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Teknoloji ile bir adım önde

Genel Yasal Bildirimler
Model uygulamaları ve kısıtlamaları öğrenmek için 
lütfen Audi Yetkili Satıcınız ile temas kurun.

Katalogda yer alan resim ve çizimlerde yer alan 
renklerde, tasarımlarda ve malzemelerde farklılık-
lar olabilir. Aksesuarlara ait ölçü ve ağırlık değerle-
ri, görünümler ve kapsam bilgileri, kataloğun 
 basıldığı dönemde elde edilen bilgilerle sınırlıdır. 
Bu katalogda Almanya pazarına özgü veriler esas 
 alınmıştır. Audi olarak değişiklik yapma hakkımızı 
saklı tutmaktayız.

Sıfır binek otomobillere ait ilan edilmiş resmi yakıt 
tüketimi değerleri ile ilan edilmiş resmi modele 
özgü CO₂ egzoz gazı emisyonu değerlerine, ana 
merkezi Hellmuth-Hirth-Straße 1, 73760 Ostfildern 
Scharnhausen adresinde (www.dat.de) olan DAT 
Deutsche Automobil Treuhand GmbH firmasından 
ve ilgili satış ofislerinden ücretsiz olarak edinebile-
ceğiniz “Sıfır Binek Otomobillere ait Yakıt Tüketimi, 
CO₂ Egzoz Gazı Emisyonu ve Elektrik Tüketim 
 Değerleri Talimatnamesi”’nden ulaşabilirsiniz. 

Audi connect ile ilgili bilgilendirme
Audi Orijinal Aksesuarları ile ilk 3 ay ücretsiz kulla-
nım hakkının sona ermesinin sonrasında, Audi 
connect hizmetlerini uzatmak veya daha ileri bir 
tarihte kullanımını etkinleştirmek mümkündür.
¹Audi connect bilgi-eğlence hizmetleri şunları 
 içerir: Navigasyon ile Google Earth™² ve Google 
Street View™², ³, sesli komut ile İlgi duyulan yerle-
ri arama (POI), myAudi veya Google Maps™ varış 
noktası girişi, online trafik bilgisi, yakıt fiyatları, 
park bilgileri, uçuş bilgileri, seyehat bilgileri, Hava 
durumu, Online haberler (kişiye özel), Twitter’a 
erişimin yanı sıra Mesajlar. 

¹ Teknik gereksinimler, mevcudiyet ve kullanım bil-
gisi ile yasal bilgilendirme ile alakalı ayrıntılı bilgi 
almak için Audi Yetkili Satıcınız ile temas kurun 
 veya www.audi.com/connect adresini ziyaret edin. 
² Google ve Google logosu, Google Inc.’in tescilli 
ticari markalarıdır.
³ Google Maps ile Hedef girişi için bir Google hesabı 
gerektirir.

Jantların özellikleri: 
Parlatılmış, parlak tornalanmış, cilalanmış veya 
kısmen parlatılmış alüminyum jantlar kış mevsi-
mindeki yol koşullarında kullanılmamalıdır. Jant 
yüzeyinin üretim nedeniyle korozyona karşı yeterli 
bir koruması yoktur ve yola serpilen tuz veya benze-
ri maddelerden dolayı kalıcı olarak hasar verilebilir. 
Lütfen dikkat: Tüm alüminyum alaşımlı döküm 
 çelik jantlar araç üzerinde fabrika çıkışlı şekilde 
opsiyonel olarak sunulamamaktadır. Bazı modeller 
sadece sonradan Audi Yetkili Satıcınız’dan satın 
alarak Audi Yetkili Servisleri’nde taktırabileceğiniz 
şekilde sunulmaktadır.
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Kendinizi ilham almaktan alıkoymayın.
www.audi.com/service linkini kullanın.

Cep telefonu sözleşmesi doğrultusunda bu link ile ilgili bağlantı masrafı alınabilir.

B
ir Audi Yetkili Servisi’ne gittiğinizde, Audi’nizle 

uzman eller tarafından ilgileniyor olmasının 

getirdiği iç rahatlığını hissedersiniz. Burada 

aracınıza sadece aracınızla kusursuz uyum sağ-

layan üstün kaliteli Audi orijinal yedek parçala-

rının takıldığını bilirsiniz ve aracınızla ilgili ak-

lınız geride kalmaz. Audi’niz ile birlikte eski heyecanınızı 

yeniden kazanın ve yeni ihtimalleri keşfedin. Her zaman 

yapmak istediğiniz şey sıradışı yerlere gitmek ya da sadece 

boş vakitlerinizi değerlendirmek miydi? Artık fark etmez. 

Her şey hayalini kurduğunuz gibi olacak: Audi Yetkili Ser-

visi’nden bir servis randevusu aldıktan sonra, gerçekleş-

memiş hayalleriniz ve fikirlerinizin bir adım önündesiniz 

 demektir. Ve ne yapıyoruz?

Bundan böyle, her 
şey mümkündür.
Audi Yetkili Servisleri’ne gidin ve
ilham verici duyguyu deneyimleyin.
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Editörün Penceresinden
2017 // 2018

H o ş g e l d i n i z

Düşünün, bir Audi’niz var ve bu Audi sadece sizi evden 

işe, işten eve, çarşıya pazara ya da çocuklarınızı okuluna 

götürmekle kalmıyor, aynı zamanda sizi ve ailenizi dağla-

ra çıkarıyor, şehir dışında bisiklet sürmeye ya da kırlara 

piknik yapmaya götürüyor. Günlük yaşamda sıklıkla içine 

düştüğünüz maceralı durumların ve aracınızın donanım 

ve aksesuar yapılandırmasının fabrika çıkışlı olarak bu 

durumlara uygun halde olmadığının da farkındayız. İşte 

bu nedenle, aksesuarlarımızı ve özel donanımlarımızı 

 geliştirirken her gün kendimize aynı soruları soruyoruz: 

«Audi’nizde daha başka nelerin olmasını isterdiniz?» ve 

«Audi’nizle neler yapmak isterdiniz?»

Otomobilinizin geliştirme ve üretim aşamasında görev 

alan Audi çalışanlarının sadece bunu yapmakla yetinme-

yip, aynı zamanda tam olarak ihtiyacınız olan sportif ak-

sesuar ve donanımları ihtiyaçlarınız doğrultusunda aracı-

nıza kazandırmanın yanı sıra, çocuklarınızın daha keyifli 

yolculuk yapmasını sağlayan, yani kısacası aracınızı tam 

anlamıyla size özel bir araç haline getiren Audi Orijinal 

Aksesuarları bünyesinde sunulan ürünlerin tasarımını ve 

üretimini de gerçekleştiren en doğru kişiler olduğuna 

sizleri temin ederim. 

Bisikletinizin sizin için aracınızın tavan portbagajından 

çok daha önemli olduğunun farkındayız. Ayrıca işyerinize 

ulaşmaya çalışırken yolda yaptığınız telekonferans gö-

rüşmesinin de aracınızda bulunan ahizesiz görüşme sis-

teminin sahip olduğu özelliklerden çok daha önemli ol-

duğunun da bilincindeyiz. Siz hem işinize hem de boş 

vakitlerinize odaklanın. Her durum için en uygun aksesu-

arı temin etme işi bizde, merak etmeyin.

Audi’niz ile alakalı çok daha fazla fikir edinebilmeniz için 

sizlere ilham vermek adına ve Audi dünyasından bilgilen-

dirici ve eğlenceli olayları, önemli röportajları, mülakat-

ları ve hayata dair bir dolu gerçeği bir araya getirmek 

üzere bu dergiyi hazırladık.

Michael Löhe

Pazarlama/Müşteri Yönetimi Satış Sonrası Hizmetlerden Sorumlu 

Genel Müdür

Michael Löhe
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06
Ana Haber

Sonsuz manzaralara ve insan yaradılışına doğru bir yolculuğa 

çıkmaya ne dersiniz? Günlük şehir hayatının çok uzağında, 

dünyayı ve kendinizi keşfedebilirsiniz.

16
Taşıma

Audi’nize yeni boş alanlar yaratın ve bu şekilde boş zamanlarınız 

için daha fazla özgürlük kazanın. Bu bölümde Audi’niz için sunulan 

taşıma seçeneklerinin geniş bir özetini bulabilirsiniz.

24
Spor ve Tasarım

Ayrıntılar karakterinizi belirler. Spor ve Tasarım başlıklı bölümde, 

Audi’nizi sizin kişiliğinize büründürecek en doğru Audi Orijinal

Aksesuarları’nı bulacaksınız.
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54
Konfor ve Güvenlik

Yoğun bir günlük hayatın insan üzerinde iz bırakan etkileri vardır. 

Günlük hayatın keşmekeşinden nasıl kolaylıkla sıyrılabileceğinizi 

ve Audi’nizi günlük hayatın etkilerinden nasıl koruyabileceğinizi 

sizlere göstermek istiyoruz.

38
İletişim

Güçlü iletişim güçlü bağlantılar gerektirir. Sizin ve Audi’niz 

için en doğru olanı sayfa 38’de bulabilirsiniz.

64
Dikkat Çeken 

Özellikler

Audi Orijinal Aksesuarları, yaşamınız kadar size özel. 

