kryty pedálu sú vyrobené z leštenej 
nehrdzavejúcej ocele. Gumený poťah na povrchu zabezpečí lepšie uchytenie.

Kompletné zimné kolesá vhodné pre použitie so snehovými 
reťazami v rozmeroch 7 J x 17 pre pneumatiky 225/50 R 17. 
Maximálna povolená rýchlosť: 210 km/h.
Trieda palivovej úspornosti: C, trieda priľnavosti na mokrej 
vozovke: C, trieda vonkajšieho hluku valenia:          72 dB.

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

Pre žiarivý vstup. Keď sú dvere vozidla otvorené, LED svetlo 
premieta logo quattro na zem. K dispozícii v dvojdielnej sade 
na strane vodiča a spolujazdca. Požiadavka: balík osvetlenia, 
ktorá je k dispozícii ako výbava z výroby.

Môžu sa uvoľniť len pomocou špeciálneho dodávaného 
adaptéra, čím sa ukradnutie kolies stáva zložitejším.

Dodá jedinečný štýl nielen vášmu vozidlu, ale aj mnohým 
iným povrchom. K dispozícii v dvoch veľkostiach: 20 x 15 cm 
a 40 x 30 cm.

*  Kontaktujte, prosím, vášho Audi partnera pre presný dátum 
uvedenia na trh

01  Zimné kolesá z ľahkých zliatin 
v 5-ramennom falxovom dizajne, 
farba Brilliant Silver

02 Čiapočky ventilov

03 LED pre vstupný priestor, quattro*

04 Bezpečnostné skrutky (nie sú vyobrazené)   

05 Dekoratívna nálepka Gecko 
 (nie je vyobrazená) 

06 Audi Originálne pneumatiky (nie sú vyobrazené)

07 Snehové reťaze

08 Vaky na kolesá

09 Nožná opierka a kryty pedálu z nehrdzavejúcej
 ocele (nie sú vyobrazené)

Šport a dizajn 13

Naučte sa ako správne nasadiť reťaze. 
Jednoducho naskenujte QR kód pomocou smartfónu 
alebo otvorte nasledujúci link vo vašom prehliadači:  
www.audi.com/snowchains. Náklady na pripojenie 
závisia od vašej zmluvy s mobilným operátorom.
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QR code

Základný nosič pre rôzne druhy transportných riešení, ako napríklad nosič 
bicyklov s uchytením o prednú vidlicu, nosič na kajak alebo lyžiarske a batožinové 
boxy. Profil je vyrobený z eloxovaného hliníka. Základný nosič sa ľahko montuje 
a je uzamykateľný. Maximálne povolené zaťaženie strechy je 75 kg.

Nový dizajn značky Audi predstavujúci vylepšenú aerodynamiku vďaka 
športovejšiemu konceptu. Dostupné v platinovo sivej so žiarivo 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 vyloženie. S vnútornou rúčkou 
pre zatvorenie boxu. S jednoduchou poistkou rýchlej akcie s obmedzovačom 
krútiaceho momentu. Umiestnené smerom k prednej časti vozidla a poskytujú 
optimálny prístup k batožinovému priestoru. Dostupné v troch veľkostiach: 
300 l (obrázok vpravo), 360 l (strana 16) a 405 l (strana 16). Môžu sa používať 
iba spolu so základným nosičom. Ďalšie informácie, ktoré vám pomôžu vybrať 
si správny strešný box, sa nachádzajú v tabuľke na strane 31.

01 Základný nosič

02 Lyžiarske a batožinové boxy

Objavte špeciálne vlastnosti tvaru a funkcie nového 
strešného boxu. Jednoducho naskenujte 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. Preprava

Vezmite si slobodu 
so sebou.
Výhoda športového štýlu Audi TT – dokonca aj po opustení vozidla. Vďaka transportným riešeniam* od Audi 
Originálneho príslušenstva. Tie zahŕňajú nové lyžiarske a batožinové boxy s výrazným dizajnom značky Audi 
a vysokokvalitným nosičom bicyklov s uchytením o prednú vidlicu. Intuitívne zaobchádzanie. Všestranné 
schopnosti. A prestavenie na mieru šitého dizajnu – tak ako by ste očakávali od Náskoku vďaka technike.

* Moduly základného nosiča a strešného nosiča sa môžu používať iba s modelom Audi TT Coupé.
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01

02

04

03

01 Lyžiarsky a batožinový box (360 l)*

02 Lyžiarsky a batožinový box (450 l)*

Preprava 17

* Podrobné technické špecifikácie nájdete v tabuľke na strane 33.

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

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, keďže sa 
jednotlivé tašky môžu používať v rôznych 
kombináciách. Dostupné v troch veľkostiach: S (43 l), 
M (76 l) a L (82 l).

