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Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar. Lokala prisvariationer kan förekomma.

MÅNADENS ERBJUDANDEN FÖR DIG SOM HAR AUDIKORT

Nyhet! Poäng på allt. Tillbehör till exempel.
Varje krona du handlar för genererar en poäng. När du kommit upp i 25 000 poäng dras 100 kr av från din nästkommande faktura.  

Instegsbelysning av LED-typ som projicerar Audi´s klassiska 
ringar alt. quattro logo på marken när de främre dörrarna 
öppnas. Detta skapar inte bara en belysning för i och 
urstigning utan ger även ett sportigt utseende. Färg: vit.  
För bilar med instegsbelysning som standard. 

Ord cirkapris: 1220:-    
91:-/mån 12 månader ränte-  
och avgiftsfri delbetalning   
Ringar, art nr: 4G0 052 130 G 
Quattro, art nr: 4G0 052 130 H
Totalpris: 1 095:-

Audi Instegsbelysning

Kostnadsfri reseförsäkring
När du betalar din resa med AudiKort VISA 
ingår en reseförsäkring utan kostnad. Den 
inkluderar bland annat avbeställningsskydd 
för dig och din familj, ersättning vid försening 
av bagage utanför hemlandet och försenad 
avgång. Skulle något hända med ditt hem när 
du är på en resa som du betalat med kortet så 
täcker vi hemförsäkringens självrisk upp till 
10 000 kronor.

>  Läs mer om 
reseförsäkring  
på audikortet.se

Intensivt rengöringskoncentrat 
som snabbt löser och mjukar upp 
den smuts som normalt uppstår på 
bilens fälgar som tex bromsdamm, 
pigmentföroreningar, asfalt, m.m. 
Lämplig för stål och lättmetallfälgar.

Ord cirkapris: 159:-    
Art nr: 00A 096 304B 020

4 st hjulväskor för smidig och 
säker förvaring och transport. 
Med bärhandtag och fickor för 
hjulbultar.

Standard passar alla hjul upp till 
18" och 245 mm bred. 

XL passar alla större hjul, max 20" 
t ex till A7, A8, R8, Q5 och Q7. 
 
Ord cirkapris från: 472:- 
Art nr: 4F0 071 156 / 4F0 071 156 A

Hjulförvaringsset 
Audi Standard / XL

Audi Fälgrengöring

 129:- 

Kampanjpris

Ger 129 poäng

 395:- 

Kampanjpris

Ger 395 poäng

 91:- /mån

12 månader ränte-  
& avgiftsfri delbetalning

Ger 1 095 poäng