Sahip olduğunuz Audi modeli için en yenilikçi ve doğru çözümleri 

bir bakışta keşfedin.

50
Aile

Aile ile çıkılan her yolculuk unutlumaz bir gezintiye dönüşür. 

Ufaklıkların kendisini daha iyi hissetmeleri adına konforunuz 

ve güvenliğiniz için gereken her şeyi burada bulacaksınız.

Modelluebergreifend_Zubehoer77_2017_01.indd   05 02.05.17   14:04



Modelluebergreifend_Zubehoer77_2017_01.indd   06 02.05.17   14:04



A n a  H a b e r  / /  S a y f a  0 7

En güzel 
yerlerde 

otel 
bulunmaz

Doğaya olabildiğince yakın olabilmek için medeniyeti arkanızda bırakın, 

günlük yaşantınızdan kaçıp uzaklaşın. 

Vahşi doğa kampçısı, yeni özgürlüğü keşfet.
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Bağımsız olmak oldukça konforlu olabilir: Audi Orijinal Aksesuarları’ndan her açıdan pratik kamp çadırları.
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H
ırvatistan, dağlık ve kayalık coğrafi yapı-

sıyla heybetli izlenimler oluşturan bir yer-

dir. Bu yönüyle, Winnetou (Kızılderililile-

rin İsyanı) filminden tutun da Game of 

Thrones (Taht Oyunları) dizisine kadar 

film yapımcılarının, hayalgücü gerektiren 

yapımları çekmek için özellikle tercih ettiği yerlerden bi-

ridir. Ülkenin turkuaz renkli berrak bir denize sahip uzun 

ve kartpostallarda yer almaya layık sahilleri, tarih öncesi-

ne aitmiş izlenimi uyandıran sarp kayalık coğrafi yapısıyla 

büyüleyici bir tezat oluşturmaktadır. Konforlu ve insanı 

kucaklayan bir doğa arayanların pek de tercih etmeyece-

ği bir ortam. Buna rağmen, o çok bilindik çadırlarını tam 

da buraya kuran insanlar var. Birbirleriyle ancak bu mün-

zevi ortamda bir araya gelebilecek ve seyahat mefhumu-

nu bir maceradan ibaret gören insanlar: Vahşi Doğa Kam-

pçıları. Onlar, daima, kendilerini tüm el değmemişliğiyle 

karşılayan, sunduğu günlük hayatın zaruretleri en yakın 

5 yıldızlı otel imkanlarının fersah fersah uzağında olan 

yerlerin arayışındadırlar. Onların çok şeye ihtiyacı yok; 

tek ihtiyaçları sadece özgürlüğe yönelik içlerinde barın-

dırdıkları güçlü dürtüleri ve doğru ekipman. Vahşi doğa 

kamplarına özellikle Balkanlarda çok da zorlanmadan 

rast gelmek halen mümkün. Kırsal bölgelerde nüfus yo-

ğunluğunun düşük olması, kampçılar için en uygun kamp 

noktalarını bulma adına çokça ihtimal sunmakta. Elbette 

ki asıl mesele her zaman için etrafa ve etrafta yaşayan 

insanlara saygı çerçevesinde yaklaşmak. Zira Vahşi Doğa 

kampçıları Balkanlarda büyük bir hoşgörü ile karşılanıyor 

ve kabul görüyor. Açık havada kamp yaparken, özellikle 

de alınması gereken izinlerle ilgili olmak üzere, nelere 

dikkat edilmesi gerektiğinden haberdar olmak çok önem-

lidir. Koruma altında olan doğal alanlarda (doğal sit alan-

ları) ya da zirai alanlarda kamp yapılması kuşkusuz ki ta-

mamen yasaktır. Şayet seçmiş olduğunuz kamp alanı özel 

bir mülkün sınırları dahilindeyse, kampınızı kurmadan 

önce mülk sahibinden izin almanız büyük önem taşır. 

Kuşkusuz ki doğada yaşarken farklı unsurlara da dikkat 

etmek büyük önem arz eder. Öyle ki geride çöp ve atık 

madde bırakmamak, hayvanların rahatsız olmamasına 

dikkat etmek ya da izin almadan ateş yakmamaya çok dik-

kat etmek gerekir. Dolayısı ile açık havada kamp yapmak 

sadece temiz hava, bol oksijen almak değil, aynı zamanda 

sağduyu gerektiren bir etkinliktir.

Kamp çadırının kolaylıkla 
kurulup toplanmasını 
görmek için videoyu 

 izleyin. Bunun için sadece 
bu QR kodunu akıllı cep 
 telefonunuz ile tarayın 

veya tarayıcınızdaki 
www.audi.com/tentsetup. 
linkini kullanın. Cep tele-
fonu sözleşmesi doğrul-
tusunda bu link ile ilgili 

bağlantı masrafı alınabilir.

Kamp çadırı bağlantısı dahil
2 veya 3 kişilik kendiliğinden şişebilir çadır, isteğe bağlı alınabilen araç bağlantı parçası sayesinde 

olumsuz hava koşullarında su geçirmeyecek şekilde araçla çadır birbirine bağlanabilir. 
Özel taşıma çantası, hava pompası, sabitleme çubukları, tamir çantası ve iki adet güneşilik 

tentesi dahildir.  Ayrıca araç haricinde bağımsız olarak da kullanılabilmektedir. 
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Şayet sadece bir Vahşi Doğa Kampçısı olmakla kalmayıp 

aynı zamanda bir Audi sahibiyseniz, Audi Orijinal Aksesu-

arları’ndan kamp çadırı satın aldığınızda her iki kimliği-

nizle de karlı çıkarsınız. Tanınmış çadır üreticisi Heimpla-

net ile ortaklaşa geliştirmiş olduğumuz kamp çadırı, 

özgürlüğü konforla birleştirerek bambaşka bir dış mekan 

deneyimi sunmakta. Akıllıca düşünülerek oluşturulmuş 

tasarımı ve yenilikçi özellikleri sayesinde istediğiniz yer-

de rezervasyona gerek kalmadan evinizin rahatlığında 

konaklayabilirsiniz. Kamp çadırının kurulumu da oldukça 

pratiktir: yeni tek pompadan kurulum sistemi sayesinde 

havalı çadır iskeleti, iç çadır ve dış çadır hızlı ve kolay bir 

şekilde kurulur. Kamp çadırı araçtan bağımsız şekilde de 

kurulabildiğinden dolayı kullanım esnekliği de sunar. Ya 

da isterseniz araca özel üretilmiş olan bağlantı parçala-

rını kullanarak kamp çadırını doğrudan araç bagajına 

bağlantılı olarak kurarak Q model kurulum yapabilirsiniz. 

Yolda giderken nerede olursanız olun daima bir parça 

özgürlüğün tadını çıkarabilirsiniz.

Hepsi içinde.

Kamp çadırının 
içinde ilave cepler 

bulunmaktadır. 

Ayrı ayrı olarak 
en fazla 

3 kişilik konaklama 
imkanı sunar. 

Kamp çadırı ile 
birlikte özel taşıma 

çantası, hava 
pompası, sabitleme 

çubukları, tamir 
çantası ve iki adet 

tente dahildir.

Yeni hedeflere

doğru

yol almak

istiyorsanız,

iki kişilik

bir yere

ihtiyacınız

olacaktır.

Vahşi doğa

kampçısı plan

yapmaz, kendi

iç güdülerini

takip eder.
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Kano taşıyıcı
Taşıma kapasitesi: Azami 45 kg’lik tek bir kano. Yükleme ve indirme kolaylığı sağlayan 
eğilebilir mekanizma. Kano taşıyıcısı ve bağlama kemerleri ayrı ayrı kilitlenebilir. Sa-

dece tavan çıtalarına bağlanarak araca sabitlenir. 

Yeni hedefler için yola çıktığınızda, elbette ki rahat ve 

sımsıcacık bir uyku alanından fazlasına ihtiyacınız ola-

caktır. Audi Orijinal Aksesuarları’nın sunduğu ürünlerle, 

her yolculuğunuzda tüm imkanlardan sonuna kadar ya-

rarlanabileceksiniz. Örneğin, güne bir fincan espresso 

kahve ile başlamadan yapamayanlardansanız, Audi Oriji-

nal Aksesuarları’ndan satın alacağınız taşınabilir Espres-

so makinesi ile bu alışkanlığınıza yolculuklarınızda da ara 

vermek zorunda kalmazsınız. Kahve makinesinin çalış-

ması için tek yapılması gereken cihazın fişini çakmak giri-

şine takmak ve biraz su ve bir kahve fincanı ile sadece 2 

dakika sonra hazır olan sıcak ve tazecik kremalı espresso 

kahvenizi yudumlayarak günün ilk ışıklarını karşılamak-

tan ibarettir. Şayet o gün güneş yüzünü pek de göster-

meye niyetli değilse ve buna rağmen siz hala kitabınızı 

okumaya devam etmek istiyorsanız, LED’li okuma lam-

bası tam da size göre demektir.

Şayet Audi’niz için de iyi bir şeyler yapmak isteyecek 

olursanız, sunulan konfor ve güvenlik çözümlerine güve-

nebilirsiniz. Bagaj bölmesi koruyucu kaplamaları ve ta-

ban halıları sayesinde en hararetli dış mekan maceraları-

nızı bile aracınızın iç mekanında hiç bir iz bırakmadan 

yaşayabilirsiniz.
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Tam teşekküllü.

