
Audi колекція



Те, з чого
створено

майбутнє.
Audi колекція

Майбутнє сповнене можливостей. 

Колекція Audi пропонує саме ті аксесуари, які вам потрібні. 

Познайомтеся з модними та унікальними для вашого стилю життя 

виробами, які об'єднані в одній новаторській колекції.
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Елегантні тканини, добірні матеріали, ексклюзивне

виконання. Колекція Audi Бізнес втілює в собі

одночасно прогресивний та завжди актуальний дизайн.

Стильна, стримана і створена для високих прагнень.

Коли лише
елегантність

має значення.
Audi колекція | Business
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Кепка, каскад, колір темно-сірий 
3132102700 

Бейсболка з функцією Cool & Dry | посилена пе-
редня частина з підкладкою | каскадне тиснення 
синього та сірого кольору з боків та ззаду | 3D-принт 
зображенння кілець Audi спереду | регульований 
розмір (55-59 см)

Матеріал: 96% поліестер, 4% еластан

Стьобана куртка, каскад, чоловіча,  
колір нічний синій  
3132102602–06 

Стьобана куртка з каскадною строчкою | легка 
підкладка | shaped fit | комір-стійка з трикотажним 
внутрішнім оздобленням | 2-стороння застібка-
блискавка | всі шви з трикотажним кантом | бічні 
накладні кишені з клапаном плюс додаткові 
прорізні кишені | манжети з отвором і застібкою на 
кнопці | налокітник з матовим виглядом | внутрішня 
нагрудна кишеня на застібці-блискавці | логотип 
Audi з зображенням кілець на нашивці зверху на 
рукаві та застібки на кнопках

Матеріал: зовнішня тканина: 100% перероблений 
поліестер | наповнювач: 100% поліестер | 
підкладка: 100% поліестер

Розміри: S–2XL Сорочка-поло з довгими рукавами,  
каскад, чоловіча, колір сірий 
3132101002-06 

Сорочка-поло з довгими рукавами з застібкою 
прихованою планкою на кнопці | еластичний комір 
і планка. Оздоблені тканими смугами контрастного 
кольору | на задній поверхні коміру принт в 
каскадному дизайні | бічний розріз на подолі | 
нашивка з зображенням кілець Audi на подолі

Матеріал: 95% бавовна, 5% еластан

Розміри: S–2XL

Сонцезахисні окуляри, чоловічі,  
колір сірий металік 
3112200100 

Оправа та дужки з нержавіючої сталі | ударостійкі 
пластикові лінзи | кільця Audi нанесені лазером на 
зовнішній стороні дужок | фільтр категорії 3, 
UV-фільтр 400 | високоякісний футляр та серветка 
для чищення в комплекті

Матеріал: оправа: нержавіюча сталь | лінзи: CR39

◀  Шкіряна куртка, каскад, чоловіча, колір чорний 
3132100902-06

  Шкіряна куртка на двосторонній застібці-блискавці | 
комір-стійка з тисненим логотипом Audi з зображенням 
кілець на застібці-кнопці | підкладка в каскадному дизайні | 
кишеня для телефону та внутрішня кишеня на блискавці | 
шкіряна нашивка на рукаві з логотипом Audi із зображенням 
кілець

Матеріал: зовнішня тканина: 100% шкіра, рослинного 
дублення | підкладка: 100% поліестер

Розміри: S–2XL
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Шкіряна сумка «weekender», колір чорний 
3152201700 

Велике основне відділення на двосторонній 
застібці-блискавці | ряд внутрішніх відділень | 
знімний, регульований ремінь через плече із 
наплічником виготовлений зі шкіри | посилене дно 
зі шпильками | зроблено вручну в Європі

Матеріал: 100% коров'яча шкіра | 
підкладка: 100% перероблений поліестер

Шкіряна сумка через плече, колір чорний 
3152200300 

Сумка з коров'ячої шкіри рослинного дублення | 
передній клапан з прихованою магнітною застібкою|  
2 знімні, регульовані носійні ремені |ко-брендинг з 
BREE 

Розміри: прибл. 20,5 x 12,5 x 4,5 см

Матеріал: 100% коров'яча шкіра | підкладка: 100% 
бавовна | металеві деталі: на основі цинку з нікеле-
вим покриттям

Шкіряний портфель, колір чорний 
3152201600 

Основне відділення на двосторонній застібці-
блискавці | відділення для ноутбука до 15 дюймів | 
зі знімним, регульованим ременем через плече з 
наплічником зі шкіри | зроблено вручну в Європі

Розміри: прибл. 41 x 7 x 28 см 

Матеріал: 100% коров'яча шкіра | 
підкладка: 100% перероблений поліестер

Шкіряний чохол для AirPods Pro, колір 
чорний 
3152200400 

Міцний твердий чохол, обтягнутий шкірою рослин-
ного дублення з коров'ячої шкіри (цільний) | погли-
блення для LED і lightning кабелю | сумісний з Apple 
AirPods Pro (не входить до комплекту) | підтримуєть-
ся індуктивна зарядка | ко-брендинг з BREE

Розміри: прибл. 6,5 x 2,6 x 4,6 см

Матеріал: твердий корпус: 100% полікарбонат |  
покриття: 100% коров'яча шкіра | металеві деталі: 
на основі цинку з нікелевим покриттям
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Tec-куртка, чоловіча, колір чорний 
3132301102-06 

Куртка виткана з високотехнологічного матеріалу з 
коміром-стійкою та кишенями на блискавці | висока 
еластичність та цілісність форми | ткана структура 
коміру на основі e-tron light signature | кільця Audi 
та e-tron лого на бігунку застібки-блискавки

Матеріал: зовнішнє ткання: 100% поліестер | 
манжети і комір: 50% бавовни, 50% поліестеру | 
оздоблення: 100% поліестер

Розміри: S–XXL

Tec-блузон, чоловічий, колір чорний 
3132301002-06 

Блузон з коміром-сорочкою | 3D-логотип Audi з 
зображенням кілець ззаду на кокетці | кільця Audi та 
лого e-tron на бігунку застібки-блискавки

Матеріал: зовнішня тканина: 71% поліестер, 22% 
віскоза, 7% еластан | підкладка: 100% поліестер

Розміри: S–XXL

Tec футболка, чоловіча 
колір чорний | 3132301202-06 
сталевий сірий | 3132301212-16 

Футболка з еластичною окантовкою на горловині та 
рукавах | еластичний поділ з тканою структурою на 
основі e-tron light signature | 3D зображення кілець 
Audi біля заднього бокового шва

Матеріал: зовнішня тканина: 44% бавовна, 43% 
модал, 13% поліестер | окантовка: 50% модал, 50% 
бавовна

Розміри: S–XXL

Tec-кепка, колір чорний 
3132301300 

Кепка з функцією Cool & Dry | дизайн бічної частини 
на основі e-tron light signature, перфорована з 
кольоровим тлом | стриманий 3D-принт кілець 
Audi спереду | регульований розмір (приблизно 
55-59 см)

Матеріал: зовнішня тканина: 96% поліестер, 4% 
еластан | потопоглинаюча стрічка, зсередини: 
100% поліестер
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Хронограф, чоловічий,  
колір сріблястий / білий 
3102200100 

Кварцовий механізм Miyota 6S10 | сатинований 
корпус з нержавіючої сталі 316L | задня кришка, що 
закручується | опукле мінеральне скло K1 | 
сріблясто-білий циферблат з кільцями Audi | 
функції: хронограф, центральний секундомір, відлік 
секунд 1/20, 60-хвилинний лічильник, додатковий 
циферблат, індикація дати | чорний ремінець з 
італійської телячої шкіри з яскравою контрастною 
строчкою | пряжка з нержавіючої сталі з кільцями 
Audi | водонепроникна до 5 атм | діаметр: 42 мм | 
зроблено в Німеччині

Матеріал: нержавіюча сталь, теляча шкіра

Хронограф з титану, чоловічий,  
колір сріблястий / чорний 
3102200200 

Кварцовий механізм Ronda 5130.D | корпус 
повністю виготовлений з титану | задня кришка, що 
закручується | сапфірове скло флуоресцентні 
стрілки та індикаторні позначки з матеріалу, що 
світиться Super-LumiNova® | функції: хронограф, 
центральний секундомір, 30-хвилинний лічильник, 
12-годинний лічильник, функції ADD і SPLIT, 
будильник, індикація дати | ремінець виконаний 
повністю з титану, пряжка з нержавіючої сталі з 
кільцями Audi | водонепроникність до 10 атм | 
діаметр: 42 мм | зроблено в Німеччині

