
Audi Original Tilbehør
Audi Q2

16” vinterhjul i 5-eget design

4 stk. aluminiumsfælge i dimensionen 6,5J x 16”, monteret med 205/60 
R16 vinterdæk.

kr. 9.999 inkl. montering

17” vinterhjul i 5-eget latusdesign

4 stk. vinterkomplethjul fra Audi Original Tilbehør, med fælge i dimen- 
sionen 7J x 17”, monteret med Michelin Alpin 5 AO - 215/55 R17.

kr. 14.599 inkl. montering

Låsebolte

De fire låsebolte kan løsnes med den medfølgende adapter, og de mod- 
virker effektivt hærværk og tyveri af bilens fælge.

kr. 399

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 Q2 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.

kr. 9.499 inkl. montering



Gummimåtter

Måtterne giver den bedst tænkelige beskyttelse af bilens bund mod snavs 
og fugt. Perfekt pasform som er nøjagtigt tilpasset fodrummene. Med 
Q2-modelbetegnelse på de forreste måtter.

Sæt fortil kr. 499
Sæt bagtil kr. 399

Bilplejetaske 

De populære bilplejeprodukter fra Audi, som er særligt tiltænkt rengøring 
af bilen hele året rundt, samlet i en praktisk opbevaringstaske: 1 stk. 
aktivt skum (300 ml.), 1 stk. insektrens (500 ml.), 1 stk. anti-frost sprink-
lerkoncentrat (500 ml.), 1 stk. dybdevirkende kunststofrens (250 ml.), 
1 stk. polymer-voks polish (250 ml.), 1 stk. voksshampoo (250 ml.), 1 stk. 
rudepolish (50 ml.), 1 stk. microfiberklud, 1 stk. insektsvamp samt 1 stk. 
vaskesvamp.

kr. 579

Tagbøjler

De originale tagbøjler til Audi Q2 er det perfekte grundlag for de forskel- 
lige transportløsninger til bilens tag, som for eksempel tagboks eller 
cykel- og skiholdere. Tagbøjlerne er lette at montere og de er udstyret 
med en tyverihæmmende låseanordning. 

kr. 1.999

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. Fås både til biler med manuelt- eller automatgear.

kr. 1.599 inkl. montering

Bagagerumsbakke

Skræddersyet bagagerumsbeskyttelse som kan anvendes når bagage-
rumsbunden 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

Alle salgspriser er vejledende.


