
Felhőtlen nyaralás.
Audi Eredeti Tartozékok.

Audi CarCheck

Az Audi CarCheck során megvizsgálunk 14 olyan  
funkcionális részegységet, melyek komoly 
kopásnak és elhasználódásnak vannak kitéve.

<C15KOZBIZT>

9990 Ft
plusz járulékos munkadíj és anyagköltség



Az Audi e-tron nem pihen.
Csak erőt gyűjt.

Az elektromosság mától Audi. Új korszak kezdődött.

Ha messzire akar eljutni, az új Audi e-tron remek társa lesz. A nagy teljesítményű, 
akár 150 kW-os töltésnek köszönhetően az Audi e-tron alig 30 perc alatt ismét 
útra kész. A nagy hatótávolság pedig több felfedezést tesz lehetővé.

A reklámozott Audi modellek még nem véglegesek, azok kereskedelmi forgalomba a 2019-es év során kerülnek majd. Ennek megfelelően a reklámban feltüntetett
technikai specifikációk még változhatnak, azokat előzetesnek kell tekinteni. A modellek motorizáltságtól függő, kombinált átlagfogyasztása 0 l/100 km, CO₂-kibocsátása
0 g/km. A reklámozott modell villamosenergia-fogyasztási adatai nem véglegesek. A fogyasztási és CO₂-kibocsátási értékek az előírt szabvány (715/2007/EK rendelet)
jelenleg érvényes változata szerint kerültek meghatározásra. Ezek az értékek összehasonlítási alapként szolgálnak más járműtípusokkal szemben, nem szavatolják
a járművek valós üzemanyag-fogyasztását.
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Szezonális gyorsátvizsgálás

Gyári technológia szerinti szerviztanácsadás, gyártói  
szerviz akciók ellenőrzése, külső-, és belső állapotvizsgálat,  
a legfontosabb kezelőszervek és elemek működésének  
ellenőrzése, a motortér-, a kerekek, valamint a karosszéria 
alsó részének ellenőrzése. A vízvályú tisztaságának,  
a kifolyónyílások állapotának és a fékfolyadék  
forráspontjának ellenőrzése. 

<CSZEZGYORA> 8000 Ft 

 
Szezonális gyorsátvizsgálás  
külső mosással

Szezonális gyorsátvizsgálás és külső mosás kedvezményes 
csomagáron. 

<CSZEZGYORMA> 11 000 Ft 

 
Audi TOP Fitness

A minőségi anyagok gondos ápolást igényelnek. Leginkább 
télen veszi igénybe a hó és a só az autót, ráadásul nemcsak 
kívülről, hanem a behordott latyak és sár révén a belső tér-
ben is. Az Audi TOP Fittness keretében elvégezzük a gépko-
csija külső mosását, kiporszívózzuk a belső teret, áttöröljük 
a műanyag részeket, lemossuk a gumiszőnyegeket, meg-
tisztítjuk az üvegfelületeket kívül és belülről egyaránt, meg-
tisztítjuk a vízvályút és az esővíz elvezetőket, és ellenőrizzük 
a pollenszűrőt.

<C9TOPFITA> 14 000 Ft 

Nyári nagytakarítás

Külső mosás és belső takarítás kedvezményes csomagáron. 

<CWELLNESS> 6000 Ft 

Professzionális klímatisztítás

A klímarendszer és a belső tér fertőtélenítése,  
szagtalanítása, eredeti gyári anyagokkal, speciális,  
ultrahangos eszközzel. 

<C14PROFKLT> 12 990 Ft 

 
Audi aktívszenes szűrő, ami  
kiszűri a szagokat és a szennyező 
anyagokat

A jármű belsejének jobb levegőminősége egészségesebb kör-
nyezetet biztosít. Az aktívszenes szűrő hatékonyabban szűri 
ki nem csak a port és a polleneket, hanem a spórákat és bak-
tériumokat, valamint a szennyező gázokat is. Ez azt jelenti, 
hogy a ventillátor még forgalmi dugókban vagy alagutakban 
is használható. Mivel hatékonysága idővel csökken, ne feledje 
el kellő időben kicseréltetni a szűrőt.

19 390 Ft-tól* (szereléssel együtt)

* A modellspecifikus választékról, az elérhető termékváltozatokról és további tudnivalókról érdeklődjön márkakereskedőjénél!



