TT

Originele lichtmetalen wielensets

Zomerse performance in stijl
met Audi TT originele lichtmetalen wielensets
Audi originele lichtmetalen wielensets
zijn speciaal ontworpen voor úw Audi.
Niet alleen om feilloos de uitstraling van
uw auto te accentueren, maar ook voor
een optimale performance in de zomer.
Net als de originele wintersets zijn deze
zomersets namelijk van hoogstaande
kwaliteit door de uitvoerige tests.
Hoge temperaturen, fel zonlicht en een
hoge lucht vochtigheid: er zijn veel
verschillende weersinvloeden denkbaar in
de zomer.
Of u nu terechtkomt in een lokale
voorjaarsbui of onderweg bent naar uw
vakantiebestemming, een juiste band is
essentieel. Daarom zijn Audi originele
lichtmetalen wielensets voorzien van

19 inch

Design
Maat velg
Band
Maat band
Art. nr.

19 inch

5-dubbel spaak
9x19H2 ET52
ContisportContact-6 FR XL
245/35 ZR19 93Y
8S0CON025Q

gemonteerd worden.

5-spaak Blade
9x19H2 ET52
ContisportContact-6 FR XL
245/35 ZR19 93Y
8S0CON025N

€ 3.295,-

A-merk banden. Op uw verzoek kunnen
deze accessoires in overleg met uw dealer

Design
Maat velg
Band
Maat band
Art. nr.

20 inch

Prijs o.b.v. retour:
• 17" lichtmetaal
• 18" lichtmetaal

€
€

2.820,2.695,-

Niet geschikt voor:
• Sneeuwkettingen

5-arm Rima matzwart
9x20 ET42
ContisportContact-6 FR XL
255/30 R20 92Y
8S0CON490 LT7

€ 3.295,Prijs o.b.v. retour:
• 17" lichtmetaal
• 18" lichtmetaal

Ga naar audi.nl/shop voor ons complete
aanbod Audi Originele Accessoires.

Design
Maat velg
Band
Maat band
Art. nr.

Niet geschikt voor:
• Sneeuwkettingen

€
€

2.820,2.695,-

€ 3.495,Prijs o.b.v. retour:
• 17" lichtmetaal
• 18" lichtmetaal
• 19" lichtmetaal
Niet geschikt voor:
• Sneeuwkettingen

€
€
€

3.020,2.895,2.745,-

Aanvullende accessoires

01. Diefstalwerende wielbouten
De fraaie lichtmetalen velgen zijn alleen los te draaien met de bijgeleverde adapter.

03.

04.

€ 49,95

• Art. nr. 4F0 071 455

02. Bandentassen
Een vierdelige set met handige draaggrepen om de complete set velgen met banden schoon
en gemakkelijk mee te nemen en op te slaan. Gemaakt van scheurbestendig materiaal.
In een vakje aan de buitenzijde zijn de moeren te bewaren.
Geschikt voor:
• 14 inch tot en met 18 inch (tot breedte 235 mm)
• Art. nr. 4F0 071 156
Geschikt voor:
• 19 inch tot en met 20 inch (tot breedte 255 mm)
• Art. nr. 4F0 071 156 A

01.

€ 29,95
02.

03. Velgenreiniger
Intensieve reiniging (500 ml) voor de lichtmetalen velgen van uw auto. Door de geconcentreerde
formule trekt het snel in en verwijdert het hardnekkig vuil.
• Art. nr. 00A096304B 020

€ 17,95

04. Ventieldopjes
De vier metalen dopjes met Audi logo beschermen de ventielen tegen stof, vuil en vocht.
Verkrijgbaar voor ventielen van rubber, metaal en aluminium.
Rubber en metaal
• Art. nr. 4L0 071 215
Aluminium
• Art. nr. 4L0 071 215 A

€ 23,95

Originele Accessoires

Klaar voor elke uitdaging
met Audi TT originele wintersets
De speciaal ontwikkelde Audi originele
wintersets zorgen ervoor dat u ook in de
winter in stijl kunt genieten van de best
mogelijke rijeigenschappen van uw Audi TT.
Elke lichtmetalen velg is van de hoogste
kwaliteit, niet alleen in vorm en functie
maar ook in design. Alle wintersets zijn
voorzien van A-merk winterbanden,
speciaal aangepast voor gebruik bij lage
temperaturen. Dat zijn prima voorwaarden
om ook in koude omstandigheden van een
uitstekende rijdynamiek te genieten.
Ga naar audi.nl/shop voor het complete
aanbod winterse accessoires.

17 inch

19 inch
Audi TT RS

Design
Maat velg
Band
Maat band
Art. nr.

5-arm Falx
7x17 ET47
Continental TS830P XL AO
225/50 R17 98H
8S0C5N497 8Z8

€ 1.695,-

Design
Maat velg
Band
Maat band
Art. nr.

5-arm Polygon
8x19 ET52
Pirelli Sottozero 3 AO XL Winter
225/40 R19 91W
PS12 020

€ 2.995,-

Niet geschikt voor:
• TTS

SMA8S0100LF218 | Prijs- en productwijzigingen voorbehouden. Wielkeuze heeft mogelijk gevolgen voor de hoogte van de CO2 uitstoot, het brandstofverbruik, bpm bedrag, energielabel en bijtellingsklasse.

