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10. Rack de teto
Jogo de rack de teto em alumínio anodizado,
com partes plásticas extraduráveis e
tratamento antidesbotamento. Possui
mecanismo antifurto com chave. Peso máximo
suportado: 75 kg. Somente para TT Coupé.
11. Rack de bike
Suporte para bicicletas composto em perfil de
alumínio anodizado, com chave antifurto. Para
quadros de bicicleta de até 100 mm (quadro
oval 8 x 10 cm ou redondo 2,2 a 8,0 cm). Peso
máximo: 17 kg. (Para a instalação, é necessário
o rack de teto.)

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.
(Para a instalação, é necessário o rack de teto.)
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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.

08. Adesivo filme decorativo
‘technology gecko’
Pode ser aplicado no veículo ou em
outras superfícies.
Disponível em dois tamanhos.

08

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 TT,
ou então dar um toque personalizado à sua aparência.
Seja bem-vindo ao mundo Audi e aproveite tudo que ele tem a lhe oferecer!

02
01. Tapete protetor do porta-malas
Bordas altas para evitar derramamento de líquidos no porta-malas, material
robusto e lavável
Para TT Coupé e TT Roadster.
02. Capa de cobertura para ambientes internos
Capa de tecido durável e lavável para proteger o veículo em ambientes internos.
Bolsa de armazenamento na mesma cor.
Para TT Coupé e TT Roadster.
06
03. Tapetes de borracha dianteiros
2 peças dianteiras. Com logo TT, protegem o revestimento e o carpete de sujeira
pesada e líquidos. Fixação firme através de clipes para perfeito encaixe no assoalho.

06. Kit aerodinâmico
Kit de spoiler dianteiro, spoiler
traseiro e saias laterais.

01
03

04

05

04. Tapetes de carpete ‘Premium Floor Mats’
2 peças dianteiras. Confeccionados em resistente carpete velour e sob medida
para o Audi TT, com bordado de alta qualidade identificando o modelo. A costura
contrastante em cinza dá o acabamento final à peça.

07. Capas em fibra de
carbono
A capa do retrovisor externo feita
em legítima fibra de carbono
inspira-se na linha RS.

05. Mochilas para bagagem
Ideais para uso com a caixa de bagagem. Alças práticas e base impermeável para
proteger o conteúdo. Disponíveis em 3 tamanhos, P, M e G.

07

iPhone® / iPad® são marcas registradas Apple Inc. Consulte a disponibilidade dos Acessórios Originais Audi em um concessionário autorizado.
A disponibilidade dos itens pode ser alterada sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.
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09. Cabo carregador para
iPhone®
Cabo de conexão USB com o Audi
Music Interface, iPhone® ou iPad®.
Cabo espiralado que pode ser
utilizado também fora do veículo.
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