Audi Topluluğu yakın zaman önce Audi Orijinal Kamp Çadırı’nın yalnızca hoş 

bir fikirden ibaret olmadığı gerçeğini ispatlarıyla açıkça ortaya koymuştur. 

2016 yılının yaz aylarında trnd DACH GmbH firmasıyla ortaklaşa düzenlenen 

bir deneme grubu kampanyası çerçevesinde hakiki Vahşi Doğa Kampçıları 

kamp çadırımızın günlük kullanıma uygunluğunu tepeden tırnağa teste tabi 

tutmuş ve ezici oy çokluğuyla şu sonuçlara varmıştır: Yenilikçi kamp çadırı her 

türlü dış mekan deneyimine yeni bir hava katıyor. Bizleri özellikle memnun 

eden bir husus da, kamp çadırının sunduğu tüm o konfora rağmen, denemeye 

katılan profesyonel kampçılardan bazılarının ortaya koyduğu bazı parlak fikir-

ler olmuştur. Denemeye katılan kampçılarımızdan biri sonucu gayet güzel 

özetlemiştir: «Audi kamp çadırı hepimizi fazlasıyla heyecanlandırdı. Hem gör-

sel açıdan hem de teknik olarak çok etkileyici bir kamp çadırı olmasının yanı 

sıra, çok da eğlenceli bulduk. Her şeyden öte, bugüne kadar gördüğümüz kur-

ması ve sökmesi en hızlı ve karmaşıklıktan uzak kamp çadırı olması itibarıyla 

çok cezbedici.» Audi olarak bu sözün üzerine ekleyeceğimiz başka bir şey yok.

Modelluebergreifend_Zubehoer77_2017_01.indd   12 02.05.17   14:04



Taşınabilir Espresso makinası
Çalışma basıncı: 16 bar. Kremalı hakiki 
espresso. Kutu içeriği: 18 adet illy ESE 
marka kapsül kahve, 2 adet kırılmaz 

fincan, mikrofiber temizlik bezi. 
Şık saklama kabı. Cihaz araç çakmak 

girişine takılarak çalıştırılır.

LED’li akrobat 
okuma lambası

Silikonlu kauçuktan imal esnek 
hareketli boyun kısmı. İstenilen 
konumda bırakıldığı gibi durma 

özelliği. Okuma lambası araç çakmak 
girişine takılarak çalıştırılır. 
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Yuvarlak eşyalar: 360 litre’lik 

Audi Kayak Kutusu ve 

Portbagaj’ın içine 18 adet 

futbol topu, 1.313 adet tenis 

topu veya 5.330 golf topunu 

rahatlıkla sığdırabilirsiniz.

İlk park ceza 
makbuzu 
1902 yılında 
kesildi.

27 % Otomobil 
sürücülerinin % 27’si

otomobillerine bir 
is im takar.

F a y d a l ı  B i l g i l e r

Ustalıkla üretildi
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İlk araç kokusu parfüm katılmış bir mukavva 

parçası olarak ağaç şeklinde, Kanada’ya göç 

etmiş olan İsviçreli Julius Sämann tarafından 

1985 yılında icad edilmiştir. Efsaneye göre 

mucit, süt nakliyatı yapan bir firmanın süt 

taşıyan aracının içine dökülen keskin süt 

 kokusunu gidermek istemiştir.

176 km
1980 y ıl ında Avrupa traf ik s ık ış ıkl ığı  rekoru, Lyon 
ile Paris arasındaki mesafe olan 176 km ile kay ıt-

lara geçmiştir  ve rekor hala korunmak tadır.  Bu 
rekora yol açan sebep ise k ış tatil i  sonrası  Paris ’e 
geri  dönüş yoğunluğu ile kötü hava koşullar ıdır.

Or talama 100 km /saat ’l ik 
bir  hız i le yol al ındığında Dünya’dan 

Ay ’a 6 aydan daha k ısa bir  sürede 
ulaşmak mümkündür.

6 Ay

Dünya çapında en çok otomobil 

lastiğini Lego firması üretir: 

Yaklaşık 381 milyon adet.
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Çizginize
sadık kalın.

Tüm Audi modelleri ile uyumlu, görünümüyle zamana yenik düşmeyen ve eşsiz tasarım. 

Audi tasarımcısı Peter Lemke, Audi kayak kutusu ve portbagajı kendi gözünde neyin bu 

denli kusursuz kıldığını bir röportajında bu şekilde açıklıyor.
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Kayak kutuları ve 
Portbagajlar

Parlak siyah renkte yan 
kanatlara sahip platin grisi 
ve parlak siyah renk olmak 

üzere iki renk seçeneği 
bulunmaktadır. Bagaj hacmi 

300 lt., 360 lt. ve 405 lt. 
olan üç ayrı modele sahiptir. 
Her iki tarafta açılır-kapanır 

kilitleri bulunmaktadır. 
Sadece tavan raylarına 

bağlanarak araca sabitlenir. 

Peter Lemke

8 yıldır Audi Orijinal Aksesu-
arları’nda tasarımcı olarak 
görev yapmakta. Peter Lem-
ke 2011 yılında Audi Orijinal 
Aksesuarları tasarım ekibinin 
«Dış Aksesuarlar» bölümünün 
başına getirildi. Portbagaj 
tasarımı kendisinin 
 ellerinden çıkmıştır.

2013 yılından bu yana ayrı bir ünite olarak geliştirilmiş 

olan tavan portbagajı Audi Orijinal Aksesuarları bünye-

sinde satışa sunulmaktadır. Audi, bu adımı atan ilk 

 Alman otomotiv firması olmuştur ve tasarımcımız Peter 

Lemke de ilk çizim aşamasından itibaren geliştirme 

 sürecinin içerisinde yer almıştır.

Bay Lemke, tavan protbagajı gibi bir projede o ünlü boş 

çizim kağıdını tasarım masasına koyduğunuz andan iti-

baren uyulması gereken temel kurallar nelerdir?

Hem Audi teknolojisini ve Audi’nin farklılığını, hem de 

sahip olduğu farklı karakteriyle pazarda ön plana çıkabi-

lecek sıradışı bir tavan portbagajı geliştirmek istedik. Bir 

tasarımcı olarak ilk önce araçlarımızın tasarım diline ba-

karız. Zira, tavan portbagajının da aynı dili yansıtması 

gerekir. Yapacağımız tasarımın belli başlı özellikleriyle 

zamana yenik düşmeyen ve A1’den A8’e, A8’den de Q7’ye 

kadar tüm Audi modelleriyle uyum içerisinde bir tasarım 

olması gerekiyordu. Tavan protbagajının TT gibi bir spor 

otomobilde bile gerek tasarımıyla gerekse işlevsel an-

lamda başarı sağlaması gerekiyordu. İlk taslak çizimler-

de bile otomobille bağ kuran güçlü bir kişilik ve tasarım 

olduğunu rahatlıkla görebilirsiniz. 

Tavan portbagajında size en çarpıcı gelen tasarım özel-

likleri hangileri?

Üretmiş olduğumuz tavan portbagajı, görsel değerini 

arttıran siyah yüzeyler ve metal Audi halkaları sayesinde 

diğer üreticilerin imal ettiği ürünlerden kolayca ayırt edi-

lebiliyor. Tasarıma eklenmiş olan yan kanatların rengi ile 

portbagaj gövdesinin gümüş gri rengi arasındaki renk 
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farkı, tasarım hatlarının daha da ön plana çıkmasını sağ-

lıyor. Bu sayede, örneğin tüm Audi modellerinde aracın 

ön omuz kısmı ya da farlarından bizlere oldukça tanıdık 

gelen klasik Audi tasarımındaki keskin hatları tavan port-

bagajına aktarabilmiş olduk. En önemli farklılıklarından 

biri de, tüm portbagajlarda gövdeye perçinlenmiş bağ-

lantı kayışlarının, diğer üretici firmaların aksine bizim 

tasarımımızda dışarıdan bakıldığında görünmemesi, 

portbagajın içinde kalmasıdır. Bir taraftan perçinleri yan 

kanatlar vasıtasıyla kapatırken, diğer taraftan ön ve ar-

kada yer alan menteşeleri tutkalla yapıştırarak bu sorunu 

çözdük. Bu noktada iki adet perçin küçük bir «taşma» 

oluşturdu ve sizlerin de takdir edeceği üzere, bu sorunu 

da kolaylıkla çözüverdik.

Tavan portbagajı gibi bir kullanım kaleminin geliştirilme 

sürecinde tasarım ve mühendislik bölümleri arasındaki 

iletişim ve işbirliğini nasıl kurdunuz?

Bahsi geçen bağlantı kayışı, üzerinde uzun süre çalışılıp 

test edilmiş güvenlik amaçlı bir parçadır. Teknisyenleri-

miz ve mühendislerimiz tasarım üzerinde büyük etkide 

bulanacak şekilde bu sürece büyük katkıda bulunmuştur. 

Bizler burada, yani Audi Orijinal Aksesuarları’nda, sadece 

tavan portbagajı projesinde değil diğer tüm geliştirme 

süreçlerinde, satış, mühendislik ve tasarım bölümlerinde 

çalışan uzman arkadaşlardan birer ekip kurarak çalışırız. 