Az AdBlue® adalékkal, mely 32 százalékig tiszta karbamid-
ból áll, 90%-kal csökkenthető a dízelmotorok nitrogén-oxid 
kibocsátása. Ez egy környezetbarát technológia, melyet a jö-
vőben egyre több dízel gépjárműnél fognak alkalmazni. 
Az AdBlue®-technológia használatához a gépjárműnek ren-
delkeznie kell egy úgynevezett SCR-katalizátorral.  
A Selective Catalytic Reduction azt jelenti, hogy a káros nit-
rogén-oxidok (NOx) a kipufogó gázokban egy speciális katali-
zátorral (catalytic) célzottan ártalmatlan nitrogénné és vízzé 
(selective) alakulnak át, melynek következtében a káros 
anyag kibocsátás jelentősen csökken (reduction). Amennyi-
ben a gépjárműbe be van építve az SCR-katalizátor, az a ke-
zelési útmutatóban megtalálható és átadáskor ismertetésre 
került.

Az AdBlue® adalékot egy külön tankba töltik, melynek nyílá-
sa modelltől függően a csomagtartóban, a pótkerék vályú-
ban, a motortérben vagy az üzemanyag tartály betöltőnyílá-
sa mellett található.

AdBlue®: tegyen a környezetért!

• AdBlue® használatával akár 90%-kal csökkenthető  
a dízelmotorok nitrogén-oxid kibocsátása.

• Egyre több Audi modell rendelkezik SCR-katalizátorral, 
melyről tájékoztatás a kezelési  
útmutatóban található.

• Az AdBlue® fogyasztás függ a vezetési stílustól, a mo-
tor és a környezet hőmérsékletétől. Átlagosan  
1,5-2,5 liter szükséges 1 000 kilométerenként.

• Ne felejtsünk el utántölteni! Az AdBlue® utántöltés 
szükségességéről a vezető a fedélzeti komputer 
akusztikus és optikai jelzéseiből értesül – először  
mikor még 2400 km van utántöltésig, utána pedig 
amikor már csak 1000 km-t lehet megtenni. 

• Az utántöltésről márkaszervizeink szívesen  
gondoskodnak.
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Audi Eredeti kerékőr csavarok*

A keréktárcsák ellopása elleni védelmét szolgáló,  
egyedi kulcsbetétet igénylő csavarok. 

15 790 Ft

Audi Eredeti sárfogó pár*

Fekete színben. 

16 490 Ft-tól

Audi Eredeti könnyűfém keréktárcsák*

Az Audi tartozékkínálat keréktárcsái pompás külsejű könnyűfém keréktácsák, amelyeket vastag  
lakkréteg véd a karcolásoktól. 

Audi Eredeti 5-küllős 
Velum-design 
könnyűfém 
keréktárcsa*

7,5x18. A3 (8V), A3 Sportback (8P)

<8V0071498  4EE> 130 690 Ft

Audi Eredeti  
5 vegyesküllős 
könnyűfém 
keréktárcsa*

8,5Jx19 ET45. A6 (4G)  

<4G0071499 4EE> 190 390 Ft

Audi Eredeti 
5-küllős Parabol-
design könnyűfém 
keréktárcsa*

9Jx20. A8 (4H) 

<4H0071490  4EE> 220 190 Ft

Audi Eredeti 5 V-küllős 
design könnyűfém 
keréktárcsa*

7,5Jx17. A1 (8X)

<8X0071497  8Z8> 93 590 Ft

* A modellspecifikus választékról, az elérhető termékváltozatokról és további tudnivalókról érdeklődjön márkakereskedőjénél!



Audi CarCheck

Az Audi CarCheck során megvizsgálunk 14 olyan  
funkcionális részegységet, melyek komoly 
kopásnak és elhasználódásnak vannak kitéve.

<C15KOZBIZT>

9990 Ft
plusz járulékos munkadíj és anyagköltség

6
* A modellspecifikus választékról, az elérhető termékváltozatokról és további tudnivalókról érdeklődjön márkakereskedőjénél!

Das passende 
Equipment. 

Audi Original Zubehör

Audi Eredeti ülésvédő takaró

Ülésvédő takaró, mely megóvja a hátsó ülést, a háttámlákat 
és az ajtókat a szennyeződésektől. 