03 Nosič lyží a snowboardu

04 Tašky pre strešné boxy
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02

05

03/04

 

Nosič bicyklov 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.

Pre kajaky určené 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.

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

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

Pre skladovanie alebo prepravu základného nosiča a menších modulov 
strešného nosiča. Vyrobený z trvácnych materiálov, s viacerými popruhmi 
a bočným vreckom vhodným na nástroje alebo malé častice.

01  Nosič bicyklov (nie je vyobrazený)

02 Nosič na kajak

03  Nosič bicyklov s uchytením o prednú vidlicu

04 Nosič bicyklov za predné koleso

05 Obal na strešný nosič

Preprava 19



Komunikácia

Komunikácia 21

Rýchlo sa meniaca 
zábava.
Zvuk Audi TT vás okúzli. Nielen zvuk motora však upúta vašu pozornosť. Audi Originálne príslušenstvo 
spája zážitok z jazdy so zážitkom zo zvuku, a to použitím USB adaptéra pre Audi zvukové rozhranie. 
Všetko stlačením len jedného gombíka. Získate prístup aj k vašej hudobnej knižnici, takže nielen jazda vám 
poskytne vynikajúcu zábavu.

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 mobilných telefónov 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, ľahko sa 
používajú a pritom zaberajú menej miesta ako keď sa používajú bežné káble. Špeciálny 
dizajn zabraňuje tomu, aby sa adaptéry ľahko zachytávali a poskytuje veľkú slobodu 
pohybu. Pre podrobnejšie informácie sa obráťte na vášho Audi partnera.

Exkluzívne pamäťové zariadenie, ktoré vzhľadom pripomína skutočný kľúč k vozidlu Audi. 
Kapacita pamäte: 8 GB. Špeciálna 90° poloha pre laptopy, vďaka ktorej sa zariadenie 
používa mimoriadne pohodlne. Vhodný pre všetky vozidlá vybavené USB pripojením alebo 
Audi hudobným rozhraním. Môže sa používať ako USB kľúč aj mimo vozidla.

01 USB adaptéry

02 Audi USB pamäťový kľúč (nie je vyobrazený)
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QR code

Ďalšie informácie o inštalovaní detských sedačiek. Jednoducho 
naskenujte QR kód pomocou smartfónu alebo otvorte nasledujúci link 
vo vašom prehliadači: www.audi.com/childseatinstallation. Náklady 
na pripojenie závisia od vašej zmluvy s mobilným operátorom.

Rodina 23

Pre najdôležitejších 
cestujúcich.
V Audi TT sa môže brať do úvahy všetko – vrátane detí. Samozrejme ich bezpečnosť je pre nás 
najdôležitejšia. Z tohto dôvodu sa detské sedačky z radu Audi Originálne príslušenstvo vyrábajú podľa 
mimoriadne vysokých štandardov kvality vzhľadom na bezpečnosť, ako aj na dizajn. Presne tak ako ostatné 
naše produkty pre deti  zabezpečujú, aby boli deti vždy spokojné so značkou Audi.

Môže sa používať v polohe otočenej 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).

01 Audi detská sedačka

Rodina
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01

02

 

03 07

06

04

Poskytuje vysokú úroveň pohodlia vďaka inteligentnému vedeniu 
bezpečnostného pásu. Výška a šírka operadla sa môže prispôsobiť 
dieťaťu. 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).

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

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

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

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

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. Možnosť 
rýchlej montáže a demontáže. Nastaviteľná podpora poskytuje lepšiu stabilitu. 
Poskytuje optimálnu úroveň ochrany pre dieťa. Poznámka: ISOFIX základňa je 
voliteľná pre škrupinu, ale povinná pre detskú autosedačku.

02 Audi detská autosedačka youngster plus

04 Audi škrupina

05 Podložka pre detskú autosedačku
 (nie je vyobrazená)

06 Audi plyšový volant

07 Plyšový „Gekón Rob“

03 Farebné varianty detských autosedačiek

01 ISOFIX základňa pre Audi škrupinu 
 a Audi detskú autosedačku

Rodina 25
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Komfort
a ochrana

Komfort a ochrana 27

Jasná 
prezentácia.
Audi TT nie je možné ochrániť pred nadšenými pohľadmi. Môžete ho však chrániť pred mnohými znakmi 
opotrebenia. Napríklad použitím výrobkov pre starostlivosť o vozidlo z radu Audi Originálneho príslušenstva. 
Ak požadujete viac úložného priestoru, naše výborné na mieru šité príslušenstvo vám umožňuje zachovať 
vašu flexibilnosť. Športové auto predsa môže byť aj praktické. A budete sa čudovať ako praktické dokáže byť.