Bir arkadaşımız çalışma takvimi ve maliyetlerle ilgilenir-

ken, diğer arkadaşımız teknoloji, kalite ve tasarım üze-

rinde çalışır. Biz burada el ele vererek çalışırız.

Bugün artık tamamlanmış olan ürüne baktığınızda, 

 sizce tavan portbagajının konuştuğu tasarım dili nedir?

Tasarım formu gayet net: akış hattı. Portbagajın görünü-

mü bana bir katil balinayı hatırlatıyor. Şekil benzerliğin-

den ve çarpıcı siyah-beyaz kontrastından ötürü portbaga-

jın kağıt üzerinde çizimini yaparken bu ilişkilendirmeyi 

kafamda oluşturmuştum. Tasarım formu sadece hızı 

temsil ettiği için değil, aynı zamanda nesiller boyu Audi 

modellerinde başarıyla uygulanmış olan zamana yenik 

düşmeyen bir tasarım olduğu için seçildi. Tavan portba-

gajının dört kapılı modele çok yakıştığını düşünüyorum. 

Tasarım formu aracın tasarım hattı ile birlikte akıyor ve 

siyah renkteki yan paneli de aynı şekilde aracın yan cam-

larının oluşturduğu tasarım hattını ön plana çıkarıyor. 

Ayrıca yukarıdan bakıldığında da, motor kaputunun tasa-

rım hatları ile geriye gittikçe birbirine yakınlaşan aracın 

ön omuz kısmı daha da belirginleşiyor. Kısacası, tavan 

portbagajı araçlarımızla aynı tasarım dilini konuşuyor.

Sizce neden bir Audi sahibi aracına başka bir üretici fir-

manın ürettiği ürün yerine sizin tavan portbagajı model-

lerinizden birini taktırmak istesin?

Bizim üretmiş olduğumuz tavan portbagajı, elbette be-

nim görüşüme göre, Audi tasarım felsefesi doğrultusun-

da üretildiğinden dolayı pazarda muadili olmayan bir 

ürün. Audi’nizin üzerine yerleştirdiğinizde, tavan portba-

gajı ile araç yekvücut hale geliyor.

Kendiniz için en uygun ilave 
eşya taşıma ünitesini bulun: 
Kayak kutusu ve portbagaj 
modellerimize ait tanıtım 
filmlerine www.audi.com/

luggagebox adresinden 
erişim sağlayabilirsiniz. 

Erişim ücretleri kullandığınız 
cep telefonu tarifesine göre 

değişim gösterebilir.

«Yapacağımız

tasarımın belli başlı

özellikleriyle zamana

yenik düşmeyen ve tüm

Audi modelleriyle uyum

içerisinde bir tasarım

olması gerekiyordu.»
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Bazen motorun 
yerini bacaklar alır.

Dünyanın en heyecan verici köşelerini görmek istiyorsanız, 

ulaşım araçlarınızı bir arada kullanın.
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B
isiklet ile otomobil kadar birbirini tamamlayan başka bir çift ulaşım aracı zor bulunur. Zira en güzel bisiklet tur-

ları çoğunlukla kişi evinin kapısını kapatır kapatmaz başlamaz. Bisiklet turunun tadı ya Arjantin’in kuzeyinde 

bulunan ıssız And dağlarını keşfederken, ya da Hanoi ile Ho Chi Minh şehri arasında gezinirken Hanoi’nin türlü 

güzelliklerini keşfederken veya Güney Afrika’daki efsanevi Garden Route’da yol alırken çıkar. Dört tekerlekli araç 

ile iki tekerlekli araç kullanımının bir arada olduğu geziler, ya çok önceden ayrıntılarıyla planlanmış şekilde ya da 

aniden insanın karşısına çıkan nefes kesici anları beraberinde getirir. Audi Orijinal Aksesuarları’nın sunduğu 

 römork bağlantı tertibatı için bisiklet askısı ya da doğrudan araca takılan klasik bisiklet taşıyıcılar ile bisikletleriniz her 

 yolculukta yanınızda. Zira asıl mesele, zorunlu seçim yapmak yerine bilerek-isteyerek seçebilmektir.

Bisiklet taşıyıcısı
Aşınmaya, yıpranmaya, paslanmaya karşı özel olarak 

kaplanmış alüminyum profilden üretilmiştir. 
Kolay ve hızlı bisiklet montajı sağlar. Kilit mekanizmalıdır. 

Azami taşıma kapasitesi: 17 kg. Sadece tavan raylarına 
bağlanarak araca sabitlenir. 

Römork bağlama tertibatı için bisiklet askısı 
Azami taşıma kapasitesi: 60 kg (en fazla 2 bisiklet).¹ 

Bisiklet askısı katlanabilir ve yer tasarrufu sağlayan özel 
çantasında muhafaza edilebilir. Bisikletler tekerleklerinden 

ya da metal iskeletlerinden ayrı ayrı sabitlenebilir. 
Üçüncü bisiklet için opsiyonel olarak bir genişletme seti s

atın alınabilir. 

¹ Lütfen azami römork bağlantı yükü ve aracınızın izin verilen yüklü ağırlığı ile ilgili araç kitabındaki bilgileri dikkate alın.
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Tavan rayları (Üstteki resimde gösterilmiştir) ve 
Tavan çıtaları için tavan rayları

her türlü araç tavanına takılabilir. Üzerinde kabartmalı Audi logosu vardır. 
Aşınmaya, yıpranmaya, paslanmaya karşı özel olarak kaplanmış alüminyum profilden 

üretilmiştir. Çalınmaya karşı korumalı özel tespit vidalarına sahiptir.

Her şey kontrol altında
Yolculuk ister kısa isterse uzun olsun; İlerlediğimiz yolda yapmakta olduğumuz şeyler, 
günlük hayatı kolaylaştıran veya en güzel anların tadını çıkarmamızı sağlayan şeylerden ibarettir. 
 Müşterilerimizin varacağı yere güvenli bir şekilde ulaşması en büyük önceliğimizdir.
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Rahat bir yolculuğun sırrı

düzgünce istiflenmiş

bagajlardır.

Tavan kutusu çantaları
5 cm yüksekliğinde su geçirmez çerçevesi olan su geçirmez tabanları vardır. 
Ayrı ayrı çantaların çeşitli şekilde bir araya getirilmesi sayesinde Audi tavan 

kutularının en iyi şekilde kullanılması için uygundurlar. S (43 litre), 
M (76 litre) ve L (82 litre) olmak üzere 3 büyüklükte alınabilir. 

Kayak çantası
Kayak çantası 4 çift kayak veya 3 snowboard’a kadar taşınması 
içindir ve eklenmiş kemerleri ile güvenli şekilde bagajdaki eşya 

sabitleme halkalarına bağlanabilir. Tekerlek sistemi araç dışında 
taşımayı kolaylaştırır. 

Römork tertibatı
Hareketli katlanabilir mekanizma. Entegre 13 uçlu elektrik prizi 

dahildir. 

Kayak ve snowboard taşıyıcısı
6 çift kayak ya da 4 snowboardun rahat biçimde taşınması 
içindir. Kilitlenebilir ve sadece tavan raylarına bağlanarak 

araca sabitlenir.
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Daha fazla 
dinamik

Aynı zamanda daha da heyecan verici olabilir; 

Audi Orijinal Aksesuarları’nın Tasarım Paketi ile her halükarda 

bir adım daha öndesiniz.
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B
ir an için zamanı durdurup da hareketlerin, 

şekillerin ve renklerin sabit bir görüntüsü-

nü alabilmiş olsaydık, tasarımımızın ne 

denli sıradışı ve seçkin olduğu daha da net 

ortaya çıkardı. Ve ortaya çıkan genel görü-

nümün ne denli zarif ve şık olduğu. Üzerin-

de dört halkalı amblemi taşıyan her bir araçla ortaya ko-

nan bu iddianın, aynı şekilde aksesuarlarda da sürdüğü 

yadsınamaz şekilde ortadadır. Özellikle de konu sportif-

likse. Üstün kaliteye sahip aksesuarlar ve ilave donanım-

lar, aerodinamizmden en ufak bir ödün vermeksizin ve 

daima çarpıcı bir görünüme sahip olmak üzere tasarla-

nan kusursuz bir tasarım çizgisini takip etmektedir. Dış 

ayna yuvalarının yukarısındaki tavan spoylerinden tutun 

da ön spoylere kadar her bir parça ve aksesuar aracın gö-

rünümünü, aracın tasarımına uygun bir şekilde, çok daha 

uyumlu hale getiriyor. Spor ve Tasarım Paketi’nde yer 

alan ürünler en ufak ayrıntısına kadar düşünülmüş ve 

 tasarımında daima yaratıcılık içeren ürünlerdir. Tasarı-

mın eğlence ile iç içe olduğu gerçeği, Audi tarafından 

 ortaya konan iddianın ayrılmaz bir parçasıdır.

Tavan spoyleri(Audi A1 için)
Aracınızın aerodinamiğini destekler ve dikkat çekici bir görünüm 

kazandırır. 
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Karbon kaplı dış ayna kapakları 
Üstün kaliteli karbon seçimi ile aracınıza sportif bir görünüm kazandırın. 