<8X0061680A> 58 690 Ft

Audi Eredeti biztonsági kutyahám

A biztonsági kutyahám a biztonsági övhöz rögzíthető.  
Több méretben, minden méretű kutyához.

29 990 Ft-tól

Audi Eredeti I-SIZE babahordozó

0-15 hónapos (kb. 45-80 cm) gyermekek számára. Az autó 
saját, 3-pontos biztonsági övével vagy I-SIZE kiegészítő 
kerettel, a menetiránynak szemben rögzíthető. Huzata Oeko 
Tex Standard 100 besorolású, levehető és mosható. ECE-
R129/00 (I-SIZE) tanúsítvánnyal rendelkezik.

<4L0019900F> 135 190 Ft

<4L0019907A EUR> 106 990 Ft

Audi Eredeti Smartphone Interface*

Használatával összekötheti okostelefonját autója MMI rend-
szerével, és annak kijelzőjét és kontrollerjét használhatja 
okostelefonja telefon-, navigációs és zenelejátszó alkalma-
zásaihoz.   

102 290 Ft-tól

Audi Eredeti Rear Seat  
Entertainment III  
médialejátszó rendszer*

Hordozható médialejátszó rendszer. Képernyője az első ülés 
fejtámlájára rögzíthető. Hordtáskával, távirányítóval, fejhall-
gatóval, saját akkumulátorral rendelkezik. USB csatlakozási 
lehetősége és SD kártya helye is van. Számos további funkci-
ójáról márkakereskedője készséggel nyújt felvilágosítást.

Beszereléséhez további szerelési anyagok megrendelése 
lehet szükséges. S-Line és Sport ülésekre nem szerelhető 
fel. 

224 890 Ft-tól

Audi Eredeti bőrápoló 250 ml

Nanotechnológiás impregnálószer a bőrkárpit idő előtti 
kifakulásának megakadályozására. Minden fényes bőrhöz. 

<00A096306A 020> 2990 Ft

Audi Eredeti logózott takarólepel*

Fekete színben, gumipántos rögzítéssel, beltéri használatra.

108 890 Ft-tól
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Audi Eredeti zárható alaptartó*

Aerodinamikusan formált alumínium profilból készült.  
Kódolt rögzítőcsavarokkal rendelkezik. 

86 690 Ft-tól

Audi Eredeti zárható kereszttartó*

Alumínium profilból, T-núttal. A hossztartóhoz zárható. 

65 790 Ft-tól

Audi Eredeti alaptartó tárolózsák*

A hordfülekkel és akasztókkal ellátott, összehajtható zsák 
az Audi alaptartó praktikus tárolásához. Fekete színben, 
Audi logóval. 

<8R0071156C> 16 290 Ft 

Audi Eredeti kerékpártartó

Aerodinamikusan formált alumínium profilból készült tartó 
egy kerékpár szállítására. Max. terhelhetőség 17 kg. 

<8T0071128> 44 990 Ft

Audi Eredeti kajaktartó

Gyári, T-nút profilos alaptartókra szerelhető. 1 darab,  
max. 25 kg-os kajak szállítására alkalmas. 

<4G0071127> 80 390 Ft

Audi Eredeti tetőbox

Mindkét oldalról és nagy szögben nyitható. Gyorsretesz 
segítségével könnyen felszerelhető. Csak Eredeti alap-  
és kereszttartókra szerelhető.

177 590 Ft-tól 360 l

191 390 Ft-tól 360 l

268 290 Ft-tól 405 l

Audi Eredeti csomagtérszőnyeg*

Antracitszürke színű, habosított polietilén betét.

16 690 Ft-tól

Audi Eredeti szövetszőnyegek*

18 990 Ft-tól

Audi Eredeti navigációs 
szoftver*

2019-es változat. Bizonyos esetekben aktiváló 
dokumentum rendelése lehet szükséges.

76 390 Ft
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Jövőnk  
hajtóereje.

MOON Wallbox Basic

Falra szerelhető otthoni töltő-
készülék elektromos autókhoz. 
Biztonságos és egyszerű töltés 
garázsban, mély garázsban, 
vagy kültéri parkolóhelyen. 
Töltési teljesítménye  
max. 11 kW. 

MOON Wallbox Connect

Falra szerelhető, magasabb 
töltőteljesítményű okostöltő 
készülék elektromos  
autókhoz. RFID kártyaolva-
sóval, GSM modemmel, LAN 
csatlakozóval. Költségkimu-
tatási lehetőséggel. Töltési 
teljesítménye max. 22 kW. 