Viac miesta pre obchodné nástroje. Vysokokvalitná obchodná taška vám 
ponúka viac úložného priestoru – približne 14 l, čo predstavuje dostatok 
miesta pre laptop do 15 palcov, ako aj pre ďalšie veci, ktoré potrebujete 
do kancelárie. Môže byť bezpečne pripevnená k zadnému alebo prednému 
sedadlu spolujazdca použitím trojbodového bezpečnostného pásu. Môže sa 
používať aj mimo vozidla ako atraktívna aktovka. Požiadajte vášho Audi 
partnera o informácie o ostatných funkčných riešeniach interiéru.

01 Obchodná taška
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Umožňuje sledovanie a vystopovanie ukradnutého vozidla v mnohých 
európskych krajinách pomocou technológie GPS/GSM. S funkciou 
automatického rozpoznania vodiča a inteligentnou funkciou zabránenia 
naštartovaniu. Pre podrobnejšie informácie sa obráťte na vášho Audi partnera.

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 vo vnútri vozidla.

Vyrobená z čierneho polyesteru, s úložnou kapacitou až do 32 l. Ľahko sa 
montuje použitím Velcro pútok a poskytuje funkčné a praktické riešenie. 
Pri zložení naplocho slúži krabica ako doplnková ochranná podložka 
pre batožinový priestor. Dá sa prať a ľahko sa čistí.

01 Audi Tracking Assistant plus

02 Espresso mobile

03 Krabica do batožinového priestoru (skladateľná)

Komfort a ochrana 29

Mimoriadne jasné svetlo presne tam, kde ho potrebujete a to vďaka 
flexibilnej silikónovej časti. Maximálna stabilita vo všetkých 
polohách. Pripojenie cez zapaľovač cigariet.

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.

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

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

04  LED lampa na čítanie

05 Lapače nečistôt (nie sú vyobrazené)

06 Produkty starostlivosti o auto

07 Gekónový osviežovač vzduchu
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Na mieru šitá ochrana batožinového priestoru. Robustná a umývateľná. 
Lemovanie dookola zabraňuje tomu, aby tekutiny presakovali pod dno 
batožinového priestoru.

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.

Vyrobené na mieru. Zvýšená ochrana proti ťažkému zašpineniu. Pripevnené 
k vozidlu použitím pripevňovacích bodov na podlahe. S uvedením loga TT.

Šité na mieru veľkosti podlahy v Audi TT. Vyrobené z trvácneho, hustého 
hrubého velúru. So špeciálnou vrstvou na zadnej strane. Podlahové rohože sú 
pripevnené použitím bodov poskytnutých pre tento účel na podlahe vozidla. 
S uvedením loga TT.

Umožňuje používanie batožinového priestoru flexibilným spôsobom. Môže sa 
zložiť do požadovaného tvaru a pripevňuje sa k dnu vozidla pomocou Velcro 
úchytiek Po odstránení sa rozdeľovací systém vráti do pôvodného tvaru. 
Exkluzívne pre  kryty batožinového priestoru vyrobené z filcu.

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.

01 Ochrana dna batožinového priestoru

04 Parkovací asistent

05 Gumené podlahové rohože

06 Prémiové textilné podlahové rohože

02 Univerzálny rozdeľovač batožinového priestoru
 (nie je vyobrazený)

03 Plachta na vozidlo (pre vnútorné použitie)



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

Model

Audi TT Coupé 6,6–4,2 l/100 km 153–110 g/km

Audi TT Roadster 6,9–4,3 l/100 km 158–114 g/km

Chceli by ste vedieť viac o Audi TT? Ale samozrejme.
Môžete zažiť svet vášho Audi TT na stránke www.audi.com. Užite si vašu cestu objavov.

Technické informácie
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Lyžiarske a batožinové boxy

Hodnota emisií

Informácie o kolesách

Objem

Kombinovaná spotreba paliva Kombinované emisie CO₂

Vonkajšie rozmery (d x š x v)

Max. počet lyží

Max. počet snowboardov  

Max. dĺžka lyží

Max. povolená hmotnosť nákladu

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

Používanie lyžiarskeho a batožinového boxu obmedzuje rozsah otvárania zadných dvierok vozidla.

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



AudiAudiAudi Vorsprung durch Technik

The models and equipment versions shown in this brochure and some of the accessories are not available in all countries. Some of the cars 
illustrated are equipped with optional equipment for which an extra charge is made. Deviations from the colours, shapes and materials shown 
in the illustrations may occur. Details concerning the delivery specifications, appearance, dimensions and weights of the accessories were 
correct to the best of our knowledge at the time of going to press. The right to introduce modifications is reserved.

This brochure is printed on paper made from pulp bleached without the use of chlorine.

AUDI AG 
85045 Ingolstadt, Germany
www.audi.com
Valid as of June 2015

Printed in Germany
592/5100.92.18

Audi Náskok vďaka technike

AUDI AG
85045 Ingolstadt, Nemecko
www.audi.com
Platný od júna 2015

Vytlačené 2016/07
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