Матеріал: титан, нержавіюча сталь

◀  Хронограф з титану, чоловічий,  
колір сріблястий/чорний 
3102200200



09 Audi колекція | Business

Шкіряна обкладинка для документів  
на авто, колір чорний 
3152101100 

3 відділення для кредитних карток, сітчаста кишеня 
для документiв на авто та 1 великa відкрита кишеня                                                                                                                                           
Захист RFID | зроблено вручну в Європі  

Розміри: прибл. 12,5 х 9 х 1 см (у закритому стані)  
розміри сітчастої кишені: прибл. 11,5 х 8 см 

Матеріал: коров'яча шкіра, віскоза (внутрішня 
підкладка)

Шкіряний гаманець,  
чоловічий, колір чорний 
3152100900 

2 великих відділення для купюр, 9 карткових слотів,  
1 велика відкрита кишеня, 1 сітчаста кишеня | 
велика кишеня для монет на кнопці | захист RFID | 
зроблено вручну в Європі

Розміри: прибл. 12 x 10 x 2 см (у закритому стані) 

Матеріал: коров'яча шкіра, віскоза (внутрішня 
підкладка)

Гаманець I-CLIP, колір чорний / сріблястий 
3152000700 

Картковий гаманець до 12 карток (як то, дебетові/
кредитні картки) та банкнот | кард система з 
великою прозорою панеллю на звороті | 
обкладинка виготовлена з зернистої коров'ячої 
шкіри рослинного дублення із застібкою на кнопці | 
рамка та затискач для купюр, виготовлені з 
високотехнологічного пластику Robutense® | ко-
брендинг з I-CLIP | зроблено в Німеччині

Розміри: 8,6 x 6,5 x 1,7 см 

Матеріал: коров'яча шкіра, пластик Robutense®,  
метал

Компактний шкіряний гаманець, 
чоловічий, колір чорний 
3152101000 

1 відділення для банкнот, 6 слотів для карток та 2 
відкриті кишені | захист RFID | зроблено вручну в 
Європі

Розміри: прибл. 10,5 x 8,5 x 1,5 см (у закритому 
стані) 

Матеріал: коров'яча шкіра, віскоза (внутрішня 
підкладка)
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Шкіряний пенал, колір чорний 
3152101200 

Відділення на блискавці приблизно на 5 письмових 
приладів | зроблено вручну в Європі

Розміри: прибл. 19 x 4,5 x 4 см

Матеріал: коров'яча шкіра, віскоза (внутрішня 
підкладка)

Авторучка LAMY, колір графіт 
3222000401 

Самоамортизуючий металевий затискач | 
ергономічний корпус | картридж із синім чорнилом | 
ко-брендинг з LAMY | зроблено в Німеччині

Розміри: 139 x 13 x 13 мм

Матеріал: алюміній, пластик

Шкіряний мішечок для смартфона,  
колір чорний 
3152101410 

Відкрита кишеня для смартфона | 3 слоти для 
карток із зворотного боку | зроблено вручну в 
Європі

Розміри: прибл. 19 x 11,6 x 1 см

Матеріал: коров'яча шкіра

Ручка кулькова з кільцями Audi,  
колір чорний 
3222200300 

Зажим с амортизатором | чорний резервуар 10000м

Матеріал: метал з сітчастим покриттям
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Ручна валіза на колесах,  
колір чорний матовий 
3152100600 

Валіза з твердим корпусом розміру ручної поклажі | 
прихована функція розширення | зовнішній 
USB-порт для інтегрованої, зручної зарядки 
мобільних пристроїв | передня кишеня з 
відділеннями для ноутбука (до 15,6 дюймів), 
планшета (до 10,5 дюймів), мобільного телефону та 
павербанка | 4 подвійних колеса з плавним ходом | 
повністю втоплений замок TSA | 2-секційна 
телескопічна ручка | всередині: основне відділення 
з фіксуючими ременями | верхнє відділення з 
роздільною панеллю та перегородкою | знімне 
відділення для вологих речей на застібці-блискавці | 
спеціальна підкладка Audi розроблено спільно з 
Samsonite

Розміри: 55 x 40 x 23 см (з можливістю розширення 
до 26 см) | вага: 3,1 кг | об'єм: 39 л (з можливістю 
розширення до 46 л) 

Матеріал: корпус: 100% полікарбонат | підкладка: 
100% Recyclex (перероблені ПЕТ-пляшки)

◀  Валіза на колесах, колір чорний матовий 
M | 3152100700 
L | 3152100800 

  Валіза з твердим корпусом, check-in розмір | 4 подвійних 
колеса з плавним ходом повністю втоплений замок TSA | 
2-секційна телескопічна ручка | верхня, бічна і базова ручки | 
всередині: основне відділення з фіксуючими ременями | 
верхнє відділення з роздільною панеллю та перегородкою | 
спеціальна підкладка Audi | розроблено спільно з Samsonite

 Розміри М: 68 x 46 x 28 см | вага: 3,7 кг | об'єм: 71 л 
 Розміри L: 75 x 50 x 30 см | вага: 4,3 кг | об'єм: 96 л

 Матеріал: корпус: 100% полікарбонат | підкладка: 100%  
 Recyclex (перероблені ПЕТ-пляшки)

Косметичка, колір чорний 
3152202000 

Основне відділення на двосторонній 
застібці-блискавці | 2 внутрішніх відділення, 
відділення для вологих речей на блискавці | 
водовідштовхуючий зовнішній матеріал | 
розроблено спільно з Samsonite 

Розміри: 14 x 22 x 9 см

Матеріал: 50% поліестер rPET, 50% поліуретан |  
підкладка: 100% поліестер rPET(перероблені 
ПЕТ-пляшки)
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Термос, нержавіюча сталь, колір чорний 
3292200400  

Подвійні стінки, зберігає вміст теплим до 9 годин 
або холодним до 18 годин | ущільнювач з 3 
налаштуваннями (натиснути і пити, залишити 
відкритим, заблоковано і герметично) | легко 
миється | об'єм 500 мл | кришку можна мити в 
посудомийній машині | ко-брендінг з Kambukka

Матеріал: нержавіюча сталь

Ланч-бокс, нержавіюча сталь,  
колір чорний 
3292200600 

Контейнер для закусок з нержавіючої сталі з  
вигравіруваним логотипом | зберігає вміст теплим  
до 6 годин | вентиляційний отвір на кришці для 
виходу пари та зниження тиску | ко-брендинг з 
Kambukka 

Ємність: 400 мл

Парасолька, колір чорний / сріблястий 
3122200100 

Парасолька з автоматичним механізмом ручка з 
кнопкою розблокування | вітрозахисна система | 
світловідбиваючий кант і логотип | стрічка для 
закриття на липучці | діаметр: прибл. 120 см

Матеріал: купол: 100% поліестер (покриття 
waterSAVE) | ручка: пластик | шток: алюміній | 
каркас: скловолокно

Складана парасолька, колір чорний 
3122200400 

Парасолька з подвійною автоматичною системою | 
вітрозахисна система | світловідбиваючий кант | 
ручка з інтегрованою кнопкою розблокування |  
з чохлом | світловідбиваючий логотип |  
діаметр: 104 см | довжина в закритому  
вигляді: 31 см | вага: 394 г

Матеріал: купол: 100% поліестер (покриття 
waterSAVE) | ручка: пластик | шток: алюміній
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Брелок для ключів шкіряний
A1 | 3181900601 Q2 | 3181900612  
A3 | 3181900603 Q3 | 3181900613  
A4 | 3181900604 Q5 | 3181900615 
A5 | 3181900605 Q7 | 3181900617 
A6 | 3181900606 Q8 | 3181900618 
A7 | 3181900607 TT  | 3181900630 
A8 | 3181900608 

Металевий корпус 3D у поєднанні з  
коров'ячою шкірою чорного кольору | 
гравірований логотип | зроблено в 
Німеччині

Матеріал: коров'яча шкіра, метал 
Наповнювач: Пластик TPE

Брелок для ключів шкіряний  
з кільцями 
3181900600 

Металевий корпус 3D у поєднанні з 
коров'ячою шкірою чорного кольору | 
гравірований логотип | зроблено в 
Німеччині

