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Audi Γνήσια Αξεσουάρ

Q2



Γνήσια αξεσουάρ Audi. Μοναδικά όπως κι εσείς.
Eίτε χρησιμοποιείται για μια off-road περιπέτεια ή για την καθημερινή οδήγηση σε μια μεγάλη πόλη 
- το Audi Q2 είναι το όχημα για όλες τις συνθήκες. Νεανικό, με προκλητικό στυλ και εξοπλισμένο με 
υψηλή τεχνολογία, το compact SUV είναι ένα όχημα πόλης για καθημερινή οδήγηση και ψυχαγωγία, 
συνδυάζοντας την πρωτοποριακή σχεδίαση με το υψηλό επίπεδο λειτουργικότητας.
Κάντε το δικό σας Audi Q2, ακόμα πιο ξεχωριστό με τη σειρά γνήσιων αξεσουάρ Audi. 

Δυναμική εμφάνιση         Σελίδα 04
Για να αναδείξετε τον σπορτίφ χαρακτήρα του δικού σας Audi Q2, 
αναβαθμίστε την εξωτερική εικόνα με μια σειρά από δυναμικά αξεσουάρ.

Μεταφορά και άνεση            Σελίδα 08
Όπου κι αν σας οδηγεί το ταξίδι σας, μπορείτε να έχετε μαζί σας 
όλα όσα χρειάζεστε και επιθυμείτε, με τα γνήσια αξεσουάρ 
ταξιδιού Audi.

Προστασία και ασφάλεια        Σελίδα 12
Χαρίστε στο αυτοκίνητό σας όλη την προστασία 
και φροντίδα που χρειάζεται. 



Δυναμική εμφάνιση 0504

Δυναμική εμφάνιση
Διακοσμητικό εμπρός μάσκας

H συγκεκριμένη επιλογή σε χρώμα ασημί selenite χαρίζει 
έξτρα δυναμισμό και υπεροχή, τονίζοντας ακόμη περισσότερο 
τη δυναμική εμφάνιση του μοντέλου. 

ΚΩΔ.: 81A071360 TB2

Σετ διακοσμητικά θυρών

Ξεχωριστή εμφάνιση με το σετ των διακοσμητικών θυρών 
στη μοναδική απόχρωση του γκρι platinum. 

ΚΩΔ.: 81A071328 1RR

Σετ αυτοκόλλητα

Τονίστε τις εντυπωσιακές γραμμές του Q2 σας, με την 
αυτοκόλλητη διακοσμητική μεμβράνη σε απόχρωση γκρι 
platinum. 

ΚΩΔ.: 81C064317B 1RR

Σετ διακοσμητικά φτερών

Και η πιο μικρή λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Σετ 
τεσσάρων διακοσμητικών για τα φτερά του Audi Q2, 
σε απόχρωση γκρι platinum.

ΚΩΔ.: 81A071680 1RR

Κεντρικό κάλυμμα τροχού

Τραβήξτε όλα τα βλέμματα με τα μοναδικά καλύμματα 
τροχού, όπου οι κύκλοι Audi είναι πάντα ισορροπημένοι 
οριζόντια, τόσο όταν το αυτοκίνητο είναι σταματημένο όσο και 
όταν κινείται. Κάθε σετ περιλαμβάνει 4 καλύμματα τροχών.

ΚΩΔ.: 4M8071006Α



Δυναμική εμφάνιση 0706

Σετ διακοσμητικά εξωτερικού καθρέφτη

Διακοσμητικά καλύμματα εξωτερικών καθρεφτών σε 
απόχρωση γκρι platinum, με ένθετο διακοσμητικό σε 
απόχρωση ασημί selenite. 

Τοποθετούνται σε οχήματα χωρίς Audi Side Assist.

ΚΩΔ.: 81A072530 1RR

Διακοσμητικό ταμπλό, κόκκινο misano 

Η διακοσμητική επένδυση σε κόκκινο misano για το ταμπλό 
οργάνων, ταιριάζει τέλεια με τα υπόλοιπα διακοσμητικά 
στοιχεία στο εσωτερικό του Audi Q2. Όλα μαζί αποτελούν ένα 
εντυπωσιακό σχεδιαστικό σύνολο για τολμηρές εμφανίσεις. 