MOON2Go  

Intelligens töltőkábel elektro-
mos autókhoz, három részes 
átalakító csatlakozókészlet-
tel, praktikus hordtáskában. 
Bluetooth kapcsolattal, mobil-
telefon applikációval vezérel-
hető. Költségkimutatási lehe-
tőséggel. Töltési teljesítménye 
max. 22 kW. 

További információ: www.moon-power.hu

Audi_Moon_productAd_A4_201905.indd   1 2019. 05. 15.   10:59



Az Audi motorhang-rendszer  
mindenkit lenyűgöz.

Az Audi motorhang-rendszerének segítségével autójának hangja még szebb  
és erőteljesebb lesz – egy erős motor mély hangjára mindenki felkapja a fejét. 

A gyár által az Audi A4, A5, A6 és A7 modellekhez* precíz mérnöki munkával  
kifejlesztett, a minden részletre kiterjedő teszteken tökéletesen megfelelő, integrált 
rendszere csúcsminőségű anyagok felhasználásával készült, és nem befolyásolja  
autója teljesítményét vagy megbízhatóságát: csak a hangját teszi még lenyűgözőbbé.

Audi Eredeti Tartozékok
*  A részletekről érdeklődjön  

Audi márkaszervizeinkben!

2018_Audi_Engine_sound_system_Ad_HU.indd   1 2018. 09. 17.   12:16



Kedvezményes árú Audi Service 4+ szervizcsomagjaink a gyári technológia szerint elvégzendő munkálatok munkadíját 
tartalmazzák – ide értve a szükséges csatlakozó munkálatokat is – Audi Eredeti alkatrészek és segédanyagok felhasználá-
sával. Az ár a párban cserélendő alkatrészeknél (fékbetét, féktárcsa, lengéscsillapító) mindkét oldalra vonatkozik.
A beépített alkatrészekre 2 év garancia, az elvégzett munkálatokra 6 hónap jótállás vonatkozik, melyek a kiállított  
számlával érvényesíthetőek.  

Hátsó lengéscsillapítók cseréje Audi A4 (8E) (PR-1BA / 1BL / 1BR / 1 BV futómű 
kivitel)

25 000 Ft 
bruttó kedvezmény

Első féktárcsák és fékbetétek cseréje Audi Q7 (4L) (PR-1LF fékrendszerrel) 60 000 Ft 
bruttó kedvezmény

Vezérműszett és vízszivattyú csere Audi A6 (4F) 2.0 TDI (CAHA motorkóddal) 40 000 Ft 
bruttó kedvezmény

Kuplungszett csere Audi A3 Sportback (8V) 1.6 TDI (CLHA motorkóddal) 40 000 Ft 
bruttó kedvezmény

Az Ön 4 évesnél idősebb Audi gépkocsijára igénybe vehető további számtalan Audi Service 4+ ajánlatunkról készséggel 
adnak Önnek felvilágosítást szerviztanácsadó kollégáink.

Minden ízében Audi. 4 éves kor felett is.
Audi Service 4+

Audi S4+ A4 hirdetés 2017.indd   1 2017. 09. 27.   12:27
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Audi Eredeti szűrők

Mindegy, hogy üzemanyag-, levegő- vagy olajszűrő: mindegyik szűrő arról gondoskodik, hogy a motor mindig 
le tudja adni a maximális teljesítményét és az érzékeny részegységeket védje a szennyeződések által okozott 
sérülésekkel szemben. A Volkswagen AG eredeti szűrői megbízhatóan és bármilyen üzemeltetési körülmények 
között teljesítik ezeket a feladatokat. Ezen kívül a méreteik pontosan illeszkednek az adott gépkocsimodellhez 
és, az esedékes csereintervallum esetén történő kicserélésükkor, a legtisztább megoldást jelentik  
a Volkswagen konszern által gyártott összes gépkocsimodell számára.