Farklı kaplama modelleri seçenekleri de mevcuttur. 
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5 kollu yıldız tasarımlı (Audi A4 için) parlatılmış¹,
mat siyah alüminyum alaşımlı döküm jantlar.

Aracınıza özellikle dinamik bir görünüm kazandırır. 8,5 J × 19 ebadındadır. 245/35 R 19 ebadında lastikler içindir. 

¹ Lütfen kataloğun arkasındaki sayfada bulunan jantlar ile ilgili özellikleri dikkate alın.
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5 kollu Rima tasarımlı (Audi TT için) parlatılmış¹,
mat siyah alüminyum alaşımlı döküm jantlar.

Tasarımı ile Audi TT ’nize olağanüstü bir görünüm kazandırır.
9 J × 20 ebadındadır. 255/30 ZR 20 ebadındaki lastikler içindir.² 

¹ Lütfen kataloğun arkasındaki sayfada bulunan jantlar ile ilgili özellikleri dikkate alın.
² Bu jantların yasal olarak araçlarda kullanılabilmesi için ayrıca satılan jant kapakları ile birlikte takılması gerekmektedir.
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Arka spoyler
Audi TT ’nizin arka tarafına daha dinamik bir görünüm kazandırır. Arkaya sabitlenmiştir.
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Göz alıcı performans
Her Audi başlı başına bir dikkat çekici özelliktir. Doğru jant seçimi, dikkatleri 
aracın üzerine dört kat daha fazla çeker.

Z
aten göz alıcı bir görünüme sahip jant tasarı-

mı, ayrıca şu gerçeği de açıkça ortaya koyu-

yor: Burada üstün kaliteli bir program yürütü-

lüyor ve elbette, kalitenin olduğu yerde: Audi 

Orijinal Aksesuarları bünyesinde satışa sunu-

lan tüm döküm jantlar alüminyum alaşımlıdır 

ve gerek işçilik gerekse tasarım açısından yüksek gereksi-

nimleri karşılayacak şekilde üretilmiştir. Bu özellikleriyle 

de tüm bakışları üzerine toplamaktan hoşlananların göz-

desi haline gelirler. İsterseniz siyah, isterseniz de antra-

sit ya da parlak gümüş rengi seçin, hangisini seçerseniz 

seçin aracınız ortalığı yaka yaka ilerleyecektir.
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Her şeyin başlangıcı sayılan
Jant geliştirme çalışmalarının başlangıç 

noktası, kişilik özellikleri dışa vuran 
tasarımın teknolojik işlevsellikle buluştuğu 

noktadır.

Zorunlu ve ücretsiz olarak uygulanan
yasal olarak öngörülmüş testlerin yanı sıra 
Audi, üretmekte olduğu jantların kullanım 
ömrünün aracın kullanım ömrü kadar uzun 

olmasını sağlamak üzere özel olarak geliştirilmiş 
bir dizi test sürecini de ayrıca uygulamaktadır. 

Üretimin son aşaması olan
X ışını ışıması, bilgisayarlı tomografi ve 
yenilenmiş malzeme özellikleri kontrolü 

tekniği ile yürütülen üstün kaliteli son 
perdahlama aşamasında jantlar nihai bir 

teste daha tabi tutulur.

Lütfen kataloğun arkasında bulunan sayfada yer alan jantlar ile ilgili özellikleri dikkate alın.
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Üstün kalite 
için bol rüzgar
Audi rüzgar tüneli merkezinde her şey dinamizm üzerine 
kuruludur. Merkezimizden Audi Orijinal Aksesuarları 
 kadar sayısız üst klasman atlet de yararlanmaktadır.

B
aşarılılar ve üstün özellikliler, karşıdan 

esen ilk rüzgarda savrulup gitmez. Bu id-

dia, Audi’nin Ingolstadt’da bulunan rüzgar 

tüneli merkezinde uygulamalı olarak ispat-

lanmaktadır. Burada bulunan 47 metre 

uzunluğundaki rüzgar tüneli, halihazırda 

dünya üzerindeki en sessiz ve aynı zamanda en güçlü 

araç rüzgar tüneli olma ünvanına sahiptir. Ayrıca görsel 

olarak da oldukça etkileyici bir teknolojiye sahiptir; rüz-

gar fanının sadece pervanesi 5 metrelik bir çapa sahiptir. 

Rüzgar fanı, motor bölmesinde yer alan bir elektrikli mo-

tordan güç alır. Güçlü şekilde üflenen hava, hava girdap-

larını önleyen ve rüzgar sesini kesen dört adet hava kal-

kanına sahip bir kanaldan geçer. Hava akımı, ölçüm 

yapılan bölüme girmeden önce üç adet hava filtresinden 

ve bir adet hava fıskiyesinden geçer. Hemen hemen hiç 

hava girdabı içermeyen, eşit şiddette sahip ve dengeli 

 şekilde iletilen hava akımı, bir Audi R8’in performans 

 değerlerinin bile kolaylıkla modellenebildiği bir hız olan 

saatte 300 km hıza ulaşır. En ufak ayrıntının bile sürüş 

deneyimi üzerinde bir etkisi olur. Hava direnci katsayısı 

cW değerinin yüzde biri, kilometrede yaklaşık bir gram 

CO₂ egzoz gazı emisyonu değerine denk gelmektedir. 

 Ölçüm standardı bundan daha düşük olamazdı.

Audi Orijinal Aksesuarları’nın da bu sportif tutkudan aşa-

ğı kalır bir yanı yok. Örneğin, yan ayna kapakları, arka 

spoyler veya kapı marşpiyeleri gibi aksesuarlar daima 

teknik açıdan mümkün olan en iyi aerodinamik tasarıma 

sahip olacak şekilde üretilmiştir. Bunun yanı sıra, bütün 

bu ürünler dayanıklılık ve sürüş dengesine katkı anlamın-

da farklı iklim koşullarında test edilmiştir. İşte bu neden-

lerden ötürü Audi mühendislerini rüzgar tünelini kullan-

maya iten öncelikli sebep sadece parkurda bir kaç saniye 

süre kazandırmak değil, aynı zamanda en küçük ayrıntıya 

kadar o son dokunuşu verme çabasıdır.

Donanım ve 
aksesuarların acil 
durumlarda test 

edilmesi
A1 active kit donanım ve 

aksesuarları rüzgar 
tünelinde uygulanan 

aerodinamik test gibi diğer 
yüksek maliyetli test 

yöntemleri henüz yolun 
başında atılan ilk adım. 
Active kit, Audi Orijinal 

Aksesuarı rütbesini ancak 
tüm test süreçlerini kusursuz 

başarıyla geçtikten sonra 
alabilmeyi hak eder.
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Burada bu tarz hassas ölçümlerin yapılıyor olması 
otomotiv üreticilerinden başkaları için de bir anlam 

ifade ediyor. Rüzgar tünelinin sunduğu geniş test 
imkanları aynı zamanda en üst klasmanda yer alan 
sporcuların da ilgilisini çekiyor. Örnek olarak, Rio de 
Janerio’da düzenlenen 2016 Olimpiyat Oyunları’nda 
Almanya adına yarışan Audi Yelken Takımı yarışlara 

burada hazırlanmıştır. Alman Kayak Federasyo-
nu’nun lisanslı kayakla atlama sporcuları kusursuz 

duruş pozisyonlarını bulmak için rüzgar tüneli verile-
rinden yararlanmaktadır. Ve yüzme dalında bir çok 

dünya rekorunu elinde bulunduran ve aynı zamanda 
Olimpiyat şampiyonu olan Ian Thorpe da yarış 
 mayosunu burada kusursuz hale getirmiştir.
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Her türlü 
karbon fiberle
Bazen bizim tasarımcılarımız da işin kolayına kaçıyor. 
Ama sadece karbon söz konusu olduğunda.

Ç
elik kadar sert ve çeliğe kıyasla % 50 daha 

hafif. İşte bütün dünyadaki yarış pistlerinin 

gözde malzemesi olan karbona zaferi geti-

ren iki özellik. Kısa adı CFK olan karbon 

 fiber takviyeli plastik, motor sporlarının 

 ayrılmaz bir parçasıdır. Neckarsulm’da bu-

lunan Audi Teknoloji Merkezi’nde fiber takviyeli plastik 

üzerinde çalışan 50 uzman, karbonun otomotiv sanayin-

de kullanımı ile alakalı yeni yöntemler geliştirmek üzere 

araştırma yapmaktadır. Burada hedeflenen amaç, bu 

 yenilikçi malzemenin sahip olduğu hafif yapısal potansi-

yelin farklı malzeme imalatı konseptleriyle daha da 

 geliştirilmesi ve bu malzemenin kullanım alanını spor 

otomobillerin ötesinde diğer araç segmentlerine yayıl-

masıdır. Audi Orijinal Aksesuarları’nda satışa sunulan 

yan ayna kapakları ve bagaj kapağı spoyleri gibi karbon-

dan imal edilmiş aksesuarlarla, bu hafif malzemeyi kul-

lanmanın keyfini bugünden sürebilirsiniz.
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Karbon kaplama yan ayna kapakları 
Yüksek kaliteli karbon malzeme ile güçlendirilen sportif görünüm. 

Farklı kaplama modelleri seçenekleri de mevcuttur.
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Tarz sahibi
Teknolojiyi biz geliştiriyoruz, diğerleri bizden görüp alıyor. Bunun gururu bize yeter. 
Çünkü bir Audi, sahibinin kişiliğinin dışa vurumundan ibarettir. Audi Orijinal Aksesuarları’ndan 
Spor ve Tasarım Aksesuar Paketi ile yollardaki varlığınızı daha da vurgulayın. 

Eşik LED’leri
Araç kapısı açıldığında LED aydınlatma (Modeline bağlı olarak) quattro yazısı veya 

Audi halkaları zemine yansıtılır. 
Sürücü ve ön yolcu tarafları için 2’li setler halinde satışa sunulmaktadır. 
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Motor ses sistemi¹
Audi A3, A4, A5, A6 ve A7 modellerinde TDI motorlar için alı-
nabilir. Ayrıca Audi A3 için TFSI motorları ile de uyumludur. 
Egzoz sistemine entegre edilmiş ve hoparlörle aynı çalışma 

prensibine sahip olup, dışarı güçlü bir motor sesi veren 2 adet 
hareketli kumanda elemanıdır.

Kar zincirleri
Kar ve buz üzerinde daha iyi yol tutuşu içindir. 

Farklı boyutlarda mevcuttur. 

Valf kapakları
Audi logolu 4 metal bijon kapağı süpabı toz, 

kir ve nemden korur. Lastik, metal ve alüminyum 
süpablar içindir. 

LED’li stop lambaları (Resimde Audi A5’lerde bulunan 
şeffaf camlı stop lambası gösterilmektedir) 

2 farklı modelde sunulmaktadır: içten kararmalı şeffaf sert plastikten 
ya da siyah çerçeveli kırmızı camlı. Uzun kullanım ömrü. 
Halojen lambalara kıyasla % 50 daha az enerji tüketimi. 

Basamaklar (Resim: Audi Q7 )
Paslanmaz çelikten üretilmiştir. Aracınıza Offroad karakterini kazandırır. 
Örneğin kayak ve bavul gibi nesnelerin tavana yerleştirilmesini kolaylaş-

tırır. Lastik pedleri kayma tehlikesini azaltır. 

İnce nüanslar fark

yaratır. Farkınızı

ortaya çıkarın.

¹ Ürün özellikleri ile ilgili ayrıntılı bilgileri montaj sırasında Audi Yetkili Satıcı’nızdan edinebilirsiniz.
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Bağlantıdasınız

Modern ulaşıma yollarda dur durak yok. 

İnternette ise tam gaz yola devam.

Y
arınlara doğru nasıl ilerlemekte olduğu-

muz sorusu bizler için büyüsünü koruma-

ya devam ediyor. Yalnızca teknolojik ihti-

malleri görmekle kalmayıp, her şeyin 

üzerinde sürücünün nelere ihtiyaç duydu-

ğuna bakıyoruz. Audi, yolculuklarınız sıra-

sında iletişiminizi kaybetmemenizi sağlamak adına Audi 

Orijinal Aksesuarları bünyesinde sayısız iletişim çözüm-

leri sunmakta. Her biri, aracınızı hareket halinde bir eve 

dönüştüren ve araçtakilere kesintisiz internet erişimi 

sağlayan akıllı teknolojiler. Bunların içerisinde sezgisel 

yol bulma teknolojisi ve belki de en önemlilerinden biri 

olan, kişisel olarak en sevilen müzik parçalarının nerede 

olursanız olun istediğinizde elinizin altında olması da yer 

almakta. İnternete bağlıyken yol bizi nerelere götürür 

bilemeyiz; ancak şundan eminiz ki biz her gün teknolojiye 

yön vermek için işimizin başında olacağız.
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Blog’un etrafında bir tur daha
Akıllı telefonlar yanı başımızdan hiç ayırmadığımız birer yol arkadaşı oldular. 
Audi Orijinal Akseusarları sayesinde sadece internete bağlanmakla kalmıyorsunuz, 
aynı zamanda Audi’nizle de iletişim halinde kalıyorsunuz. 

İ
ster haber akışları olsun, ister sosyal medya ya 

da yaşamla ilgili küçük tüyolar. Ne olursa olsun, 

daima hayatın akışı içerisinde yer almak ve hiç 

bir şeyden mahrum kalmamak istiyoruz. «Bu 

durum özellikle moda blogçuları için geçerli» 

diye ekliyor Hamburglu Julia Haghjoo. Günlük 

maceralarını Instagram ya da Snapchat üzerinden takip 

eden yaklaşık 90.000 takipçileri var. İşleri sürekli olarak 

internette boy göstermek, web sitelerine içerik yükle-

mek ve takipçileri ile olan iletişimlerini bir an olsun kay-

betmemek. Opsiyonel Audi connect seçenekleri sayesin-

de yolculuk sırasında bunu sağlamak artık bugüne kadar 

olduğundan çok daha basit. Akıllı telefon otomobile ko-

layca bağlanabilir ve randevular, navigasyon bilgileri, 

SMS ve Twitter özellikleri senkronize edilir. Ve şayet siz 

en moda butikte işinizi bitirip kahve dükkanındaki rande-

vunuza gitmeniz gerektiğinde aracınızı nereye park etti-

ğinizi unutursanız ne olacak? Hiç sorun değil. Opsiyonel 

olarak sunulan Audi connect size aracınızı tam olarak ne-

reye park ettiğinizi gösterir ve bu sayede bir sonraki ran-

devunuza geç kalmak zorunda kalmazsınız. Moda blog-

cusu Julia Haghjoo’ya Berlin’de geçirdiği bir gün boyunca 

eşlik ettik ve gün boyunca ağla bağlantısının hiç kopma-

dığını gözlemledik.

Lütfen kataloğun arka kapak sayfasındaki Audi connect ile ilgili bilgileri dikkate alınız.

İnternet bloğumda

ve sosyal ağımda

yapmış olduğum

seyahatler ile

yaşam ve giyim

tarzımı

paylaşıyorum.

Öyle ki,

okuyucularım

neredeyse benimle

birlikte yaşıyor.

Başarılı bir blogcu

olmanın temel

şartı budur.
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Audi connect avantajlarını 
kısa tanıtım videosunu 

izleyerek keşfedin: 
www.audi.com/audiconnect
Erişim ücretleri kullandığınız 
cep telefonu tarifesine göre 

değişim gösterebilir.

Bazı günler şehrin dört bir 
yanında randevularım oluyor. 
Bunun için sıkı bir planlama 

gerekli. Şayet günlük 
programımı sabah yapıyorsam, 

bunu daha otomobilime bile 
binmeden, en sevdiğim kafede 
oturup cappucino’mu içerken 

rahatlıkla yapabiliyorum. Akıllı 
telefonumdan ya da dizüstü 

bilgisayarımdan Google Maps’e, 
myAudi’ye veya Audi MMI 

connect uygulamasına buluşma 
noktalarını giriyorum ve bu 

adreslere yol boyunca sırayla 
uğruyorum. Akıllı telefonumu 

aracıma takar takmaz, 
takvimime girmiş olduğum 

adresler aracımdaki navigasyon 
ile otomatik olarak senkronize 

oluyor.

Berlin ya da Hamburg gibi büyük 
şehirlerde park yeri bulmak, 

özellikle de kısa süreli park yeri 
bulmak büyük bir sorun. Ama 
şimdi Audi connect ile kafam 

rahat. Aracımdaki MMI ekranından 
yakınlarda bulunan boş park 
yerlerine bakarım ve hatta 

uygulanan park ücretlerini bile 
önceden görebilirim.
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Modayı heyecan verici

buluyorum. Çünkü

moda, kişiliğinizi

dışa yansıtmanın bir

yolu. Çok düz ve sade

bir tarza sahibim.

Klasik giysilerden

ve yumuşak tonlu

renklerden

hoşlanıyorum.

iPhone 6 cihazımı yolda giderken kolayca 
ve kablosuz olarak şarj edebiliyorum. 
 Endüktif şarj kılıfı ile iPhone’um bir 

 yandan şarj olurken, diğer yandan da 
 çizilme ve darbelere karşı korunmuş oluyor.

Günlük programınızı ne kadar iyi 
yaparsanız yapın, arada mutlaka 

bir şey çıkar. Ancak gecikecek 
olsam bile, herkesin bu 

durumdan haberi olur. Bir 
randevumu ileri atmam ya da 

öne çekmem gerektiğinde, 
yoldayken mesaj atıp 

alabiliyorum. Elbette aracımı 
kullanırken akıllı telefonumla 
mesaj atmaya çalışmıyorum. 

Bunu benim yerime Apple 
CarPlay ya da Android Auto 
uygulamalarının doğrudan 

kullanım fonksiyonları yapıyor: 
«Kusura bakma, 10 dakika 

gecikeceğim» «Sorun değil. 
Birazdan görüşmek üzere!». 

Şükürler olsun ki, Audi connect 
hizmetleri arasında yer alan 

çevrimiçi trafik bilgilendirmesi 
sayesinde de vermiş olduğum 

sözleri tutabiliyorum.