ΚΩΔ.: 81B072390 Z3M

Διακοσμητικό επένδυσης πόρτας, κόκκινο misano 
(δεν απεικονίζεται) 

Η  διακοσμητική επένδυση πόρτας σε χρώμα κόκκινο misano  
δεν θα μπορούσε να απουσιάζει, αφού αποτελεί ένα άρτιο 
και ξεχωριστό αποτέλεσμα σχεδίασης. Ταιριάζει τέλεια με τα 
υπόλοιπα διακοσμητικά στοιχεία στο εσωτερικό του Audi Q2, 
τονίζοντας την ήδη μοναδική του εμφάνιση. 

ΚΩΔ.: 81A072391 Z3M (εμπρός πόρτα)

ΚΩΔ.: 81B072391 Z3M (πίσω πόρτα)

Πίσω αεροτομή

Τονίστε την καινοτόμο σχεδίαση και την επιβλητική παρουσία 
του δικού σας Audi Q2 με το πίσω σπόιλερ. 

ΚΩΔ.: 81A071645 9AX

Σετ διακοσμητικά κολώνας πίσω πόρτας

Διακοσμητικά καλύμματα σε απόχρωση γκρι platinum, για 
την κολώνα πίσω πόρτας (κολώνα C) του δικού σας Audi Q2. 

ΚΩΔ.: 81A071350 1RR

Πεντάλ αλουμινίου και foot rest

Τα υψηλής ποιότητας καλύμματα πεντάλ, από ανοξείδωτο 
χάλυβα και αντιολισθητικό καουτσούκ, αναβαθμίζουν το 
εσωτερικό του Audi Q2 σας και προσφέρουν το τέλειο σύνολο 
από πλευράς σχεδίασης και ασφάλειας.

Τοποθετούνται σε οχήματα με μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων .

ΚΩΔ.: 8V1064200A

Διακοσμητικό κεντρικής κονσόλας, κόκκινο misano

Η διακοσμητική επένδυση σε απόχρωση κόκκινο misano 
ταιριάζει τέλεια με τα υπόλοιπα διακοσμητικά στοιχεία στο 
εσωτερικό του Audi Q2, χαρίζοντας μία εντυπωσιακή και 
μοναδική εμφάνιση στο δικό σας αυτοκίνητο. 

ΚΩΔ.: 81A072045A Z3M

Διακοσμητικό θυρολαβών, κόκκινο misano

Η διακοσμητική επένδυση σε κόκκινο misano διαφοροποιεί 
έντονα τις θυρολαβές του αυτοκινήτου. Από ένα χρηστικό 
στοιχείο μετατρέπονται σε σημείο εντυπωσιασμού, 
χαρίζοντας έναν μοναδικό χαρακτήρα στο δικό σας Audi Q2. 

ΚΩΔ.: 81A072161 Z3M

Διακοσμητικό κάλυμμα εσωτερικού καθρέφτη, κόκκινο misano

Το διακοσμητικό κάλυμμα για τον εσωτερικό καθρέφτη αυτόματης 
σκίασης ταιριάζει τέλεια με τα υπόλοιπα διακοσμητικά στοιχεία 
στο εσωτερικό του Audi Q2.  Όλα μαζί αποτελούν ένα εντυπωσιακό 
σχεδιαστικό σύνολο που τραβά τα βλέμματα.

ΚΩΔ.: 81A072540 Z3M
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Μεταφορά και άνεση
Σχάρα ποδηλάτων για τον κοτσαδόρο

Η σχάρα ποδηλάτων Audi που τοποθετείται στο πίσω μέρος του οχήματος (απαιτείται η 
τοποθέτηση κοτσαδόρου) προσφέρει τη δυνατότητα για ασφαλή και εύκολη μεταφορά δύο 
ποδηλάτων  ακόμη και ηλεκτρικών (e-bike). Οι αφαιρούμενες αποστατικές βάσεις και το 
πτυσσόμενο πλαίσιο στήριξης είναι στοιχεία που χαρακτηρίζουν  μία σχάρα ποδηλάτων ως 
εύχρηστη, πρακτική και ασφαλή. 

ΚΩΔ.: 4K0071105

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

Για αυτοκίνητα χωρίς ράγες οροφής 

ΚΩΔ.: 81A071126

Ψυγείο χώρου αποσκευών

Το ψυγείο χώρου αποσκευών Audi, χωρητικότητας 20 λίτρων, συνδέεται 
στην πρίζα 12 Volt και διατηρεί τα αναψυκτικά στη θερμοκρασία που εσείς 
επιθυμείτε, κάνοντας το ταξίδι σας ακόμη πιο απολαυστικό και ξέγνοιαστο.

ΚΩΔ.: 4M8065402
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Μπαγκαζιέρα

Μεταφέρετε τις αποσκευές και τα σκι σας με τη γνήσια μπαγκαζιέρα  Audi σε απόχρωση γκρι platinum - μαύρο brilliant και 
επιχρωμιωμένους δακτυλίους Audi, χωρητικότητας 360 λίτρων, σε νέα σχεδίαση Audi 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.: 8X0071200

Μεταφορά και άνεση 11

Κοτσαδόρος

Αφαιρούμενος κοτσαδόρος, με πλήρες σετ ηλεκτρικής 
καλωδίωσης ώστε να συνεργάζεται τέλεια με τα υπόλοιπα 
ηλεκτρονικά συστήματα του Audi Q2. Έχει δοκιμαστεί από 
την Audi σε δοκιμές πρόσκρουσης και πληροί τις αυστηρότερες 
ευρωπαϊκές προδιαγραφές για ασφαλείς μεταφορές. 

ΚΩΔ.: 81A092150

Σχάρα για σκι και snowboard

Απολαύστε τα  αγαπημένα σας σπορ με τη σχάρα για σκι και 
snowboard για έως 6 ζεύγη σκι ή 4 snowboard. Με τις υψηλής 
ποιότητας, εύκολες στην τοποθέτησή τους σχάρες και με 
δυνατότητα κλειδώματος, δεν θα μείνετε ποτέ πίσω 
στις αγαπημένες σας  δραστηριότητες. 

ΚΩΔ.: 4M0071129A

Αντάπτορας φόρτισης USB

Ο διπλός αντάπτορας φόρτισης USB μπορεί να εισαχθεί στην πρίζα 12V του 
οχήματος. Έτσι, μπορείτε να φορτίσετε ταυτόχρονα έως δύο συσκευές (smartphone, 
tablet κτλ.) με τη χρήση των αντίστοιχων καλωδίων φόρτισης. 

ΚΩΔ.: 8X0051443

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.: 000087009B

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 
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Προστασία και ασφάλεια

Αισθητήρες παρκαρίσματος πίσω

Το παρκάρισμα γίνεται εύκολη υπόθεση, ακόμη και 
σε ελάχιστο διαθέσιμο χώρο, με τους αισθητήρες 
παρκαρίσματος στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου. 
Ενεργοποιούνται με την επιλογή της όπισθεν και 
σας βοηθούν κατά τη στάθμευση και την εκτέλεση 
ελιγμών.
Οι αισθητήρες μπορούν να βαφτούν στο χρώμα του 
αμαξώματος, ταιριάζοντας αρμονικά και διακριτικά 
στη γενική εμφάνιση του οχήματος. 

ΚΩΔ.: 8V0054630B

Αισθητήρες παρκαρίσματος εμπρός 
(δεν απεικονίζονται)

Το απλό στην τοποθέτηση σύστημα προειδοποίησης 
απόστασης παρκαρίσματος, σάς βοηθά κατά τη 
στάθμευση και την εκτέλεση ελιγμών. Η υποβοήθηση 
στάθμευσης μπορεί να ενεργοποιηθεί και χειροκίνητα, 
ενώ το σύστημα απενεργοποιείται μετά από περίπου 
10 δευτερόλεπτα αν δεν ανιχνευτεί κάποια κίνηση. Για 
τη διακριτική τους ενσωμάτωση στην εμφάνιση του 
οχήματος, βάφονται στο χρώμα του αμαξώματος, όπως 
γίνεται και με τους πίσω αισθητήρες.  

ΚΩΔ.: 8V0054630C

Σύστημα αντηλιακής προστασίας, σετ 2τμχ

Τα υψηλής ποιότητας συστήματα αντηλιακής προστασίας, σας προσφέρουν 
σχεδόν απόλυτη προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία. Τοποθετούνται 
στα πλαϊνά και πίσω παράθυρα, ενώ το πλαίσιο από εξελασμένο χάλυβα 
ελατηρίων κρατά τεντωμένο το από 100% πολυεστέρα ύφασμα, ακόμα και 
όταν το πλαϊνό παράθυρο είναι ανοιχτό. 

ΚΩΔ.: 81A064160A

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.: 81A061180
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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. Με μεταλλική 
περιστρεφόμενη βάση στήριξης, 
ιδιαίτερα συμπαγή σχεδίαση και 
συσκευασμένο σε ειδική θήκη. 

(Σύμφωνα με τον κανονισμό ECE 27) 

ΚΩΔ.: 4K0093055

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 Q2. Είναι ανακυκλώσιμα, με αντιολισθητικό 
προφίλ στο πίσω μέρος τους, ενώ τα σημεία στερέωσης 
στο δάπεδο εξασφαλίζουν ότι παραμένουν συνεχώς στη θέση 
τους για τη δική σας ασφάλεια. 

ΚΩΔ.: 81A061511 041 (πίσω- μαύρου χρώματος)

ΚΩΔ.: 81B061501 041 (εμπρός – μαύρου χρώματος)

Προστατευτική μεμβράνη για το κατώφλι φόρτωσης (δεν απεικονίζεται) 

Η προστατευτική διαφανής μεμβράνη για το κατώφλι φόρτωσης του 
πίσω προφυλακτήρα, ταιριάζει ιδανικά και παρέχει πρόσθετη προστασία 
από ζημιές κατά τη φόρτωση και εκφόρτωση βαριών και ογκωδών 
αντικειμένων. 

ΚΩΔ.: 81A061197
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ 

81A072391  Z3M ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΠΟΡΤΑΣ, ΚΟΚΚΙΝΟ MISANO, ΕΜΠΡΟΣ   208 € 

81B072391  Z3M ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΠΟΡΤΑΣ, ΚΟΚΚΙΝΟ MISANO, ΠΙΣΩ   208 € 

81A072045A Z3M ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΟΝΣΟΛΑΣ, ΚΟΚΚΙΝΟ MISANO   347 € 

81A072161  Z3M ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ΘΥΡΟΛΑΒΩΝ, ΚΟΚΚΙΝΟ MISANO   137 € 

81A072540  Z3M ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΘΡΕΦΤΗ, ΚΟΚΚΙΝΟ MISANO   70 € 

81B072390  Z3M ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ΤΑΜΠΛΟ, ΚΟΚΚΙΝΟ MISANO   240 € 

81A061180 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΧΩΡΟΥ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ   92 € 

81A061197 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΦΟΡΤΩΣΗΣ   55 € 

81A061511  041 ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΠΑΤΑΚΙΑ, ΠΙΣΩ, ΜΑΥΡΑ   41 € 

81B061501  041 ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΠΑΤΑΚΙΑ, ΕΜΠΡΟΣ, ΜΑΥΡΑ   54 € 

8V0054630C ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΠΑΡΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΕΜΠΡΟΣ   360 € 

8V0054630B ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΠΑΡΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΠΙΣΩ   360 € 

8V1064200A ΠΕΝΤΑΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΚΑΙ FOOT REST   120 € 

4M8071006Α ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΡΟΧΟΥ (ΣΕΤ)   141 € 

81A071680  1RR ΣΕΤ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΦΤΕΡΩΝ   441 € 

81A071328  1RR ΣΕΤ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΘΥΡΩΝ   576 € 

81A071360  TB2 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ΕΜΠΡΟΣ ΜΑΣΚΑΣ   281 € 

81A071645  9AX ΠΙΣΩ ΑΕΡΟΤΟΜΗ   368 € 

81A072530  1RR ΣΕΤ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΘΡΕΦΤΗ   135 € 

81A071350  1RR ΣΕΤ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΚΟΛΩΝΑΣ ΠΙΣΩ ΠΟΡΤΑΣ   233 € 

81C064317B 1RR ΣΕΤ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ   128 € 

8X0093056A ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΙΛΕΚΟ   8 € 

4L0093108C ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ   16 € 

4K0093055 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΡΙΓΩΝΟ, ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟ   20 € 

81A092150 ΚΟΤΣΑΔΟΡΟΣ   789 € 

4K0071105 ΣΧΑΡΑ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΤΣΑΔΟΡΟ   690 € 

81A071126 ΜΠΑΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ (ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΡΑΓΕΣ ΟΡΟΦΗΣ)   312 € 

4M0071129A ΣΧΑΡΑ ΓΙΑ ΣΚΙ ΚΑΙ SNOWBOARD   269 € 
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.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ 

8X0071200 ΜΠΑΓΚΑΖΙΕΡΑ   639 € 

81A064160A ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΗΛΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΣΕΤ  2 ΤΜΧ   142 € 

8X0051443 ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ USB   34 € 

000061107B ΘΗΚΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ   46 € 

000087009B ΑΡΩΜΑΤΙΚO ΧΩΡΟΥ GECKO   11 € 

000087316C ΘΗΚΗ BUSINESS   128 € 

420087017 ΣΤΑΧΤΟΔΟΧΕΙΟ   49 € 

4M8065402 ΨΥΓΕΙΟ ΧΩΡΟΥ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ   250 € 



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
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