Eredeti üzemanyagszűrők
Mindegy, hogy az üzemanyagtartályban lévő szennye-
zőanyag-maradványokról, vízről, rozsdáról és korom-
ról vagy más kisméretű szennyezőanyagról van szó: az 
üzemanyagban lévő szennyeződések negatívan befo-
lyásolhatják a motor teljesítményét és ezen kívül kor-
róziót és károsodásokat okozhatnak. A Volkswagen 
AG eredeti üzemanyagszűrői a hatósági előírásokon 
túlmenően biztosítják az üzemanyag megtisztítását a 
szennyeződésektől, és az optimalizált tisztító hatá-
sukkal biztosítják a motor hosszú élettartamát. Ezen 
kívül a speciálisan a Volkswagen konszern adott mo-
delljének üzemanyag-ellátó rendszeréhez megfelelő-
en vannak kialakítva és első osztályú méretpontossá-
got biztosítanak, így használatuk teljes időtartama 
alatt magas szintű működésbiztonságot garantálnak.

Eredeti motorolajszűrők
Az olajszűrőkkel szemben támasztott követelmények 
is egyre nagyobbak lettek az elmúlt években – 
mindenek előtt az alternatív üzemanyagok alkalmazá-
sának következményeként. Ugyanis ezekben nagyobb 
mennyiségben van jelen víz, a szokásos szűrőanyagok 
megduzzadhatnak, a víz jelenléte miatt pedig egyide-
jűleg a motorolaj kémiai agresszivitása is megnöve-
kedhet. A Volkswagen AG eredeti olajszűrői teljesen 
szintetikus szűrőanyagból készülnek, amely megbíz-
hatóan kiszűri a szennyeződéseket, nem  
duzzad meg és az agresszív olajnak is problémamen-
tesen ellenáll. Ezáltal mindig biztosított lesz a motor 
optimális védelme, és több szűrt olaj jut el a kenési 
helyekhez.  
A nyomásstabilitásuk miatt az eredeti olajszűrők a le-
hető legjobban megfelelnek a start-stop rendszerrel 
felszerelt gépkocsikhoz.

Eredeti levegőszűrő betétek
Annak érdekében, hogy optimális üzemanyag-levegő 
keverék juthasson a motor égésterébe, a beszívott le-
vegőben nem lehetnek szennyező anyagrészecskék és 
szennyeződések. Csak így biztosítható a hatékony 
égés, ami lehetővé teszi, hogy a motort semmi se 
akadályozza teljesítményének kifejtésében, és ala-
csony üzemanyag-fogyasztás legyen elérhető.
A Volkswagen AG eredeti levegőszűrői pontosan il-
leszkednek a szűrőházba, konstrukciójuk és anyagmi-
nőségük meggyőző. Így különösen nagy szűrőfelület-
tel rendelkeznek és a nedvesség, ill. az öngyulladás 
ellen kétszeres im pregnálást kapnak. Ezen kívül haté-
konyan csökkentik a motor szívási zaját.



Mindennapos autózás német technológiával tökéletesítve

Kiemelt nyári gumiabroncs kínálatunk

Sportkategóriás személygépkocsik részére

Közép- és felsőkategóriás személyautók 
számára

Sportkategóriás és nagyteljesítményű 
személygépkocsik részére

SportContact™ 6

PremiumContact™ 6

ContiSportContact™ 5 P

 > Maximális irányíthatóság
 > Maximális stabilitás extrém sebességnél is
 > Maximális tapadás a rövid fékútért

 > Az innovatív alapanyag-összetétel növelt futásteljesít-
ményt és rendkívül rövid fékutat biztosít vizes úton

 > Kimagasló kényelem a komfortos vezetésre optimalizált 
felfekvési felület révén

 > A különleges mintázati kialakítás sportos 
kezelhetőséget tesz lehetővé bármilyen gépjármű 
esetében

 > Tökéletes irányíthatóság és sportos kezelhetőség
 > Egyedülálló tapadás és kiváló oldalvezetés            
kanyarodáskor

 > Az első és a hátsó tengely különböző elvárásaihoz 
optimalizálva

 > Rövid fékút száraz és vizes útfelületen egyaránt
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Teljesítmény a járművek széles skálájára

EcoContact™ 6

 > Maximális üzemanyag-hatékonyság a továbbfejlesz-
tett alapanyag-keveréknek és a szilika hatékony 
eloszlásának köszönhetően

 > Megnövelt futásteljesítmény az új Green Chili™ 2.0 
összetevőnek köszönhetően

 > Tökéletes tapadás és kezelhetőség

145–315 T–Y

13–22 30–80

Méretválaszték

Abroncs szélessége (mm) Sebességindex

Keréktárcsa átmérője (col) Széria

Sportos nagyteljesítményű autókhoz

ContiCrossContact™ UHP

 > Rendkívül rövid fékút és kimagasló kanyarstabilitás
 > A nagy biztonsági tartalékok révén remek 
irányíthatóság és magas vezetési élmény

 > Alacsony gördülési ellenállás és kiváló tapadás

235-305 H–Y

16-23 30-65

Méretválaszték

Abroncs szélessége (mm) Sebességindex

Keréktárcsa átmérője (col) Széria

ContiSafe3TM biztosítási csomag
A ContiSafe3TM  egy új, Magyarországon egyedülálló szolgáltatási 
csomag, mely magában foglalja az assistance-szolgáltatást, a defekt-
garanciát, illetve a balesetbiztosítást, nagyon kedvező áron. Így az 
utazás legteljesebb biztonságát nyújtja Önnek 2 éven át.

Részletek: www.contisafe3.hu

ÚJDONSÁG!



Keréktárolási csomag (C12TAROLBUD) 6 000 Ft
4 db kerék tárolása 6 hónapra. 

Kerékcsere csomag (C12KEREKBUD) 8 000 Ft
4 db kerék átszerelésének díja centrírozással, súlyokkal, 16” kerékméretig.

Gumiabroncs-csere csomag (C12GUMIBUD) 15 000 Ft
4 db gumiabroncs átszerelésének díja centrírozással, súlyokkal, 16” kerékméretig.

Kerékcsere csomag szezonális gyorsátvizsgálással (C14KERGYBUD) 12 000 Ft
4 db kerék átszerelésének díja centrírozással, súlyokkal, 16” kerékméretig és szezonális gyorsátvizsgálás.

Kerékcsere csomag tárolással és szezonális gyorsátvizsgálással  (C12KETGYBUD) 18 000 Ft 
 Go! klubtagoknak 16 000 Ft
4 db kerék átszerelésének díja centrírozással, súlyokkal, 4 db kerék tárolása  

6 hónapra és szezonális gyorsátvizsgálás, 16” kerékméretig.

 

A fenti ajánlatok kizárólag az akcióban résztvevő márkaszervizekben elérhetőek: 

Procar Kft., Ring-Autó Kft., Walter Autó Kft. Sopron, AutóCity Zrt. Pécs, Platán Autóház Kft. Nyíregyháza, Juvenal Kft., Óbudai Autójavító Kft., Savaria Autóház Kft., Brill Kft., Autó Széles 
Kft., Porsche Inter Auto Hungaria Kft. Porsche Szeged telephely, Porsche Inter Auto Hungaria Kft. Porsche Győr telephely, Porsche Inter Auto Hungaria Kft. Porsche M5 telephely, Mis-
kolc Autóház Kft., Debrecen Autóház Zrt., Spirit Auto Kft. Kaposvár 

Az árak maximált árak, de márkaszervizenként eltérőek lehetnek. 

Audi Prémium Kerékszerviz  
ajánlatok

Mindennapos autózás német technológiával tökéletesítve

Kiemelt nyári gumiabroncs kínálatunk

Sportkategóriás személygépkocsik részére

Közép- és felsőkategóriás személyautók 
számára

Sportkategóriás és nagyteljesítményű 
személygépkocsik részére

SportContact™ 6

PremiumContact™ 6

ContiSportContact™ 5 P
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Profilszélesség: 215 - 325. Széria: 65 - 35. Átmérő: 17 - 23. Sebességindex: H, V, W, Y
(3) Üzemanyag-hatékonyság (A - G).
(4) Nedves tapadás (A - G).
(5) Külső gördülési zaj kategória (1 - 3).
(6) Külső gördülési zaj mértéke decibelben.

"(1)  A Michelin megbízásából végzett független tesztek eredménye alapján. TÜV SÜD product service tesztintézet, 2018 augusztus és szeptember, AUDI Q5 2.0 TDI modellre 
szerelt 235/60 R 18 méretű gumiabroncsok összehasonlító vizsgálata. A mintában vizsgált termékek: MICHELIN PILOT SPORT 4 SUV vs. BRIDGESTONE DUELER H/P SPORT;  
CONTINENTAL SPORTCONTACT 5 SUV; GOODYEAR EFFICIENT GRIP SUV; DUNLOP SPORTMAXX RT2 SUV; HANKOOK VENTUS PRIME 2; PIRELLI SCORPION VERDE.
(2) A Michelin megbízásából végzett független élettartam tesztek eredménye alapján. DEKRA TEST CENTER tesztintézet, 2018 augusztus és szeptember, HYUNDAI SANTA FE 
CRDI modellre szerelt 235/60 R18 méretű gumiabroncsok összehasonlító vizsgálata. A mintában vizsgált termékek: MICHELIN PILOT SPORT 4 SUV vs. BRIDGESTONE DUELER 
H/P SPORT;  CONTINENTAL SPORTCONTACT 5 SUV; GOODYEAR EFFICIENT GRIP SUV; DUNLOP SPORTMAXX RT2 SUV; HANKOOK VENTUS PRIME 2; PIRELLI SCORPION VERDE. 
Élettartam teszt: 10 000 km valós futás (D50), majd 1,6 mm profilmagasságig becslés."
 
A MICHELIN szellemi tulajdona: engedély nélküli sokszorosítása tilos - minden jog fenntartva, ideértve az ipari tulajdonjogokat is - A rendelkezési jogkör gyakorlója a 
MICHELIN, másolás és harmadik félnek történő átadás kizárólag a jogtulajdonos engedélyével végezhető.

A MICHELIN Pilot Sport 4 SUV abroncs kifejezetten   
felsőkategóriás SUV modellekre készült, kiváló úttartást  
és kényelmi teljesítményt nyújt.

Mindig ön irányít 
az úton!

A kényelemérzetet növelő megoldásokkal 
élvezetesebb a vezetési élmény

OPTIMÁLIS KÉNYELEM

Kiváló élettartam (2) és a szabadidőautókhoz 
tervezett strapabírás

KIFEJEZETTEN
SZABADIDŐAUTÓKRA TERVEZVE

Neves konstruktőrökkel együtt végzett 
termékfejlesztői munka, szabadidőautó-
specifikus kialakítás

Kivételes termékek. 
A legrangosabb szaklapok ajánlásával.

PILOT SPORT TERMÉKCSALÁD

Rendkívüli tapadás és biztonsági teljesítmény: 
első helyezés nedves és száraz fékteszteken(1)

VEZETÉSI ÉLMÉNY ÉS BIZTONSÁG

KONSTRUKTŐRÖK ÁLTAL 
IS ELISMERT TELJESÍTMÉNY



www.hankooktire.com/hu

Teljesítmény fenntarthatóságra tervezve

Hankook Tire Budapest KFT.
IP West irodaház, H-1117 Budapest, Budafoki út 91-93.

Tel: +36-1-464-3664 Fax: +36-1-464-3669

BE ONE WITH IT
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Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a jelen katalógus tartalma nem minősül ajánlattételnek, csupán az előzetes tájékozódást szolgálja, és a benne feltüntetett információk elfogadásával nem jön 
létre szerződés. Tartozékvásárlás előtt minden esetben kérje márkakereskedője tanácsát! A feltüntetett árak nem kötelező érvényű, ajánlott bruttó kiskereskedelmi árak, továbbá nem tartal-
mazzák a szerelési és fényezési díjakat. A tényleges árakat és díjakat az egyes márkakereskedések és -szervizek önállóan határozzák meg, az ajánlott ártól eltérhetnek. Kérjük, hogy konkrét 
ajánlatért mindig forduljon márkakereskedőjéhez, -szervizéhez! A feltüntetett adatok 2019. június 1. és szeptember 30. között, de legfeljebb a készlet erejéig érvényesek. Az árváltoztatás 
jogát fenntartjuk. Az oldalakon látható képek illusztrációk. Az esetleges szerkesztési és nyomdai hibákért nem áll módunkban felelősséget vállalni. Kiadja a Porsche Hungaria Kereskedelmi Kft.

Márkaszervizeink listáját megtalálja a www.audiszervizek.hu oldalon,  
illetve érdeklődhet INFOVONALUNKON: 06-1-451-5160

Kínálatunkban további ezernyi tartozék szerepel.  
Kérje a 2019 tavaszi-nyári ingyenes Tartozék Trend katalógust márkakereskedőjétől!

TARTOZÉKKATALÓGUS VOLKSWAGEN, AUDI,  SEAT ÉS 
ŠKODA MÁRKÁJÚ GÉPKOCSIKHOZ

2019 TAVASZ-NYÁR