Audi connect’in elbette ki sadece 
blogcuların günlük hayatını büyük ölçüde 

kolaylaştırmaktan öte faydaları var; 
özellikle bir şeyler ters gittiğinde: Bir 
kaza meydana gelmesi halinde, acil 
arama fonksiyonu otomatik olarak 

devreye girer ve kaza mahali ve meydana 
gelmiş olan kazanın ciddiyeti gibi kazayla 
ilgili bilgiler doğrudan doğruya Audi acil 
durum çağrı hattına iletilir. Yolda başka 

bir kazaya rastlanacak olursa, acil durum 
çağrı hattı, otomatik fonksiyon dışında 
tuşa basılarak da aranabilir. Çevrimiçi 

acil arama hattı sayesinde araç sürücüsü, 
tavan modülünde yer alan servis çağrı 
düğmesine basarak doğrudan doğruya 

Audi servis merkezine bağlanabilir. 
Bunun yanı sıra, araç sürücüsü tarafından 

seçilmiş olan Audi yetkili servisi 
gecikilmiş servis randevusu ile ilgili 

otomatik olarak bilgilendirilir. Bu sayede 
bir sonraki servis randevusu kolaylıkla 

ayarlanabilir.
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Bunu da kim bilmez ki? 
Bir kaç butik dolaştıktan 

ve kollarım alışveriş 
torbalarıyla doluyken şu 

herkesin başına gelen 
tereddütlerden birini 

yaşarım: «Ya ben 
otomobilimi nereye park 
etmiş olabilirim yahu?» 

Sorunun cevabını almam 
için akıllı telefonuma 

bakmam yeterli. 
Otomobilimi tam olarak 

nereye park ettiğim 
telefonumda kayıtlı 

olduğundan, dosdoğru 
Audi’me gidebilirim.

Herkesin başına sıklıkla 
gelir: Otomobilden inip 

henüz daha bir sokak 
öteye gitmişsinizdir ki, 
kapıları kilitlemiş olup 

olmadığınız aklınıza gelir. 
Akıllı telefonunuzun 
yardımıyla uzaktan 

kumandalı bir şekilde bu 
şüphenizden kolayca 

kurtulabilir, uzak 
mesafeden aracınızın 

kapılarını anında 
kilitleyebilirsiniz. Bu 

fırsatla isterseniz yakıt 
deposunda kalan yakıt 

miktarını da kontrol 
edebilirsiniz. Ne de olsa 
bugün daha yapacak çok 

işiniz var. 

Bir moda blogcusu olarak daima «güncel» kalmak ve heyecan verici 
etkinlikler ve en moda yerlerle ilgili takipçilerimi düzenli olarak 

bilgilendirmek zorundayım. «Şehirdeki Etkinlikler» fonksiyonu ile 
güncel olaylardan daima haberdar oluyorum ve güncel etkinlikler 

ile yakın çevrede bulunan rağbet gören mekanlardan haberdar 
oluyorum. İlgili etkinlikler ve mekanlara ait adresler anında aracımın 

navigasyonuna düşüyor. Bu sayede yolda giderken buralara 
 uğrayabiliyorum. Öyle ki, birdenbire köşedeki yeni kafede kız 

arkadaşıma rastlayabiliyorum ve hemen bunu bloğumda yazıyorum.

Lütfen kataloğun arkasında bulunan sayfadaki Audi connect ile ilgili bilgileri dikkate alınız.
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Bırakın müzik çalsın
Kişiye özel konser salonunda ya da bir DJ tarafından çalınan müzik gibi; Audi müzik arayüzü 
bağlantı kabloları sayesinde, en sevdiğiniz müzik parçaları sadece bir kablo uzağınızda.

H
er yolculuk sadece kendisine ait olan bir 

yol müziğini hak eder. Audi’nizde sadece 

radyoda çalanlar değil, Apple iPhone, 

Android cihazlar ya da diğer USB bellekler 

gibi taşınabilir ortam oynatıcılar için sayı-

sız bağlantı seçenekleri bulunmaktadır. 

Audi Orijinal Aksesuarları bünyesinde sunulan ses kablo-

ları yalnızca çalan parçanın ya da yayınlanan programın 

adını, çalma listelerini ve çalan müziği Audi müzik arayü-

züne iletmekle kalmaz, aynı zamanda ortam oynatıcıyı da 

yükler. CarPlay ve Android Auto uygulamalarının yüklen-

mesi halinde, akıllı telefon içeriği MMI menüsünde ayrı 

bir seçenek olarak ekrana gelir. Oynar başlıklı USB girişi 

ve pratik spiral bağlantı kablosu sayesinde, USB girişi 

hangi noktaya yerleştirilmiş olursa olsun, bağlantı kablo-

ları kurulum noktasından neredeyse bağımsız şekilde kul-

lanılabilir. Akıllı teknoloji demek aynı zamanda kullanım 

esnekliği ve uzun kullanım ömrü bir arada düşünülerek 

tasarlanmış üstün kaliteli işçilik demektir. Dışarıda ne 

olursa olsun, siz Audi’nizde çalan müziğin keyfini çıkarın.

Resimler

duvarı

süsler;

müzik ise

zamanı

arıtır.

Akıllı telefonların 
şarj edilmesi

Akıllı telefonunuzu bir bağlantı 
kablosu ile sisteme bağladığınızda, 

aynı zamanda şarj da etmiş olursunuz.

CarPlay uygulamasının 
yüklenmesi 

Audi akıllı telefon arayüzü ile Apple 
veya Android işletim sistemi yüklü 
akıllı telefonunuzun içeriğine MMI 

menüsünden kolayca erişim 
sağlayabilirsiniz.
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USB-Adaptörü
Çeşitli cep telefonlarından 
müzik ve veri aktarılması 

içindir. Bir ucunda USB bağlantı 
soketi bulunan spiral kablo, 

klasik kablolara kıyasla daha az 
yer kaplar ve hareket özgürlüğü 
sağlarken, esnek ve son derece 

sağlamdır. 
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Yolda neler olup biteceğine 
siz karar verirsiniz
Ve birdenbire arka koltuk bugüne kadar olduğundan çok daha popüler hale gelir. 
Audi taşınabilir bilgi-eğlence ile her yolculuğu olduğundan daha da heyecanlı hale getirir.

Müzik mi dinlemek istediniz? İster araç hoparlörlerinden, 
 ister kablolu kulaklıklarınızdan, isterseniz de Bluetooth’lu 

kulaklıklarınızdan; hangisini arzu ederseniz. 

Yolculuğunuz başlıyor. Aynı şekilde en sevdiğiniz film de. 
 İster görüntü ekranından izleyin, isterseniz de ikili CD 

 çalarınızdan. Kumanda özelliklerini dokunmatik ekrandan 
ya da uygulama üzerinden rahatınızı bozmadan kullanın.
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Oyunu bitirmek için yeterli puana henüz 
ulaşılamadı, ancak şimdiden oyunda bir 

üst seviyeye geçildi. Uygulama oyunlarında 
en yüksek puan rekorlarınızı kırın. Ya 

da isterseniz HDMI üzerinden bir oyun 
 konsoluna bağlanın.

Yolculuk sona erdi.
Ama eğlence devam ediyor. Arka koltuk eğlence 
sistemine ait ekranlar araçtaki yerlerine sıkıca 

ve sağlam bir şekilde monte edildi. 
Ama bu ekranları yanınıza alıp aracın dışında 

da kullanmanıza engel değil.

Audi mobil Eğlence paketinde 
yer alan tüm eğlence programı 
içeriğine ait kısa tanıtım vi-

deosuna www.audi.com/aem 
adresinden erişim sağlayabi-

lirsiniz Erişim ücretleri 
 kullandığınız cep telefonu 

tarifesine göre değişim 
 gösterebilir.

¹ Araçta kullanım için ön şart: Arka Koltuk Eğlence Paketi için ön hazırlık gerekmektedir.

B
azı yolculuklar hiç bitmesin isteriz. Özellikle 

her anında eğlencenin tadını çıkarıyorsak. Au-

di Orijinal Aksesuarları bünyesinde beğeninize 

sunulan son teknoloji ürünü araç eğlence sis-

temi tam olarak bu amaç için tasarlanmıştır. 

En sevdiğiniz filmler, müzik koleksiyonunuz ve 

en son çıkan uygulamalar yol boyunca sizinle birlikte. Size 

düşense internette gezinmek, e-postalarınıza bakmak ya 

da en son çıkan oyunlarda rekorları dize getirmekten iba-

ret. Yol boyunca tüm eğlenceyi parmaklarınızın ucunda 

tutmak için dokunmatik ekran ile akıllı telefonunuzu bir-

birine bağlamanız yeterli. İzlediğiniz film mi bitti? Hiç 

sorun değil. Audi mobil Eğlence paketi sadece aracın içe-

risinde kullanılmakla kalmıyor, aynı zamanda aracın dışın-

da da kullanılabiliyor. Çünkü Audi mobil eğlence paketi ile 

en iyi eğlenceyi kesintisiz yaşamınızı istiyoruz.

Audi Taşınabilir bilgi-eğlence¹
10 inç dokunmatik ekranı ile kusursuz görüntü kalitesinde en iyi ses ve görüntüyü 

vaad ediyor. Videoları, resimleri, oyunları ve müzik parçalarını muhteşem bir sahnede 
gösterime çıkarıyor. Çoklu bağlantı seçenekleri ve Wi-Fi hotspot noktasına 

bağlanılarak internete erişim sağlanabiliyor. Cihaz, araca, ön koltukların arkasına 
takılabilirken, araç dışında da kullanım tercih edilebilir. 
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¹ Motor gücü veya motor freni gücü oranında etkisini gösterir.