Матеріал: коров'яча шкіра, метал  
Наповнювач: Пластик TPE

Брелок для ключів шкіряний 
e-tron GT | 3182100300 
Q4 e-tron | 3182100301 

Металевий корпус 3D у поєднанні з 
коров'ячою шкірою чорного кольору | 
гравірування логотипу на металі 
та тиснення на шкірі | зроблено в 
Німеччині

Матеріал: коров'яча шкіра, метал  
Наповнювач: Пластик TPE

Брелок для ключів шкіряний 
RS | 3181900701 
R8 | 3181900702 
S | 3181900700 

Металевий корпус 3D у поєднанні з 
коров'ячою шкірою чорного кольору | 
гравірований логотип | зроблено в 
Німеччині

Матеріал: коров'яча шкіра, метал  
Наповнювач: Пластик TPE



14 Audi колекція | Business

Брелок з нержавіючої сталі, колір срібло 
3182100400 

Рельєфний та глянцевий логотип

Розміри (без роз'ємного кільця): 60 x 14 x 6 мм

Матеріал: нержавіюча сталь

Фігурний брелок e-tron GT 
3182100100 

Шкіряний пасок з коров'ячої шкіри наппа рослин-
ного дублення | 3D лого e-tron GT в нижній частині 
фігурки

Розмір фігурки: приблизно 55 х 22 мм

Матеріал: коров'яча шкіра, метал 

Булавка з кільцями Audi, колір сріблястий 
3191700200 

Кільця Audi 3D з металу | глянцеве покриття з 
нікелю | булавка із захисною застібкою

Матеріал: метал

Булавка ромб, колір червоний / сріблястий 
3191700400 

Рельєфна металева булавка | глянцеве покриття 
рамки з нікелю |  булавка із захисною застібкою

Розміри: прибл. 6 x 9 мм

Матеріал: метал
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Чохол для смартфона, колір чорний 
iPhone 13 | 3222200100  
Samsung Galaxy S22 | 3222200101  

Силіконовий чохол з м'якою на дотик 
поверхнею | легкий і міцний | підкладка з 
мікрофібри

Матеріал: силікон

Чохол для смартфона, 12 / 12 Pro, 
колір чорний 
3222100100 

Силіконовий чохол з м'якою на дотик 
поверхнею | легкий і міцний | підкладка з 
мікрофібри

Матеріал: силікон, метал



Модні кольори, чіткі лінії та інноваційне

поєднання матеріалів. Колекція Audi Casual

поєднує в собі стриману витонченість з вираженою

впевненістю. Впевненість має бути твоїм стилем. 

Вигляд може 
бути настільки

впевненим.

Audi колекція | Casual
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◀  Куртка-сорочка, чоловіча, колір темно-синій 
3132102902-07 

  Легка стьобана куртка-сорочка на підкладці | нагрудна 
кишеня з одного боку з логотипом Audi у вигляді кілець під 
нею | повна двостороння застібка-блискавка та прихована 
планка на кнопках | бічні кишені на застібці-блискавці | 
підкладка з динамічним фотомотивом із цифровим друком | 
внутрішня кишеня з одного боку | Кільця Audi непомітно 
присутні на грудях, застібках-кнопках та бігунку на блискавці | 
ко-брендинг з handstich

 Матеріал: зовнішня тканина: 100% перероблений нейлон  
 (водовідштовхувальний, вітрозахисний) | наповнення: 100%  
 поліестер | підкладка: 100% поліестер 

 Розміри: S–2XL

Куртка-парка, чоловіча, колір зелений 
3132102802-06 

Парка з регульованим капюшоном | спаяні шви на  
плечі/рукавній проймі/бічних швах/капюшоні | 
водонепроникна застібка-блискавка спереду 
(2-стороння) та кишеня | бічні кишені на блискавці | 
підкладка з динамічним фотомотивом з цифровим 
друком внутрішні нагрудні кишені з обох боків | 
знімні внутрішні плечові ремені, які дозволяють 
куртку носити як рюкзак | кільця Audi непомітно 
присутні на грудях, застібках-кнопках та бігунку на 
застібці-блискавці | ко-брендинг з handstich 

Матеріал: зовнішня тканина куртки: 100% 
перероблений поліестер (водяний стовп: 5000 мм) | 
зовнішня тканина обшивки: 100% поліестер, з 
водовідштовхувальним ламінуванням | підкладка: 
100% поліестер | передня частина підкладки: 100% 
поліамід

Розміри: S–2XL

Трикотажний светр, чоловічий, колір сірий 
3132103002-06 

Трикотажний светр з подвійним 2-кольоровим 
еластичним подолом | поділ і манжети виконані в 
2-кольорове плісе | на ліктях накладка контрастного 
кольору | нашивка з логотипом Audi у вигляді кілець 
на комірі | ко-брендинг з handstitch

Матеріал: 40% вовна, 25% віскоза, 25% поліамід, 
10% кашемір

Розміри: S–2XL

Сорочка поло, чоловіча, колір зелений 
3132103102-06 

Сорочка-поло з нагрудною кишенею з лазерним 
нанесенням | виразний технологічний комір з 
тканим ажурним візерунком і задньою частиною в 
контрастному кольорі | витончений логотип Audi у 
вигляді кілець | нижня кишеня | ко-брендинг з 
handstich

Матеріал: зовнішня тканина: 95% органічна 
бавовна, 5% еластан | комір: 100% поліестер

Розміри: S–2XL



Audi колекція | Casual18

Сонцезахисні окуляри авіатор,  
колір темно-сірий / пісок 
3112200300 

Оправа та дужки з нержавіючої сталі | ударостійкі 
пластикові лінзи | кільця Audi нанесені лазером на 
зовнішній стороні дужок | фільтр категорії 3, 
UV-фільтр 400 | високоякісний футляр та серветка 
для чищення в комплекті

Матеріал: оправа: нержавіюча сталь | лінзи: CR39

Кепка преміум, колір нічний синій 
3132103200 

Кепка з функцією Cool & Dry | перфорація з боків і 
ззаду | вертикальна декоративна помаранчева 
смужка ззаду | непомітні кільця Audi спереду та на 
металевій застібці ззаду | розмір регулюється 
(приблизно 55-59 см)

Матеріал: 92% поліестер, 8% еластан

Дорожня сумка, колір оливковий зелений 
3152201900 

Надлегка, містка дорожня сумка з 
водовідштовхувальною мембраною | безшовна, 
термозварна обробка | основне відділення з 
великим рулонним клапаном, застібки на кнопках 
та пряжки | водовідштовхувальна 
застібка-блискавка регульований та знімний 
плечовий ремінь | розроблена та виготовлена в 
Італії спільно з O-range

Розміри: 50 x 32 x 34 см

Матеріал: 45% поліестер, 30% поліамід,18% 
бавовна, 7% еластан | підкладка: 65% поліестер, 
35% бавовна

◀  Рюкзак, колір оливковий зелений 
3152201800 

  Ультралегкий рюкзак з водовідштовхувальною мембраною 
безшовна, термозварна обробка | водовідштовхувальні 
блискавки ручки для перенесення на магнітах | м'яке 
внутрішнє відділення для ноутбука або планшета (до 13 
дюймів), а також кишені для смартфона, письмового 
приладдя або подібного | розроблено та виготовлено в Італії 
спільно з O-range 

 Розміри: прибл. 40 x 31/27 x 14/12.5  см

 Матеріал: 45% поліестер, 30% поліамід, 18% бавовна,  
 7% еластан | підкладка: 65% поліестер, 35% бавовна
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Куртка двостороння, жіноча,  
колір синій / коньяк 
3132100701-05 

Легка м'яка двостороння куртка | синя сторона з 
непомітним принтом у вигляді кілець Audi та 
приталена через клапан на кнопці | коньячна 
сторона з широким стьобанням та прихованою 
застібкою планкою | з водовідштовхувальним 
покриттям

Матеріал: зовнішня тканина (синя): 100% 
перероблений поліестер | зовнішня тканина 
(коньяк): 100% перероблений поліамід | набивка: 
100% поліестер

Розміри: XS–XL

Блузон, жіночий, колір рожевий 
3132100601-05 

Блуза з коміром типу "коледж" | прямий крій м'якого 
струмуючого та блискучого матеріалу | на рукавах і 
нижній частині загальний принт з кільцями Audi

Матеріал: 100% перероблений поліестер

Розміри: XS–XL

Футболка, жіноча, колір білий 
3132100501-05 

Футболка з суцільнокроєними рукавами | 
штрихований логотип Audi у вигляді кілець 

Матеріал: 46% бавовна, 46% модал, 8% еластан 

Розміри: XS–XL
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◀

  Шкіряний брелок для ключів, жіночий,  
колір коричневий / рожевий  
3182100200 

 Дизайн петлі | 3D-друк логотипу | розміри: приблизно 12 х 3 см

 Матеріал: поліестер, метал, силікон, поліуретан

◀  Окуляри сонцезахисні жіночі,  
колір золотий / чорний / білий 
3112200200 

  Оправа з нержавіючої сталі з тонкими обідками Віндзор з 
ацетату | ударостійкі пластикові лінзи з димчастим ефектом | 
лазерні кільця Audi на зовнішній стороні дужок | фільтр 
категорії 3, UV-фільтр 400 високоякісний футляр та серветка 
для чищення в комплекті

 Матеріал: оправа: нержавіюча сталь, ацетат | лінзи: CR3

Шкіряний гаманець, маленький, жіночий,
колір коричневий/рожевий  

◀

3132101300 

4 слоти для карток, кишеня для монет на блискавці,  
2 відкриті кишені | RFID захист | розміри: прибл.  

12 x 10 x 2 см | зроблено вручну в Європі

Матеріал: коров'яча шкіра, віскоза (підкладка)

Шкіряний гаманець, жіночий,  
колір коричневий / рожевий 
3152100500 

12 слотів для карток, кишеня для монет на 
блискавці, велика відкрита кишені |  
з RFID захистом | розміри: прибл. 19 x 10 x 2 см | 
зроблено вручну в Європі

Матеріал: коров'яча шкіра, віскоза, метал
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Годинник жіночий,  
колір рожеве золото / чорний 
3102200400 

Кварцовий механізм Ronda 763 з центральною 
секундною стрілкою | полірований корпус з 
нержавіючої сталі 316L IP рожеве золото із 
затискною задньою кришкою | мінеральне скло | 
міланський сітчастий ремінець зі складною 
застібкою з нержавіючої сталі 316L IP в рожевому 
золоті | кільця Audi вигравірувані на застібці | 
водонепроникний до 5 атм | діаметр: 36 мм, 
товщина: 6,5 мм | зроблено в Німеччині

Матеріал: нержавіюча сталь

Шкіряний мішечок для смартфона,  
колір коричневий 
3152101420 

Відкрита кишеня для смартфона | 3 слоти для 
карток із зворотного боку | розміри: прибл.  
19 x 11,6 x 1 см | зроблено вручну в Європі

Матеріал: коров'яча шкіра

Шкіряний пенал, колір коричневий 
3152202100 

Відділення на застібці-блискавці для прибл. 5 
письмових приладів | розміри: прибл. 19 x 4,5 x 
4 см | зроблено вручну в Європі

Матеріал: коров'яча шкіра, віскоза (підкладка)
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Хронограф,  
колір сріблястий / нічний синій 
3102200300 

Кварцовий механізм Miyota OS11 | корпус з 
нержавіючої сталі 316L | задня кришка, що 
закручується | опукле мінеральне скло K1 | функції: 
хронограф, центральний секундомір, 60-хвилинний 
лічильник, додатковий циферблат, індикація дати | 
ремінець з міланської сітки, пряжка та розсувний 
механізм виготовлені з нержавіючої сталі 316L | 
водонепроникний до 5 атм | діаметр: 41 мм | 
зроблено в Німеччині

Матеріал: нержавіюча сталь

Хронограф, на сонячній батареї,  
колір бежевий / коричневий 
3102100100 

Механізм хронографа Epson VR42, що працює 
на сонячних батареях | полірований корпус з 
нержавіючої сталі 316L | спеціальне опукле захисне 
скло K1 | функція 30-хвилинного хронографа, 
24-годинний і календарний дисплеї | індикатор 
запасу енергії | час роботи при повному заряді: 
близько 4 місяців | пряжка з нержавіючої сталі з 
логотипом Audi у вигляді кілець | водонепроникність 
до 5 атм | діаметр: 41 мм, товщина: 11,2 мм | 
зроблено в Німеччині

Матеріал: нержавіюча сталь, теляча шкіра
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Футболка з зображенням кілець,  
чоловіча, колір білий 
3132200202-07 

Футболка із зображенням лого Audi у вигляді кілець, 
виконаним в стилі напилення 

Матеріал: 100% бавовна | Розміри: S–3XL Футболка з зображенням кілець,  
чоловіча, колір чорний 
3132100202-07 

Футболка із зображенням логотипу Audi у вигляді 
кілець | 2-кольоровий 3D принт кілець Audi

Матеріал: 100% бавовна | Розміри: S–3XL

Футболка з зображенням кілець,  
чоловіча, колір сірий 
3132100102-07 

Футболка із зображенням логотипу Audi у вигляді 
кілець | Кільця Audi у формі бейджа з рельєфним 
принтом                                                

Матеріал: 100% бавовна | Розміри: S–3XL

Футболка з зображенням кілець,  
чоловіча, колір темно синій 
3132200302-07 

Футболка із зображенням логотипу Audi у вигляді 
кілець, вишитим на велюрі

Матеріал: 100% бавовна | Розміри: S–3XL

◀  Сонцезахисні окуляри, колір коричневий / гавана 
3112200400

  Оправи та дужки з біо-ацетату | ударостійкі пластикові лінзи | 
кільця Audi нанесені лазером на зовнішній стороні дужок | 
фільтр категорії 3, UV-фільтр 400 | високоякісний футляр та 
серветка для чищення в комплекті

 Матеріал: оправа: біологічно розкладний ацетат | лінзи: CR39
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Кепка 
колір чорний | 3131701000 
колір червоний | 3131701010 
колір білий | 3131701020 

Кепка з логотипом Audi у вигляді кілець, 
регульована за розміром | сертифікована bluesign

Матеріал: 100% бавовна

Флісова куртка, чоловіча, колір чорний 
3131701902-07 

Флісова куртка з боковими та нагрудними 
кишенями | шнурок зі стопором для регулювання 
талії логотип Audi у вигляді кілець, вишитий на 
грудях

Матеріал: 100% поліестер

Розміри: S–3XL

◀  Сорочка поло, чоловіча 
колір червоний | 3132001512-17 
колір морської хвилі | 3132001502-07 

  Сорочка-поло з рукавом реглан | з невеликим боковим 
розрізом | Вишивка тон в тон із зображенням кілець Audi на 
грудях

 Матеріал: 95% бавовна, 5% еластан, піке

 Розміри: S–3XL



Audi колекція | Casual25

Рушник, темно-синій 
50 x 100 см | 3132100300 
80 x 150 см | 3132100400

Рушник з витканими кільцями Audi | 
ко-брендинг з Möve

Матеріал: 100% бавовна
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Футболка e-tron, чоловіча, колір білий 
3132103302-06 

Футболка з принтом e-tron та прапором

Матеріал: 100% бавовна

Розміри: S–2XL

Кепка snapback e-tron, колір чорний 
3132103400 

Кепка Snapback з принтом e-tron | 3D вишивка 
e-tron на передній панелі | принт e-tron по 
всій внутрішній стороні козирка | Логотип Audi 
з зображенням кілець ззаду над отвором | 
Регульований розмір (55-59 см)

Матеріал: 100% бавовна
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Сумка-месенджер 2 в 1, колір сірий 
3152300200 

Можна використовувати як сумку через плече з 
ременями, або як рюкзак з лямками stowaway| 
велике основне відділення на двосторонній 
блискавці, м'яке внутрішнє відділення для ноутбука 
(до 15 дюймів)

Розміри: прибл. 40 x 29 x 12 см

Матеріал: зовнішня тканина: 100% поліамід  
(44% перероблений) | наповнення: 100% поліестер 
(перероблений) | підкладка: 100% пінопласт | 
ремені: 100% поліпропілен

Сумка для відпочинку, колір сірий 
3152300100 

Знімні, регульовані ремені з плечовими  
накладками | велика кишеня на застібці-блискавці 
ззаду | велике основне відділення на двосторонній 
блискавці, додаткова внутрішня кишеня на 
блискавці

Розміри: прибл. 50 x 30 x 18 см

Матеріал: зовнішня тканина: 100% поліамід  
(44% перероблений) | наповнення: 100% поліестер 
(перероблений) | підкладка: 100% пінопласт | 
ремені: 100% поліпропілен

Сумка для інструментів, колір сірий 
3152300300 

Основне відділення на 2-сторонній 
застібці-блискавці, додаткова внутрішня кишеня

Розміри: прибл. 18 x 18 x 6 см

Матеріал: зовнішня тканина: 100% поліамід  
(44% перероблений) | наповнення: 100% поліестер 
(перероблений) | ремені: 100% поліпропілен
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Складаний рюкзак, колір чорний 
3152200100 

Рюкзак трансформується в поясну сумку з 
кількома відділеннями на застібці-блискавці

Розміри: рюкзак: прибл. 24 x 12 x 55 см, 
сумка на поясі: прибл. 24 x 12 x 11 см, об'єм: 
рюкзак: близько 12 л, сумка на поясі:  
близько 3 л 

Матеріал: 100% поліестер

Складана сумка, колір чорний 
3152200200 

Сумка 2-в-1, велика і маленька | велика і 
маленька сумки можна використовувати 
окремо | велику сумку можна помістити 
всередину маленької сумки | регульований 
ремінець можна використовувати для будь-
якої сумки

Розміри: велика сумка прибл. 25 x 44 x 53 см,  
маленька сумка близько 5 x 17 x 17 см | об'єм: 
прибл. 58 л 

Матеріал: 100% поліестер
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Флісова ковдра 2 в 1, колір чорний 
3292200300 

Флісова ковдра та подушка 2-в-1 нанесені лазером 
та вишиті кільця Audi 

Розміри: ковдра прибл. 170 x 120 см подушка 
прибл. 32 x 24 x 6 см

Матеріал: 100% поліестер

Брелок для ключів, колір чорний 
3182000200 

Кільце для ключів в формі петлі | 3D-принт 
логотипу

Розміри: прибл. 12 x 3 см

Матеріал: поліестер, метал, силікон, поліуретан

Тримач номерного знака, колір чорний 
3292100100 

Включає зручну функцію заміни номерного знака|  
підходить для монтажу на опуклих поверхнях 

Розміри: 520 х 110 мм (відповідає німецьким 
розмірам номерів - однорядний стандартний 
розмір)

Матеріал: пластик

Кружка, колір чорний 
3291900500 

Керамічна кружка з гравіюванням кілець Audi

Об'єм: прибл. 350 мл

Матеріал: фарфор
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Junior quattro, дитячий, колір червоний 
3201810010 

Дитячий автомобіль Audi за мотивами дизайну Audi 
A1 Sportback | з м'яким сидінням | рекомендовано 
для дітей віком від 18 місяців до 3 років | повністю 
зібраний за винятком рульової тяги та керма | 
розміри Д/Ш/В: 71,5 х 29 х 37 см | зроблено в 
Німеччині

Матеріал: пластик

Junior quattro, дитячий, колір рожевий 
3202100200 

Дитячий автомобіль Audi в дизайні Audi A1 
Sportback | з м'яким сидінням рекомендовано для 
дітей віком від 18 місяців до 3 років | повністю 
зібраний за винятком рульової тяги та керма | 
розміри Д/Ш/В: 71,5 х 29 х 37 см | зроблено в 
Німеччині

Матеріал: пластик

Junior quattro RS, дитячий, колір антрацит 
3202201000 

Дитячий автомобіль Audi за мотивами дизайну Audi 
RS Q e-tron | світлодіодні денні фари та задні  
ліхтарі | з м'яким сидінням | для дітей віком від 18 
місяців до 3 років | повністю зібраний за винятком 
рульової тяги, керма та наклейок | 3 батарейки типу 
АА не входять до комплекту | розміри Д/Ш/В:  
71,5 х 29 х 37 см | зроблено в Німеччині

Матеріал: пластик

Junior quattro FC Bayern München, дитячий, 
колір білий 
3202001200 

Дитячий автомобіль Audi в дизайні Audi A1 
Sportback | світлодіодні денні фари та задні ліхтарі 
з оптичного волокна | набір наклейок включає 
2 повних комплекти номерних знаків для дітей 
віком від 18 місяців до 3 років | повністю зібраний 
за винятком рульової тяги, керма та наклейок | 
3 батарейки типу АА не входять до комплекту | 
розміри Д/Ш/В: 71,5 х 29 х 37 см | зроблено в 
Німеччині

Матеріал: пластик

Штовхач для Junior quattro, дитячий 
3201810040 

Металевий шток з пластиковою ручкою регулюється 
по висоті в 3 різних положеннях



Обирайте власні акценти, водночас встановлюючи

тенденції. З колекцією Audi Active ви зможете

завжди бути на крок попереду часу і 

демонструвати свій стиль за будь-якої нагоди.

Одягай  
те що буде  

в моді завтра
вже сьогодні.

Audi колекція | Active
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Футболка, чоловіча, колір чорний 
3132102402-06 

Футболка з принтом логотипу quattro | рельєфні 
кільця Audi, надруковані на зовнішній стороні 
горловини 

Матеріал: 100% бавовна

Розміри: S–2XL

Кепка, колір чорний 
3132102500 

Кепка Snapback з 3D-друком логотипу quattro 
застібка snapback ззаду | розмір регулюється  
(55-59 см)

Матеріал: строката саржа (передні панелі): 65% 
поліестер, 35% бавовна | сітка: 100% поліестер

Легка куртка, чоловіча, колір сірий 
3132100802-06 

Куртка з прихованими бічними кишенями на 
застібках-блискавках | slim fit | тон в тон логотип 
quattro, розташований вертикально вздовж спини

Матеріал: 100% поліестер

Розміри: S–2XL
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Трикотажна шапка, колір сірий 
3132002800 

Трикотажна шапка з логотипом quattro

Матеріал: 50% мериносова вовна, 50% поліакрил

Розмір: універсальний

Футболка, чоловіча, колір сірий 
3132000702-06 

Футболка з логотипом quattro на грудях і спині

Матеріал: 100% бавовна

Розміри: S–2XL

Толстовка, чоловіча, колір сірий 
3132000802-06 

Толстовка з кишенею-кенгуру | еластичними 
манжетами та подолом | логотип quattro на грудях і 
зухвало на звороті капюшона

Матеріал: 70% бавовна, 30% поліестер

Розміри: S–2XL

Толстовка, жіноча, колір сірий 
3132000901-05 

Толстовка з кишенею-кенгуру | еластичними 
манжетами та подолом| логотип quattro на грудях і 
зухвало на звороті капюшона

Матеріал: 70% бавовна, 30% поліестер

Розміри: XS–XL
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Термос, колір чорний / жовтий 
3292000600 

Термос з нержавіючої сталі | зберігає вміст теплим 
до 24 годин або холодним до 36 годин з мідним 
покриттям, кришка використовується як чашка для 
пиття | ко-брендинг з Mizu | місткість: 640 мл

Матеріал: нержавіюча сталь, нейлон, силікон

Кружка, колір білий 
3292200200 

Керамічна кружка з рельєфним принтом quattro  
ємність: близько 350 мл

Матеріал: фарфор

Парасолька, колір чорний / білий 
3122200300 

Парасолька з автоматичним механізмом | ручка з 
кнопкою розблокування | вітрозахисна система |                                                                                                                                        
стрічка для закриття на липучці |  діаметр: прибл. 
130 см

Матеріал: купол: 100% поліестер (покриття 
waterSAVE) | ручка: пластик | шток: сталевий с 
пластиковим покриттям| каркас: скловолокно
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Рюкзак, колір чорний 
3152100100 

Передня кишеня з декількома відділеннями 
внутрішнє відділення для планшета та ноутбука 
(до 16 дюймів) | бічний тримач для пляшки | ко-
брендинг з EASTPAK

Розміри: 49 x 29,5 x 19,5 см | об'єм: 23 л 

Матеріал: 100% високоякісний поліестер з міцними 
кутами Hypalon (водовідштовхувальний)

Сумка на пояс, колір чорний 
3152100200 

Багатофункціональна сумка на пояс | 2 відділення 
та кілька кишень на застібках-блискавках для 
зберігання предметів | можна використовувати 
як сумку через плече | регульований ремінь | ко-
брендинг з EASTPAK

Розміри: 27,5 x 15 x 8,5 см | об'єм: 4 л

Матеріал: 100% поліестер (водовідштовхувальний)
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Брелок для ключів,  
колір чорний / сріблястий 
3182100500 

Логотип нанесено на матову чорну поверхню

Розміри (без роз'ємного кільця): 62 x 14,5 x 8 мм 

Матеріал: литий цинк, PE пластик, нержавіюча 
сталь

Книга Fuori Concorso quattro  
3292200700 

Ілюстрована книга з дослідженнями Audi, а також  
спортивні та серійні автомобілі з приводом 
quattro, представлені в міланському районі 
Монте-Наполеоне

Мова: Англійська 

Кількість сторінок: 108

Брелок для ключів,  
колір чорний / білий 
3182200700 

Брелок для ключів quattro виконаний з 
текстильного ремінця з металевим карабіном і 
роз'ємним кільцем

Розміри: прибл. 12 x 3 см 

Матеріал: поліестер, метал, силікон, поліуретан



Доведіть свою спортивність з продуктами

та аксесуарами від Audi Sport. Очікуйте на

потужну та динамічну лінійку для перегонів,

високоякісні матеріали та вражаючий дизайн.

Лінія з 
оптимальною

 траєкторією.

Audi колекція | 
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◀  Кепка, колір чорний 
3132102200 

  Бейсболка з контрастною смужкою логотипу спереду |  
на підкладці | чорна регульована застібка з кільцями Audi 
ззаду | логотип Audi Sport на контрастній смузі | розмір 
регулюється (55-59 см)

 Матеріал: 100% поліестер

Сорочка поло, чоловіча 
колір білий | 3132102002-06 
строкато-сірий | 3132102012-16 
чорний | 3132102022-26 

Сорочка-поло з логотипом у контрастну смужку 
вздовж планки | еластичний комір з тканими 
смужками (в тон) | невеликий бічний розріз на 
подолі | перед трохи коротший за задню частину | 
логотип Audi Sport на вертикальних контрастних 
смугах у верхній частині спини

Матеріал: 95% бавовна, 5% еластан

Розміри: S–2XL

Утеплювальна куртка, чоловіча,  
колір сірий 
3132101602-06 

Куртка з утеплювачем з інтегрованим капюшоном | 
бічні кишені з додатковою кишенею на 
застібці-блискавці | логотип Audi Sport на 
контрастних смугах збоку на капюшоні та на бігунку 
блискавки

Матеріал: 91% поліестер, 9% еластан

Розміри: S–2XL
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Сонцезахисні окуляри, колір чорний 
3112200600 

Полегшена оправа з екологічно чистого 
біологічного поліаміду (Rilsan Clear®) | категорія 
фільтра 2, UV-фільтр 400 | логотип Audi Sport 
на лінзах та оправі | вкл. захисний мішечок з 
мікрофібри | розроблено разом з Rudy Project | 
зроблено в Італії

Матеріал: оправа: Rilsan G850 | лінзи: полікарбонат

Куртка softshell, чоловіча, колір чорний 
3132101802-06 

Куртка softshell з коміром-стійкою та бічними 
кишенями | внутрішня частина червоного кольору | 
логотип Audi Sport на контрастній смузі знизу на 
рукаві та на бігунку застібки-блискавки 

Матеріал: 100% поліестер

Розміри: S–2XL

Куртка-гібрид, чоловіча, колір сірий 
3132101402-06 

Куртка-гібрид з інтегрованим капюшоном і 
бічними кишенями | поєднання матеріалів зі 
стьобаними передньою та задньою частинами, 
а також зручним еластичним матеріалом 
з боків і на рукавах | логотип Audi Sport 
на контрастній смузі збоку на капюшоні, 
бігунку блискавки та окантовці на манжетах                                                                                                                                
Матеріал: стьобана тканина та набивка: 100% 
поліестер | еластичний матеріал: 95% поліестер, 
5% еластан

Розміри: S–2XL



Audi колекція | 40

◀  Сонцезахисні окуляри, дзеркальні,  
колір чорний / червоний 
3112200520

  Полегшена панорамна оправа в сучасному кутовому 
виконанні | безшовна конструкція панорамного екрану з 
широкою лінзою глибокого горизонту | зручна та ергономічна 
форма завдяки геометрії дужок Pro-Fit | інтегровані надміцні 
гумові накладки на дужках і переносиці для стабільності | 
фільтр категорії 3, UV-фільтр 400 | логотип Audi Sport на 
лінзах і оправі | в комплекті захисний мішечок з мікрофібри | 
розроблено спільно з Rudy Project | зроблено в Італії

 Матеріал: оправа: Grilamid TR90 |  
 наконечники дужок / носові упори: каучук

Дощовик, унісекс, колір червоний 
3132101311-16

Дощовик унісекс з інтегрованим капюшоном та 
1 бічною кишенею | всі шви проклеєні і тому во-
донепроникні | можна зберігати в сумці на поясі з 
еластичним ременем логотип Audi Sport у вигляді 
суцільного принту та на застібці-блискавці

Матеріал: 100% поліестер

Розміри: XS–2XL

Стьобана куртка, чоловіча, колір чорний 
3132101102-06

Стьобана куртка з капюшоном stowaway | видима стьобання 
тільки зсередини, гладка зовні | бічні кишені з додатковою 
кишенею на блискавці, внутрішня кишеня | логотип Audi Sport 
на вертикальній контрастній смузі на верхній частині спини та 
на бігунку блискавки, а також на канті на подолі

Матеріал: зовні: 100% поліамід-нейлон | набивка і підкладка: 
100% поліестер

Розміри: S–2XL

Стьобаний жилет, чоловічий,  
колір темно сірий 
3132101202-06

Стьобана куртка без рукавів з боковими кишенями | поєднання 
однотонної тканини із стриманим тональним цілісним принтом | 
червона підкладка | логотип Audi Sport на бігунку блискавки та 
палітурці на проймі та подолі

Матеріал: зовні: 100% поліамід-нейлон та 100% поліестер 
(принт) | набивка та підкладка: 100% поліестер

Розміри: S–2XL
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◀  Куртка softshell, жіноча, колір білий 
3132101901-05

  Куртка softshell з коміром-стійкою та бічними кишенями | 
еластичні бічні панелі |внутрішня частина світло-сірого 
кольору| логотип Audi Sport на вертикальній контрастній 
смузі на верхній частині спини та на бігунку блискавки

 Матеріал: 100% поліестер

 Розміри: XS–XL

Сорочка поло, жіноча, колір білий 
3132102101-05 

Сорочка-поло на блискавці | еластичний комір з 
тканою контрастною смужкою | невеликий бічний 
розріз на подолі | спереду трохи коротша за задню 
частину | логотип Audi Sport по вертикальній 
контрастній смужці на верхній частині спини та на 
стрічці застібки-блискавки

Матеріал: 95% бавовна, 5% еластан, розміри: XS–XL

Утеплювальна куртка, жіноча, колір сірий 
3132101701-05 

Куртка з утеплювачем з інтегрованим капюшоном 
та бічними кишенями | коротка застібка-блискавка 
до рівня грудей для розширення горловини, 
з червоною вставкою | логотип Audi Sport по 
вертикальній контрастній смужці на верхній частині 
спини та бігунку на блискавці

Матеріал: 91% поліестер, 9% еластан

Розміри: XS–XL

Сонцезахисні окуляри, дзеркальні,  
колір білий / червоний 
3112200510 

Полегшена панорамна оправа в сучасному кутовому 
виконанні | безшовна конструкція панорамного 
екрану з широкою лінзою глибокого горизонту | 
зручна та ергономічна форма завдяки геометрії 
дужок Pro-Fit | інтегровані надміцні гумові накладки 
на дужках і переносиці для стабільності | фільтр 
категорії 3, UV-фільтр 400 | логотип Audi Sport на 
лінзах і оправі | в комплекті захисний мішечок з 
мікрофібри | розроблений спільно з Rudy Project | 
зроблено в Італії 

Матеріал: оправа: Grilamid TR90, наконечники 
дужок / носові упори: каучук

Куртка-гібрид, жіноча, колір сірий 
3132101501-05 

Куртка-гібрид з коміром-стійкою і бічними 
кишенями | поєднання матеріалів зі стьобаними 
передньою та задньою частинами, а також зручним 
еластичним матеріалом з боків і на рукавах | 
логотип Audi Sport на вертикальній контрастній 
смузі на верхній частині спини, бігунку блискавки та 
окантовці на манжетах                                                                                                                                

Матеріал: стьобана тканина та набивка: 100% 
поліестер | еластичний матеріал: 95% поліестер, 
5% еластан, розміри: XS–XL
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◀  Хронограф, чоловічий, колір чорний 
3102200500

 Ремінець з натурального каучуку

Хронограф карбоновий, чоловічий, колір 
сріблястий / чорний 
3102200600 

Кварцовий механізм Miyota 6S10 | корпус з 
сатиновим покриттям з нержавіючої сталі 316L з 
червоним штифтом хронографа і задня панель, що 
скручується | опукле мінеральне скло циферблат з 
натурального карбону з брендуванням Audi Sport 
флуоресцентні стрілки, індикаторні позначки та 
цифри в Super-LumiNova® | функції: центральний 
секундомір, відлік 1/20 секунди, 60-секундний 
відлік, 60-хвилинний відлік, тахометр, індикація 
дати | застібка з нержавіючої сталі з логотипом Audi 
Sport | водонепроникність до 10 атм діаметр: 42 мм, 
товщина: близько 13 мм | зроблено в Німеччині

Матеріал: нержавіюча сталь, теляча шкіра

Хронограф, чоловічий, колір чорний 
3102200500 

Кварцовий механізм Ronda 5040D | Корпус з 
нержавіючої сталі 316L IP матового чорного 
кольору, з задньою кришкою, що закручується | 
суцільний керамічний безель у матовому чорному 
кольорі | одностороннє антивідблискове сапфірове 
скло | люмінесцентні стрілки та позначки індикатора 
зі світловим матеріалом Super-LumiNova®| функції: 
центральний секундомір, відлік 1/10 секунди до 
30 хвилин, 30-хвилинний лічильник, 10-годинний 
лічильник, функції ADD і SPLIT, відображення дати | 
знімний ремінець: набір: високоякісних ремінець 
з натурального каучуку та додатковий ремінець 
з нержавіючої сталі 316L IP в матовому чорному 
кольорі, обидва з швидкозмінною застібкою | 
водонепроникність до 20 атм, закручувана коронка | 
діаметр: 42 мм, товщина: 12,5 мм | зроблено в 
Німеччині

Матеріал: нержавіюча сталь, натуральний каучук



Audi колекція | 43

Шкіряний гаманець, чоловічий,  
колір чорний / червоний 
3152201200 

2 великих відділення для купюр, 7 карткових слотів,  
3 відкриті кишені, 1 сітчаста кишеня | велика 
кишеня для монет на кнопці | захист RFID | 
зроблено вручну в Європі

Розміри: 12 x 9,5 x 2,5 см ( у закритому вигляді)

Матеріал: коров'яча шкіра| підкладка: віскоза

Компактний шкіряний гаманець, 
чоловічий, колір чорний / червоний 
3152201300 

1 відділення для банкнот, 6 слотів для карток та 2 
відкриті кишені | логотип Audi Sport з тисненням 
спереду | захист RFID | зроблено вручну в Європі

Розміри: прибл. 9 x 10 x 1,5 см (у закритому стані)

Матеріал: коров'яча шкіра| підкладка: віскоза

Шкіряний чохол для автомобільних 
ключів, колір чорний / червоний 
3152201400 

Шкіряний чохол з петлею, застібкою-кнопкою та 
роз'ємним кільцем | зроблено вручну в Європі

Розміри: прибл. 7 x 10 x 0,8 см (без ключів)

Матеріал: коров'яча шкіра| підкладка: віскоза

Шкіряна обкладинка для автомобільних 
прав, колір чорний / червоний 
3152201500 

3 відділення для кредитних карток, сітчаста кишеня 
для документiв на авто та 2 великі відкриті кишені |                                                                                                                                                
Захист RFID | зроблено вручну в Європі

Розміри: прибл. 8,7 x 12 x 1 см (у закритому стані)

Матеріал: коров'яча шкіра| підкладка: віскоза
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Косметичка, колір чорний 
3152200700 

Косметичка з відкидним клапаном та гачком для 
підвішування | практичні внутрішні відділення з 
кишенями на блискавці, та еластичними ременями | 
знімне дзеркало | ко-брендинг з Deuter

Розміри: прибл. 26 x 23 x 10 см

Матеріал: зовнішня тканина 1: Покриття з 
поліуретану: 100% поліестер (50% перероблений) | 
зовнішня тканина 2: 100% поліестер | підкладка: 
100% поліестер

Сумка для взуття, колір чорний 
3152200800 

Сумка для взуття або інших речей з великою 
застібкою-блискавкою і невеликою зовнішньою 
кишенею на блискавці

Розміри: прибл. 8 x 42 x 25 см

Матеріал: зовнішня тканина: 100% поліестер 
(перероблений) | підкладка: 100% поліестер

Спортивна сумка, колір чорний 
3152200500 

Водовідштовхувальна спортивна сумка з великим 
отвором і декількома кишенями на блискавці | 
вентильована зовнішня кишеня з мішком для 
взуття, 1 кишеня ззовні, а також 1 внутрішня і 1 
зовнішня кишеня | ремені для перенесення також 
можуть бути використані як плечові ремені та лямки 
для рюкзака | ко-брендинг з Deuter

Розміри: приблизно 50 x 31 x 27 см | об'єм: 50 л 

Матеріал: зовнішня тканина 1: Покриття з 
поліуретану: 100% поліестер (50% перероблений) | 
зовнішня тканина 2: 100% поліестер | підкладка: 
100% поліестер

Рюкзак, колір чорний 
3152200600 

Водовідштовхувальний рюкзак з великою 
застібкою-блискавкою та численними кишенями/
відділеннями | велике відділення, наприклад, для 
ноутбука, еластичні зовнішні кишені збоку система 
Deuter airstripes | ергономічні плечові лямки та 
ремінь на грудях | ко-брендинг з Deuter

Розміри: 46 x 30 x16 см | об'єм: 20 л

Матеріал: зовнішня тканина 1: Покриття з 
поліуретану: 100% поліестер (50% перероблений) | 
зовнішня тканина 2: 100% поліестер | підкладка: 
100% поліестер
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◀

  Кепка Snapback, колір чорний / сірий  
3132102300 

  Бейсболка з плоским козирком | нижня сторона козирка червоного 
кольору застібка ззаду | кепка на підкладці | нашивка з логотипом 
Audi Sport | розмір регулюється (55-59 см)

 Матеріал: 100% бавовна

◀  Годинник, чоловічий, колір чорний / червоний 
3102000200 

  Кварцовий механізм Miyota 2315 з індикацією дати | 
корпус із матового чорного пластику зі скловолокном та 
задньою частиною з нержавіючої сталі 316L | чорний 
обертовий безель, нержавіюча сталь 316L з покриттям IP, з 
алюмінієвою вставкою | мінеральне скло | люмінесцентні 
стрілки та індикаторні позначки | чорна нержавіюча сталь 
316L з покриттям IP пряжка з логотипом Audi Sport | 
водонепроникність до 5 атм 

 Діаметр: 45 мм, товщина: 12.4 мм

 Матеріал: пластик, нержавіюча сталь, силікон

Спортивна куртка, чоловіча, колір чорний   

◀

3132001802-07 

Спортивна куртка з капюшоном і бічними кишенями |  
логотип Audi Sport на рукавах та нашивці спереду

Матеріал: зовнішня тканина: 66% бавовна,  
30% поліестер, 4% еластан | капюшон  

підкладка: 60% бавовна, 40% поліестер

Розміри: S–3XL

Куртка зі знімними рукавами, чоловіча, 
колір чорний 
3132001702-07 

Вулична куртка з капюшоном | відстібні рукави 
на блискавці | манжета з липучкою | регульована 
еластична стрічка на подолі великий логотип Audi 
Sport на спині та на передній застібці-блискавці

Матеріал: 100% поліестер

Розміри: S–3XL
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Шарф-труба 
3132001900 

Шарф-труба, колір червоний / сірий

Матеріал: 100% поліестер

Пляжний рушник, колір темно-сірий / 
червоний, 80 x 180 см 
3132002500 

Пляжний рушник з логотипом Audi Sport |  
ко-брендинг з Möve 

Матеріал: 100% бавовна

Футболка, чоловіча, колір білий 
3132200102-07 

Футболка з принтом ромба та блоковою 
смугою | Нашивка з логотипом Audi Sport на 
рукаві

Матеріал: 100% бавовна

Розміри: S–3XL



Audi RS Q e-tron: Автомобіль, зображений тут, є справжнім болідом 
ралі Дакар, який не продається. Закрита траса, професійний водій.  
Не намагайтеся повторювати.
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Футболка RS Q e-tron, чоловіча,  
колір синій / пісочний 
3132300802-06 

Футболка в дизайні dip-dye | логотип RS Q e-tron 
на грудях | напис "#FutureIsAnAttitude" та силует 
автомобіля на спині | логотип Audi Sport та кільця 
Audi на рукавах

Матеріал: 100% бавовна

Розміри: S–2XL

Кепка RS Q e-tron, колір пісок 
3132300900 

Бейсболка Snapback з плоским козирком | нижня 
частина козирка сірого кольору | 3D принт RS Q 
e-tron спереду | принт силуета автомобіля збоку | 
вишивка Audi Sport над отвором ззаду | розмір 
регулюється (прибл. 55-59 см)

Матеріал: 100% поліестер

Кружка RS Q e-tron, колір білий 
3292201100 

Керамічна кружка з силіконовою підкладкою 

Об'єм: близько 270 мл



Вказаний та зображений тут автомобіль призначений для професій-
ного використання на гоночних трасах і не є серійною моделлю.
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Футболка hoonitron, чоловіча,  
колір чорний 
3132200701-06 

Футболка в стилі оверсайз у високій якості мотив 
hoonitron спереду та великий hoonitron логотип 
білого кольору на спині

Матеріал: 100% бавовна

Розміри: XS–2XL

Кепка snapback hoonitron, колір чорний 
3132200900 

Кепка snapback з плоским козирком | рельєфне 
hoonitron лого спереду | емблема з кільцями Audi 
ззаду | розмір регулюється (приблизно 55-59 см)

Матеріал: 100% поліестер | потопоглинаюча 
стрічка: 100% бавовна

Толстовка hoonitron, чоловіча,  
колір чорний 
3132200801-06 

Толстовка в стилі оверсайз з кишенею кенгуру | 
велика кишеня з прихованою блискавкою ззаду 
принт логотипу hoonitron спереду | кільця Audi 
білого кольору на рельєфному принті збоку на спині

Матеріал: 80% бавовна, 20% поліестер

Розміри: XS–2XL
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Чохол для смартфона Samsung S21,  
колір сірий 
3222100201 

Зі справжнім карбоновим волокном і бічною 
амортизацією

Матеріал: карбон, пластик

Чохол для смартфона, колір чорний 
iPhone 13 | 3222200200  
Samsung Galaxy S22 | 3222200201 

Силіконовий чохол з м'якою на дотик поверхнею |  
легкий і міцний | підкладка з мікрофібри

Матеріал: силікон
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Пляшка для води, прозора 
3292200500 

Пляшка для води з небиткого тритану легко мити та 
наповнювати | ко-брендинг з Kambukka 

Місткість: 750 мл

Матеріал: 100% пластик (без вмісту бісфенолу, не 
знебарвлюється і не вбирає запахи)

Парасолька, колір чорний / червоний 
3122200200 

Парасолька з автоматичним механізмом | ручка з 
кнопкою розблоквання | вітрозахисна система | 
стрічка для закриття на липучці |  діаметр: прибл. 
120 см

Матеріал: купол: 100% поліестер (покриття 
waterSAVE) | ручка: пластик | шток: сталевий с 
пластиковим покриттям| каркас: скловолокно

Кружка, колір червоний 
3292200100 

Керамічна кружка з гравіюванням Audi Sport  | 
об'єм: прибл. 350 мл

Матеріал: фарфор

Стакан hoonitron, колір чорний 
3292200800 

Фарфоровий стакан з силіконовою муфтою та 
пластиковою кришкою | ємність: близько 300 мл

Матеріал: фарфор, пластик, силикон
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Брелок-чіп для торгового візка 
3181900500 

Брелок для ключів у формі гальма Audi RS | чіп для 
торгового візка, інтегрований в гальмівний диск | 
чіп розміром з монету в 1 євро

Матеріал: метал, шкіра

Брелок для ключів,  
колір чорний / червоний 
3182200600 

Кільце для ключів в формі петлі | 3D-принт 
логотипу

Розміри: прибл. 12 x 3 см

Матеріал: поліестер, метал, силікон, поліуретан

Тримач номерного знака, колір чорний 
3291900100 

Включає зручну функцію заміни номерного знака |  
підходить для монтажу на опуклих поверхнях

Розміри: 520 х 110 мм 

Матеріал: пластик

Ручка кулькова карбонова, чорна 
3222200400 

Поворотна кулькова ручка| зажим с амортизатором | 
чорний резервуар 10 000 м

Матеріал: карбон, метал



Істинне захоплення часто починається з малого. І це не дивно.

Адже мініатюри Audi ретельно відтворюють

оригінальні моделі Audi в кожній деталі. Відкрийте для себе

величезну притягальну силу цих мініатюрних моделей.

Маленькі моделі.  
Великий захват.

Audi колекція | Мініатюри
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Audi e-tron GT фігурка, колір антрацит 
5012120033 

Фігурка виконана з литого алюмінію 
Масштаб: 1:43 
2020, виробник: iScale GmbH
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Audi R8 Coupé MJ 19, ara blue (синій) 
5012118431 

Мініатюра виготовлена з пластичної смоли 
Обмежена серія до 999 одиниць 
Масштаб: 1:43 
Виробник: Jaditoys Ltd.



Audi RS Q e-tron: Автомобіль, зображений тут, є справжнім болідом 
ралі Дакар, який не продається. Закрита траса, професійний водій. 
Не намагайтеся повторювати.
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Audi RS Q e-tron, Abu Dhabi 22, Peterhansel / Boulanger 
5022200135 

Мініатюра виготовлена з пластичної смоли 
Масштаб: 1:43 
Виробник: Minimax Ltd.

Audi RS Q e-tron, Abu Dhabi 22, Peterhansel / Boulanger 
5022200151 

Мініатюра виготовлена з пластичної смоли 
Масштаб: 1:18 
Виробник: Minimax Ltd.
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Audi RS 3 LMS MJ 22, презентація 
5022100331 

Мініатюра виготовлена з пластичної смоли 
Масштаб: 1:43 
Виробник: Minimax Ltd.

Audi RS 3 LMS MJ 22, презентація 
5022100351 

Мініатюра виготовлена з пластичної смоли 
Масштаб: 1:18 
Виробник: Minimax Ltd.
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Audi R8 LMS GT3 Evo II,  
Переможець 24h NBR 2022 
5022200232 

Мініатюра виготовлена з пластичної смоли 
Масштаб: 1:43 
Виробник: Minimax Ltd.

Audi R8 LMS GT3, green hell
5022100131 

Мініатюра виготовлена з пластичної смоли 
Масштаб: 1:43 
Виробник: Minimax Ltd.



Привабливість багатьох моделей, що випускаються компанією 

Audi вже понад 100 років, залишається незмінною. Що є 

достатньою причиною для того щоб втілити наші віхи в життя в 

масштабі 1:43. Більше, ніж просто захоплення - історія, до якої 

можна доторкнутися, досягнення, які можна колекціонувати.

Ми не переказуємо 
легенди. Ми їх

 створюємо.
Audi collection | Мініатюри | Традиції



Audi колекція | Мініатюри5959

Auto Union Type B Lucca, срібний 
5031300413 

Рік створення: 1935  
1:43 
Виробник: Minichamps

Auto Union Streamline, рекордсмен, срібний 
5031300513 

Рік створення: 1938  
1:43 
Виробник: Minichamps



Імпортер Audi в Україні, ТОВ „Порше Україна“,

02152 Київ, просп. Павла Тичини, 1В

Надруковано в Україні, 2023

Можливе внесення змін, відповідальність за ймовірні неточності й помилки виключена.

Пропозиції щодо комплектації, зовнішнього вигляду, характеристик, розмірів, маси товарів разом з ілюстраціями та всією інформацією щодо встановлення, а також 

технічні характеристики відповідають інформації, наявній на момент підготовки каталогу. З огляду на можливість подальшої модернізації ми зберігаємо за собою право 

вносити зміни, що стосуються комплектації, дизайну й кольорів, без попередження. Деякі аксесуари можуть не постачатися в Україну. Більш детальну інформацію про 

доступність запитуйте у Вашого сервіс-консультанта. Всі пропозиції доступні за умови наявності. Можливі опечатки, помилки та правки.


