Audi Original Tilbehør
Audi A3 TFSI e
Audi Original Tilbehør sikrer dig enestående kvalitet og fantastisk køreglæde.

Hvad enten du ønsker mere sportslighed, mere funktionalitet eller mere musik – med Audi Original Tilbehør kommer din
Audi A3 endnu mere til sin ret. Hvad er dit næste mål? Tag en spontan beslutning, og lad dig inspirere af højdepunkterne
inden for tilbehør.

Aftageligt anhængertræk
Den aftagelige trækkrog er let at montere. Når trækket ikke er i brug,
kan den 13-polede stikdåse skjules komplet bag hækdiffusoren, mens
trækkrogen kan opbevares i reservehjulsfordybningen. Til A3 TFSI e fås
anhængertræk ikke i forbindelse med panoramaglastag.
Introduceres primo 2021.
kr. 9.899 inkl. montering

Gummimåtter
Måtterne giver den bedst tænkelige beskyttelse af bilens bund mod
snavs og fugt. Perfekt pasform som er nøjagtigt tilpasset fodrummene.
Med A3-modelbetegnelse på de forreste måtter.
Sæt fortil kr. 499
Sæt bagtil kr. 399

Bagagerumsbakke
Skræddersyet bagagerumsbeskyttelse som kan anvendes når bagagerumsbunden er placeret i øverste position. Bakken er fremstillet af
særlig robust materiale, og den passer præcist til bagagerummets mål.
Det specieldesignede overflademønster hjælper til, at løse genstande
ikke rutsjer rundt.
kr. 799

Beskyttelsesfolie til læssekant
Beskyttelsen af ridsefast transparent folie har perfekt pasform og forbedrer beskyttelsen af stødfangeren mod ridser ved af- og pålæsning.
kr. 849 inkl. montering

Pedalkapper samt fodstøtte i stål
Sættet giver kabinen et ekstra sportsligt præg. Fremstillet af børstet
ædelstål. Gummibelægningen på overfladen sørger for, at foden står
bedre fast.
kr. 1.599 inkl. montering

Låsebolte
De fire låsebolte kan løsnes med den medfølgende adapter, og de modvirker effektivt hærværk og tyveri af bilens fælge.
kr. 399

LED-indstigningslys med logo
LED-indstigningslysene fås med Audi ringe eller S-line logo som elegant
projiceres ned på vejen, når bildøren åbnes. Kan monteres på biler med
belysningspakke med indstigningslys under dørene i stedet for den eksisterende lyskilde.
Ved fordøre kr. 1.299 inkl. montering
Ved for- og bagdøre kr. 2.399 inkl. montering

Audi logo som dekorfolie
Audi ringene som foliesæt til venstre og højre side på den bageste del
af bilen. Folien fås med ringe i farverne brillantsort eller sølvmetallic
alt efter bilens lakfarve.
kr. 799 inkl. montering

Foldbar bagagerumsboks
Kan rumme op til 32 L. Let at samle takket være velcrobånd. Når boksen
ikke er i brug, kan den bredes ud og fungere som beskyttelsesunderlag
til bagagerummet.
kr. 379

Alle salgspriser er vejledende.