1

2 3

3

Navigasyon fonksiyonunun 
güncellenmesi

Güncelleme için ön şart: MMI radyo ve 
Connectivity paketinin olmasıdır.

1

Hız sabitleme sisteminin 
sonradan takılması 

Yaklaşık 30 km/s hızdan itibaren istenen 
hızı korur.¹ 

2

Navigasyon güncellemesi
Yeni içeriklerin ve harita materyalinin 

genişletilmesi. 

Gelecek burada başlıyor
Akıllı teknolojiler etrafımızı çepeçevre sarmış durumda; Audi Orijinal Aksesuarları’nın 
sunduğu iletişim ve haberleşme çözümleri sayesinde, artık araçlarımızın içine kadar girdiler.
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Audi USB Hafıza Anahtarı
Orijinal Audi anahtarı görünümünde sıradışı bir bilgi depolama aygıtı. 8 GB 
hafıza kapasitesi. 90 °’lik dizüstü bilgisayarlara özel açılı tasarımıyla son 
derece rahat kullanım imkanı sağlar. USB girişine sahip veya Audi müzik 

arayüzü bulunan tüm araçlar için üretilmiştir. Aynı zamanda, araç haricinde 
de USB flash sürücü olarak kullanılabilmektedir.

Qi-Standard ile kablosuz şarj için 
Endüktif şarj istasyonu

Tüm Qi özellikli akıllı cihazlar için kablosuz şarj olanağı sağlar. 
Araç içinde kullanılamaz. Şık ve kompakt tasarım. Durumunu 

belirlemek için LED’li pil göstergesi ile birliktedir.

Endüktif Şarj Kılıfı
iPhone 6 ve 6s akıllı telefonların kablosuz şekilde şarj edilmesini 

sağlar. Endüktif şarj kılıfını, kablosuz şarjlı Audi telefon kutusu gibi 
bir Qi şarj istasyonları ile uyumludur. Tüm erişim noktaları, 

hoparlörler, sensörler ve kameralar için bağlantı girişi. Apple firması 
tarafından onaylanmıştır. 

Bluetooth’lu Kulaklıklar
Çeşitli mobil cihazları ile uyumludur. Katlanabilir pratik 

saklama çantası ile birliktedir. Şarj edilebilen pilleri, şarj edilmeden 
15 saat kesintisiz kullanım özelliğine sahiptir. 

Yol boyunca

internet ve akıllı

teknolojiler.
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Ağaç yaşken 
eğilir.

Küçücük bir çocuğun kime zararı var ki! Bu düşünce aynı 

zamanda tüm sürücüleri, araçlarını, araçta çocuk 

bulunmasının getirdiği duyarlılıkla kullanmaya yönelten 

ürünlerin üretilmesine de yardımcı olan bir düşünce.

A
udi’nizdeyken hiç bir şeyden mahrum kal-

manıza gerek yoktur. Özellikle de çocukları-

nızdan. Tasarımcılarımız için en önemli hu-

sus elbette ki güvenliktir. İşte bu nedenledir 

ki, Audi Orijinal Aksesuarları tarafından 

sunulan çocuk koltukları güvenlik ve tasa-

rım açısından sahip oldukları üstün kalite ile gönülleri 

fethediyor. Tıpkı diğer çocuk ürünlerimizde olduğu gibi. 

 Audi’deyken küçüklerin canı hiç bir zaman sıkılmaz.
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Yolculuğunuz iyi geçiyor mu? 
Güven içerisinde.
Bütün bu aksesuarlar ile küçükler keyifli bir 
yolculuk yaşarken, sizin de kafanız rahat olacak.

Audi Peluş oyuncak direksiyon
Özel Audi tasarımındadır. 24 × 24 cm, 

Daha fazla eğlence için kornasıyla birliktedir. 

Peluş oyuncak hayvan geko Rob
Kaliteli peluştan üretilen Rob, hem dayanıklı, 

hem yumuşacık hem de yıkanabilir özelliktedir. 
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Audi Bebek koltuğu I-SIZE
45 ile 80 cm boyunda olan bebekler için uygundur. Audi I- SIZE Basis 

ile kullanılması tavsiye edilir. Sadece ISOFIX ile birlikte araç 
koltuğuna 3 noktalı emniyet kemeri ile sabitlenir. 

Audi çocuk koltuğu youngster plus
15 kg üzeri çocuklar için uygundur. Akıllı kemer girişi ile yüksek 

konfor sağlar. Çocuk koltuğu sırtlık yüksekliği ve genişliği 
ayarlanabilir. 22 kg arası çocuklar için sadece koltuk yükseltici ile 

birlikte bir kaç el hareketi ile kolaylıkla kullanılabilir.

Audi I-SIZE Basis
En son çıkan çocuk koltuğu standartlarının güvenlik şartlarına göre 

konfor ve tasarımı ile yenilenmiştir. Sadece Audi Bebek koltuğu 
I- SIZE ve Audi çocuk koltuğu I- SIZE ile uyumludur. ISOFIX 
bağlantısı ile 3 noktalı emniyet kemeri ile araç koltuğuna 

sabitlenebilir. Genellikle I- SIZE olan ürünler ile I- SIZE işaretli 
araçlarda 3 noktalı emniyet kemeri bulunmaktadır. 

Audi Çocuk koltuğu I-SIZE
61 ile 100 cm arası boyundaki çocuklar için uygundur. Sadece Audi 

Basis I – SIZE ile birlikte kullanılabilir. Sadece ISOFIX ile birlikte araç 
koltuğuna 3 noktalı emniyet kemeri ile sabitlenir. 

Çocuk koltuğu için koruma örtüsü
Kirlenmeye ve olası baskı izlerine karşı korumaktadır. 2 pratik eşya 

koyma cebi ile birliktedir. ISOFIX bağlantısı olduğunda da dahil 
 olmak üzere tüm Audi çocuk koltukları ile kullanılabilir. 

Yolculuk çocuklar için ne

kadar konforlu olursa,

herkes için bir o kadar

rahat geçer.
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Kendi
Doğasında

Bir Audi kullanırken bazen sıradışı yerler keşfedersiniz. 

Audi Orijinal Aksesuarları, aracınızın sıradışı 

izler bırakmaması için bir dolu akıllı çözüm geliştirmiştir.

K
oruyucu araç örtüsünün açık havada kulla-

nıldığında su geçirmez olduğunu anlamak 

için okyanusun dibine bakmanıza gerek 

yok. Zira, üretmekte olduğumuz konfor do-

nanımları ve koruyucu donanımlar, Audi’le-

re en zorlu koşullar altında bile çevresel 

etkilere karşı üstün koruma sağlar. Sonuç itibarı ile sürüş 

keyfi doğada da devam eder. Ayrıca bütün bunların öte-

sinde Audi Orijinal Aksesuarları, örneğin park desteği, 

çeşitli araç bakım ürünleri veya dört ayaklı dostlarımız 

için bagaj bölmesi koruyucu kaplamaları ya da köpek em-

niyet kemeri gibi Audi’nizi günlük hayatta daha da kulla-

nışlı ve tertipli kılan bir çok muhteşem fikir ile sizlerin 

hizmetindedir. Üstün kaliteli ürünler aracınıza kusursuz 

uyum sağlarken, sürüş deneyimini çok daha konforlu hale 

getirir.
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Araç Örtüsü
(Dış mekan kullanımı için)

Üzerinde Audi logosu bulunan, nefes alan ve su 
geçirmez malzemedendir. Toz, kir, güneş ışığı ve 

yağmur gibi çevresel etkilere karşı optimal koruma 
sağlar. Kolay saklama için taşıma çantası ile birliktedir. 

30 °C’de yıkanabilir. 
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172 Beygir 
ve bir köpek
Sevigili dört ayaklı dostlarımız, onları otoyola çıkardığımızda neler yaşıyor biliyor 
musunuz? Carola Baum 10 yıldır gezici köpek okulunu işletiyor ve köpeğinizi yola 
hazır etmenin yolunu herkesten iyi biliyor.
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Bir kaç küçük

tüyo ile otomobil

yolculuğunu

sokakta köpek

gezdirme

olayına

dönüştürebilirsiniz

Y
akın bir zaman önce köpek eğitim etkinlikle-

rimden birinde «Neden köpekler arabada gi-

derken başlarını camdan dışarı uzatmayı sevi-

yor?» sorusu soruldu. Gülümsedim, çünkü 

köpeklerin aracın hızından oluşan rüzgarı bu-

runlarının etrafında hissetmekten neden bu 

kadar hoşlandıklarına dair bilimsel bir açıklama yok. Ayrı-

ca gerçekçi olmak gerekiyorsa, ne yazık ki köpeklerin hep-

sinin de araç yolculuklarından hoşlandığı pek söylenemez. 

Elbette köpeğinizin sizin yanınızda araçla bir yolculuğa 

çıkmaya uygun bir ruh halinde olup olmadığını en iyi siz 

bilirsiniz. