
01. Capa de cobertura para ambientes internos
Capa de tecido durável e lavável na cor cinza grafite para proteção do veículo 
em ambientes internos. Suas bordas em elástico resistente evitam que sujeira 
e detritos grudem na pintura do veículo. Com bolsa de armazenamento na 
mesma cor e logo Audi estampado na altura do capô.

02. Tapetes de borracha dianteiros e traseiros
Com logo A4 (dianteiros), protegem o revestimento e o carpete de sujeira pesada 
e líquidos. Fixação firme através dos clipes para perfeito encaixe no assoalho.

03. Tapetes de carpete premium
Confeccionados em resistente carpete mais denso e sob medida para o Audi A4, 
com bordado de alta qualidade identificando o modelo. A costura contrastante 
em cinza dá o acabamento final à peça.

04. Tapete de porta-malas
Com logo A4 e ranhuras que evitam que a carga deslize 
no porta-malas do veículo. Com bordas elevadas, 
protege o revestimento do porta-malas de líquidos e 
detritos e facilita a limpeza do compartimento.

05. Telas de proteção solar
Para janelas laterais traseiras e vidro traseiro.

06. Calhas de chuva (par dianteiro)
Proporcionam ventilação e circulação de ar aos 
ocupantes do veículo, mesmo em caso de chuva. Abrindo 
a janela até depois do rebordo inferior do defletor de 
vento, a acumulação de calor devido à incidência da luz 
solar direta é evitada. Fixadas através de clipes que vão 
presos nas borrachas do vidro.

07. Cruise Control System (piloto 
automático)
Sistema de controle de velocidade através de uma nova 
alavanca na coluna de direção. Mantém a velocidade 
programada, desde que acima de 30 km/h.

08. Para-barros dianteiros e traseiros
Protegem a parte inferior de seu A4 de detritos, barro e 
sujeiras na pista.

14. Rack de teto
Jogo de rack de teto em alumínio anodizado, com partes plásticas em material 
extradurável e tratamento antidesbotamento. Possui mecanismo antifurto com 
chave. Peso máximo suportado: 75 kg.

Caixa de bagagem
Caixa compacta com superfícies de fácil limpeza. Acabamento em black piano. 
Com chave para trancamento. Suas linhas aerodinâmicas reduzem o ruído de 
vento com mais eficácia. Capacidade: 360 litros. (É necessário o rack de teto.)

15. Rack de bike
Feito em alumínio anodizado, com proteção antidesbotamento nas partes plásticas. 
Possui chave antifurto para maior segurança de sua bike. Carga máxima: 17 kg.

16. Cobertura de proteção interna para pets
Cobertura de proteção interna para bancos traseiros, acolchoada para o conforto de 
seu melhor amigo. Protege também as paredes laterais e portas traseiras da sujeira. 

17. Cinto de segurança para cães
Transporte seu melhor amigo com segurança. Acolchoado, confortável e aprovado pela 
TÜV. Disponível em 4 tamanhos.

18. Adaptador para iPhone

Cabo espiralado de iPhone® / USB, permite a conexão entre seu dispositivo com entrada 

Lightning e o USB do carro. Função de carga de bateria.
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09. Spoiler dianteiro
Pode ser personalizado de acordo com a cor de seu A4. Possui 
detalhes e lâmina de destaque na cor preto matte, que realçam 
ainda mais a dianteira de seu veículo. 

10. Saias laterais
Acentuam e prolongam o contorno de seu A4, deixando-o com 
um aspecto dinâmico e individualmente esportivo.

Adesivo quattro®
Adesivo de alta fixação com emblema quattro nas cores prata 
gelo metálico ou preto brilhante. Acabamento high gloss.

11. Spoiler traseiro com cantoneiras
Deixa a traseira do veículo ainda mais atraente. 
Disponível em preto matte.

12. Aerofólio
Para o A4 Sedan, em material resistente para pintura 
na cor do veículo ou contrastante. Não é necessária a 
furação do porta-malas para fixação.

Disponível também em fibra de carbono.

13. Capa de espelho retrovisor 
em fibra de carbono
Jogo de capas para retrovisor externo em fibra de 
carbono. Visual elegantemente esportivo para seu A4, 
arrematado também pelo aerofólio em fibra de carbono.

Parabéns por ter escolhido um veículo Audi! Essa decisão revela que você 
valoriza qualidade técnica, desempenho e eficiência – além, é claro, da 
sofisticação e da modernidade associadas à marca Audi.

Para celebrar essa conquista e deixá-la ainda mais exclusiva, oferecemos 
neste catálogo uma série de itens de customização. Com eles, você poderá 
aumentar o conforto e a funcionalidade de seu Audi A4, ou então dar um 
toque personalizado à sua aparência.

Seja bem-vindo ao mundo Audi e aproveite tudo que ele tem a lhe oferecer!
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