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Audi Γνήσια Αξεσουάρ

A3



Γνήσια αξεσουάρ Audi. Μοναδικά όπως κι εσείς.
Το νέο Audi A3 εντυπωσιάζει με τον σπορ σχεδιασμό του και τις αμέτρητες δυνατότητες
εξατομίκευσης. Κάντε το ακόμα πιο ξεχωριστό, με τις πρωτότυπες επιλογές της σειράς γνήσιων 
αξεσουάρ Audi και σύμφωνα με τις προσωπικές σας επιθυμίες. 

Μοναδική εμφάνιση         Σελίδα 04
Προσθέστε σπορ πινελιές στην καθημερινή σας οδήγηση και μαγνητίστε
όλα τα βλέμματα με τα γνήσια αξεσουάρ Audi που αναδεικνύουν
το προσωπικό σας στυλ.

Μεταφορά και άνεση            Σελίδα 06
Η επιλογή μεταφοράς αντικειμένων στο νέο A3 δεν περιορίζεται απλώς
στον χώρο αποσκευών. Σχάρες ποδηλάτων και μπαγκαζιέρες θα σας βοηθήσουν
να οργανώσετε εύκολα τις εκδρομές σας, για εσάς και τα αγαπημένα σας πρόσωπα.

Προστασία και ασφάλεια        Σελίδα 10
Χαρίστε στο αυτοκίνητό σας όλη την προστασία και τη φροντίδα που χρειάζεται.
Για ακόμη περισσότερο ασφαλή και ξέγνοιαστα ταξίδια, τα υψηλής ποιότητας
και προηγμένης τεχνολογίας γνήσια αξεσουάρ Audi είναι στη διάθεσή σας.
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Μοναδική εμφάνιση
Πλαστικό κάλυμμα κλειδιού

Το υψηλής ποιότητας κάλυμμα κλειδιού, προσδίδει την 
ιδιαίτερη προσωπική σας πινελιά, φροντίζοντας ακόμη και 
στις πιο μικρές λεπτομέρειες να αναδεικνύεται το προσωπικό 
σας στυλ. Διατίθεται σε διάφορες αποχρώσεις.

ΚΩΔ.: 4N0071208A Z7S

Φως εισόδου σε σχήμα κύκλων Audi 

Για εντυπωσιακές και πρωτότυπες εμφανίσεις, επιλέξτε τα 
φώτα εισόδου τεχνολογίας LED με τους χαρακτηριστικούς 4 
κύκλους Audi να αντανακλώνται στο έδαφος. Τοποθετούνται 
είτε στις εμπρός είτε στις πίσω πόρτες και χαρίζουν στυλιστική 
υπεροχή και ξεχωριστή παρουσία. 

ΚΩΔ.: 4G0052133G

Διακοσμητικά εξωτερικού καθρέφτη carbon

Τα διακοσμητικά από carbon κάνουν ακόμη πιο δυναμική 
την εικόνα του δικού σας Audi A3. Με εξαιρετικό φινίρισμα 
και τέλεια εφαρμογή, όπως άλλωστε όλα τα γνήσια 
αξεσουάρ της Audi.

ΚΩΔ.: 8Y1072532 3Q0 (διακοσμητικό δεξιού καθρέφτη carbon)

ΚΩΔ.: 8Y1072531 3Q0 (διακοσμητικό αριστερού καθρέφτη carbon)

Πεντάλ αλουμινίου και foot rest

Τα υψηλής ποιότητας καλύμματα πεντάλ, από ανοξείδωτο 
χάλυβα και αντιολισθητικό καουτσούκ, αναβαθμίζουν το 
εσωτερικό του Audi A3 και προσφέρουν το τέλειο σύνολο 
από πλευράς σχεδίασης και ασφάλειας.

ΚΩΔ.: 8V1064200A (για μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων)

ΚΩΔ.: 8V1064205A (για αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων)

Πίσω αεροτομή

Η δυναμική αεροτομή οροφής έχει σχεδιαστεί 
για να ταιριάζει με την σπορτίφ εμφάνιση και να 
τονίζει τον premium χαρακτήρα  του Audi σας. Είναι 
κατασκευασμένη με υψηλής τεχνολογίας υλικό από 
carbon, εξασφαλίζοντας έτσι ιδανική εφαρμογή.

ΚΩΔ.: 8Y4071645 3Q0
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Μεταφορά και άνεση
Σχάρα ποδηλάτων

Η σχάρα ποδηλάτων Audi που τοποθετείται στο πάνω μέρος του οχήματος 
προσφέρει τη δυνατότητα για ασφαλή και εύκολη μεταφορά του ποδηλάτου σας. 
Τα ανθετικά και υψηλής ποιότητας υλικά κατασκευής της, την καθιστούν εύχρηστη, 
πρακτική και αξιόπιστη.

 ΚΩΔ.: 80A071128

Μπάρες οροφής

Βελτιώστε τις δυνατότητες μεταφοράς του οχήματός σας με τις γνήσιες μπάρες οροφής Audi, 
διευκολύνοντας τη γρήγορη και εύκολη τοποθέτηση σχαρών ποδηλάτων, βάσεων σκι και snowboard 
καθώς και σχαρών καγιάκ. Κατασκευασμένες από υψηλής ποιότητας υλικά (όπως επιστρώσεις από 
φύλλα χάλυβα), είναι ανθεκτικές ακόμα και στις πιο δύσκολες συνθήκες. Έχουν υποβληθεί σε δοκιμές 
πρόσκρουσης από την Audi, αποδεικνύοντας στην πράξη την ποιοτική υπεροχή τους. Διαθέτουν 
αντικλεπτικό σύστημα κλειδώματος, κρατώντας ασφαλή τα προσωπικά σας αντικείμενα.

ΚΩΔ.: 8Y4071126

Προστατευτική μεμβράνη για το κατώφλι φόρτωσης

Προφυλάξτε τον προφυλακτήρα του Audi σας από ζημιές κατά τη φόρτωση 
και εκφόρτωση του χώρου αποσκευών. Η προστατευτική μεμβράνη που 
τοποθετείται είναι πλήρως ανθεκτική στον ήλιο και στις γρατζουνιές.

ΚΩΔ.: 8Y4061197

Ψυγείο χώρου αποσκευών

Με το ψυγείο χώρου αποσκευών της Audi 
χωρητικότητας 20 λίτρων και πρίζας 12 Volt, 
τα αναψυκτικά σας παραμένουν στην ιδανική 
θερμοκρασία που εσείς επιθυμείτε, κάνοντας 
το ταξίδι σας ακόμα πιο απολαυστικό και 
ξέγνοιαστο.

ΚΩΔ.: 4M8065402
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Μπαγκαζιέρα

Μεταφέρετε τις αποσκευές και τα σκι σας με τη γνήσια μπαγκαζιέρα Audi χωρητικότητας 310 λίτρων σε απόχρωση 
μαύρο brilliant και με επιχρωμιωμένους δακτυλίους Audi, σε νέα σχεδίαση με βελτιωμένη αεροδυναμική
και σπορ εμφάνιση. Κλειδώνει και ανοίγει και από τις δύο πλευρές για εύκολη φόρτωση, εκφόρτωση και για
μέγιστη ασφάλεια των αγαπημένων σας αντικειμένων. Μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο: 75 κιλά. 

ΚΩΔ.: 4K1071200  Y9B
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Τσάντα - ψυγείο για πίσω κάθισμα

Απολαύστε εσείς και οι συνεπιβάτες σας κάθε διαδρομή, αφού πλέον 
μπορείτε να μεταφέρετε τα τρόφιμα και τα αναψυκτικά σας, με την ειδικά 
σχεδιασμένη θερμομονωτική τσάντα – ψυγείο, η οποία αντικατοπτρίζει 
την υψηλή αισθητική και λειτουργικότητα Audi. 

Σχάρα για σκι και snowboard

Απολαύστε τα  αγαπημένα σας σπορ με τη σχάρα για σκι και snowboard για έως 4 
ζεύγη σκι ή 2 snowboard. Με τις υψηλής ποιότητας, εύκολες στην τοποθέτησή τους 
σχάρες και με δυνατότητα κλειδώματος, δεν θα μείνετε ποτέ πίσω 
στις αγαπημένες σας δραστηριότητες. 

ΚΩΔ.: 4M8071129

Θήκη business

Η θήκη business είναι μια θήκη φορητού υπολογιστή κανονικών διαστάσεων 
που μπορεί να αποθηκευτεί με ασφάλεια μέσα στο όχημα. Στη θήκη μπορείτε να 
αποθηκεύσετε ένα φορητό υπολογιστή 15 ιντσών, και πολλά άλλα αντικείμενα. 

ΚΩΔ.: 000087316C

Αρωματικό χώρου Gecko

Το αρωματικό χώρου σε σχήμα της γνωστής σαύρας Gecko σε 
ασημί χρώμα, τοποθετείται εύκολα πάνω στα πτερύγια του 
αεραγωγού, χαρίζοντας ένα ευχάριστο άρωμα στο εσωτερικό 
του οχήματος, διάρκειας περίπου 45 ημερών. 

ΚΩΔ.: 000087009A

Μηχανή Espresso

Η μηχανή Espresso Mobile σας προσφέρει τη δυνατότητα να απολαμβάνετε τον καφέ 
σας όπως εσείς τον επιθυμείτε ανά πάσα ώρα και στιγμή κατά τη διάρκεια του ταξιδιού 
σας. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι η σύνδεση του σταθμευμένου σας Audi με μία 
πρίζα 12 Volt. 

ΚΩΔ.: 4G0069641A

Θήκη απορριμμάτων 

Κατά τις μακρινές αλλά και σύντομες αποδράσεις σας, τα απορρίμματα ταξιδιού 
πολλές φορές είναι ο ανεπιθύμητος συνεπιβάτης σας. Για τον σκοπό αυτό, η γνήσια 
θήκη απορριμμάτων Audi αποτελεί την ιδανική λύση! 

ΚΩΔ.: 000061107B 

ΚΩΔ.: 80A065402
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Προστασία και ασφάλεια

Μετρητής πίεσης και βάθους πέλματος ελαστικών

Με τους αυτορρυθμιζόμενους μετρητές πίεσης και βάθους πέλματος διαπιστώνετε άμεσα και γρήγορα την πίεση των ελαστικών 
και το βάθος του πέλματός τους. Η μέτρηση της πίεσης ελαστικών έχει ακρίβεια 0,01 bar ενώ μπορούν να επιλεγούν διαφορετικές 
μονάδες, όπως: bar, psi, kgf/cm² και Kilopascal (kPa). Το βάθος του πέλματος μπορεί να εμφανίζεται σε χιλιοστόμετρα (mm)
ή ίντσες (in). 

ΚΩΔ.: 8W0093107

Καθαριστικό οθόνης 2 σε 1

Ο συνδυασμός 2 σε 1 του υγρού 
καθαρισμού με το πανί από ύφασμα 
μικροϊνών εξασφαλίζει την αφαίρεση 
των υπολειμμάτων ρύπων καθώς και των 
ενοχλητικών δακτυλικών αποτυπωμάτων 
από τις οθόνες και τις γυαλιστερές 
επιφάνειες. Διατίθεται σε διαφορετικά 
χρώματα.  

ΚΩΔ.: 80A096311

Προστατευτικό κάλυμμα χώρου αποσκευών

Το ιδιαίτερα ανθεκτικό κάλυμμα του χώρου αποσκευών έχει τέλεια εφαρμογή 
και προστατεύει ιδανικά τη μοκέτα από διαρροή υγρών, σκόνη και λάσπη.  

ΚΩΔ.: 8Y4061180

Προστατευτικό κάλυμμα πίσω καθίσματος 

Για μια απλή βόλτα ή για ένα μεγάλο ταξίδι, το ειδικά σχεδιασμένο κάλυμμα σάς δίνει τη 
δυνατότητα να έχετε πάντα μαζί σας τον αχώριστο φίλο σας, προστατεύοντας το πίσω κάθισμα 
του αγαπημένου σας Audi από οποιαδήποτε φθορά.

ΚΩΔ.: 8X0061680A
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Σταχτοδοχείο

Το υψηλής ποιότητας σταχτοδοχείο που τοποθετείται στην ποτηροθήκη 
της κεντρικής κονσόλας, ξεχωρίζει χάρη στο επιχρωμιωμένο καπάκι που 
καλύπτεται πλήρως με το λογότυπο Audi. Στο εσωτερικό, υπάρχει ένας 
σβηστήρας τσιγάρων για την αποφυγή επικίνδυνων καταστάσεων, για εσάς  
και τους αγαπημένους σας. 

ΚΩΔ.: 420087017

Ελαστικά πατάκια

Τα πατάκια δαπέδου παντός καιρού ταιριάζουν τέλεια στο δάπεδο του Audi 
A3. Είναι ανακυκλώσιμα, με αντιολισθητικό προφίλ στο πίσω μέρος τους, ενώ 
τα σημεία στερέωσης  στο δάπεδο εξασφαλίζουν ότι παραμένουν σταθερά 
στη θέση τους για τη δική σας ασφάλεια. 

ΚΩΔ.: 8Y4061511 041 (πίσω πατάκια - μαύρου χρώματος)

ΚΩΔ.: 8Y1061501  041  (εμπρός πατάκια - μαύρου χρώματος)

Παιδικό κάθισμα

Με το Audi A3, όλα τα μέλη της οικογένειάς σας 
απολαμβάνουν κάθε διαδρομή με ασφάλεια. 
Τα ειδικά σχεδιασμένα παιδικά καθίσματα (για 
παιδιά βάρους 15 - 36 κιλά), προσφέρουν μέγιστα 
επίπεδα προστασίας, αφού περνούν με επιτυχία 
ακόμα και τις πιο αυστηρές προδιαγραφές 
ασφάλειας που έχουν τεθεί από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. 

ΚΩΔ.: 4M0019904  EUR

Προστατευτικό υπόστρωμα παιδικού καθίσματος

Το υπόστρωμα παιδικού καθίσματος σάς προσφέρει 
εγγυημένη προστασία από κάθε πιθανή φθορά που 
μπορεί να προκληθεί κατά τη διάρκεια των ταξιδιών 
σας. Ο τρόπος τοποθέτησης είναι πολύ απλός και 
εύκολος, ταιριάζει με όλους τους τύπους παιδικών 
καθισμάτων και έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε τα παιδικά 
καθίσματα να είναι ακόμα πιο ασφαλή μέσω της 
αντιολισθητικής επιφάνειάς του. 

ΚΩΔ.: 4L0019819A

Ζώνη ασφάλειας σκύλου

Με την ειδική ζώνη ασφαλείας, οι τετράποδοι συνεπιβάτες 
σας έχουν τη μέγιστη ασφάλεια σε κάθε μετακίνησή τους, 
ελαχιστοποιώντας κάθε κίνδυνο και εξασφαλίζοντας την 
ακεραιότητά τους.

ΚΩΔ.: 8X0019409 | μέγεθος S

            8X0019409A | μέγεθος M

            8X0019409B | μέγεθος L

            8X0019409C | μέγεθος XL

Αντάπτορας φόρτισης USB

Ο διπλός αντάπτορας φόρτισης USB με τη 
σταθερή τάση φόρτισης  εξασφαλίζει τη 
σωστή φόρτιση και προστασία των συσκευών 
σας. Ο αντάπτορας μπορεί να εισαχθεί στην 
πρίζα 12V του οχήματός σας και να φορτίσει 
ταυτόχρονα έως δύο συσκευές (smartphone, 
tablet κ.λπ.)

ΚΩΔ.: 8X0051443
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Προειδοποιητικό γιλέκο

Με φωσφορίζοντα στοιχεία για να 
διακρίνεται από μεγάλη απόσταση, 
το προειδοποιητικό γιλέκο σάς 
προστατεύει από τα διερχόμενα 
αυτοκίνητα, ιδιαίτερα σε μειωμένες 
συνθήκες ορατότητας (πχ. κατά τις 
βραδινές ώρες). 

ΚΩΔ.: 8X0093056A

Φαρμακείο

Τίποτα πιο σημαντικό από την ασφάλεια, 
τη δική σας και των αγαπημένων 
σας προσώπων. Γι’ αυτό η ύπαρξη 
φαρμακείου εντός οχήματος κρίνεται όχι 
μόνο αναγκαία, αλλά και υποχρεωτική 
βάσει νομοθεσίας. 

ΚΩΔ.: 4L0093108C

Προειδοποιητικό τρίγωνο, 
αναδιπλούμενο

Η ύπαρξη προειδοποιητικού τριγώνου 
είναι αναγκαία και υποχρεωτική, 
σύμφωνα με τους κανονισμούς 
ασφαλείας. Συσκευασμένο σε ειδική 
θήκη και με συμπαγή σχεδίαση, διαθέτει 
μεταλλική περιστρεφόμενη βάση 
στήριξης.
(Σύμφωνα με τον κανονισμό ECE 27) 

ΚΩΔ.: 4K0093055

Σετ περιποίησης με θήκη

Για να κρατάτε το Audi σας πάντα όμορφο σαν 
την πρώτη μέρα αγοράς του, σας προσφέρουμε 
ένα σετ περιποίησης με όλα εκείνα τα προϊόντα 
που χρειάζεται το αγαπημένο σας A3, για να 
παραμένει πάντα σαν καινούργιο. Μέσα σε μια 
κομψά σχεδιασμένη θήκη, θα έχετε όλο τον 
απαραίτητο εξοπλισμό: αφρό καθαρισμού 300 ml, 
υγρό καθαρισμού εντόμων 500 ml, αντιψυκτικό 
500 ml, υγρό περιποίησης πλαστικών 250 ml, 
γυαλιστικό κερί 250 ml, σαμπουάν 250 ml, 
γυαλιστικό κρυστάλλων 50 ml, πανί με μικροΐνες, 
απλό σφουγγάρι καθώς και σφουγγάρι για ειδικές 
αποστολές (όπως καθαρισμό εντόμων). 

ΚΩΔ.: 4L0096353 020

Φορτιστής μπαταρίας

Ο φορτιστής της Audi προσφέρει μια σειρά από δυνατότητες, όπως διάγνωση της κατάστασης της μπαταρίας, 
δυνατότητα επαναφόρτισης ακόμη και πλήρως αποφορτισμένων μπαταριών, καθώς και λειτουργία ιδανικής φόρτισης 
σε συνθήκες ψύχους. Χάρη στην ενσωματωμένη οθόνη του, σάς παρέχει ανά πάσα στιγμή πληροφορίες για την 
κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας του αγαπημένου σας A3.

ΚΩΔ.: 420093050C

Σετ χειμερινής περιποίησης

Τα χειμερινά προϊόντα της Audi αποτελούν τον 
σημαντικότερο σύμμαχο του A3 σας κατά του κρύου. Στο 
συγκεκριμένο σετ περιποίησης περιλαμβάνονται όλα 
εκείνα τα προϊόντα που είναι απαραίτητα για τη σωστή 
λειτουργία και φροντίδα του: αντιψυκτικό έως -70°C 500 ml, 
αποπαγωτικό 500 ml, γυαλιστικό κρυστάλλων 50 ml, 
αντιθαμβωτικό πανί, καθώς και ξύστρα πάγου. 

ΚΩΔ.: 4L0096352 020

Ξύστρα πάγου

Τίποτα πιο εύχρηστο από την ξύστρα πάγου 
της Audi, η οποία αποθηκεύεται πανεύκολα 
και καθαρίζει αποτελεσματικά τον πάγο και το 
χιόνι. Διαθέτει ακόμη, ειδικό σχεδιασμό για τον 
καθαρισμό των μάκτρων των υαλοκαθαριστήρων.

ΚΩΔ.: 80A096010



Τιμοκατάλογος αξεσουάρ Αudi A3 1716

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ 

000061107B ΘΗΚΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ  46 € 

000087009A AΡΩΜΑΤΙΚΟ ΧΩΡΟΥ GECKO  11 € 

000087316C ΘΗΚΗ BUSINESS  128 € 

420087017 ΣΤΑΧΤΟΔΟΧΕΙΟ  49 € 

420093050C ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ  121 € 

4G0052133G ΦΩΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΕ ΣΧΗΜΑ ΚΥΚΛΩΝ AUDI  137 € 

4G0069641A ΜΗΧΑΝΗ ESPRESSO  313 € 

4K0093055 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΡΙΓΩΝΟ, ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟ  20 € 

4K1071200  Y9B ΜΠΑΓΚΑΖΙΕΡΑ  722 € 

4L0019819A ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ  48 € 

4L0093108C ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ  16 € 

4L0096352  020 ΣΕΤ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ  28 € 

4L0096353  020 ΣΕΤ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΘΗΚΗ  85 € 

4M0019904  EUR ΠΑΙΔΙΚΟ ΚΑΘΙΣΜΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 15 - 36 ΚΙΛΑ  433 € 

4M8065402 ΨΥΓΕΙΟ ΧΩΡΟΥ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ  249 € 

4M8071129 ΣΧΑΡΑ ΓΙΑ ΣΚΙ KAI SNOWBOARD  330 € 

4N0071208A Z7S ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΛΕΙΔΙΟΥ  49 € 

80A065402 ΤΣΑΝΤΑ - ΨΥΓΕΙΟ ΓΙΑ ΠΙΣΩ ΚΑΘΙΣΜΑ  135 € 

80A071128 ΣΧΑΡΑ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ  178 € 

80A096010 ΞΥΣΤΡΑ ΠΑΓΟΥ  6 € 

80A096311 ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΟΘΟΝΗΣ 2 ΣΕ 1  20 € 

8V1064200A ΠΕΝΤΑΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΚΑΙ FOOT REST (ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ)  120 € 

8V1064205A ΠΕΝΤΑΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΚΑΙ FOOT REST (ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ)  120 € 

8W0093107 ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΟΥΣ ΠΕΛΜΑΤΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ  27 € 

8X0019409A ΖΩΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΚΥΛΟΥ (ΜΕΓΕΘΟΣ M)  102 € 

8X0051443 ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ  34 € 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ 

8X0061680A ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ  164 € 

8X0093056A ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΙΛΕΚΟ  8 € 

8Y1061501  041 ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΠΑΤΑΚΙΑ, ΕΜΠΡΟΣ, ΜΑΥΡΑ  68 € 

8Y1072531  3Q0 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΚΑΘΡΕΦΤΗ CARBON  374 € 

8Y1072532  3Q0 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ΔΕΞΙΟΥ ΚΑΘΡΕΦΤΗ CARBON  374 € 

8Y4061180 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΧΩΡΟΥ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ  99 € 

8Y4061197 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΦΟΡΤΩΣΗΣ  55 € 

8Y4061511  041 ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΠΑΤΑΚΙΑ, ΠΙΣΩ, ΜΑΥΡΑ  49 € 

8Y4071126 ΜΠΑΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ  325 € 

8Y4071645  3Q0 ΠΙΣΩ ΑΕΡΟΤΟΜΗ 1.899 €

8X0019409 ΖΩΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΚΥΛΟΥ (ΜΕΓΕΘΟΣ S)  80 €

8X0019409B ΖΩΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΚΥΛΟΥ (ΜΕΓΕΘΟΣ L)  116 €

8X0019409C ΖΩΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΚΥΛΟΥ (ΜΕΓΕΘΟΣ XL)  118 €

1. Οι αναγραφόμενες λιανικές τιμές περιλαμβάνουν τον ΦΠΑ.
2. Δεν περιλαμβάνονται κόστη τοποθέτησης και βαφής, όπου αυτές οι εργασίες απαιτούνται.
3. Διατηρείται το δικαίωμα αλλαγών χωρίς προειδοποίηση. Για την καλύτερη ενημέρωσή σας παρακαλούμε όπως απευθυνθείτε στο δίκτυο των Εξουσιοδοτημένων Συνεργατών Audi.



Kosmocar A.E.
Επίσημος Εισαγωγέας Volkswagen, Audi, ŠKODA.
Επαγγελματικών Οχημάτων Volkswagen.
Επίσημος Εισαγωγέας Μοτοσικλετών Ducati Ελλάδος και Κύπρου.
Επίσημος Έμπορος και Εξουσιοδοτημένος Επισκευαστής Bentley.
Lamborghini Service Center.

Λ. Βουλιαγμένης 566- 568,
164 52 Αργυρούπολη
Τηλ. 210 99 81 200
E-mail: customercare@kosmocar.gr A
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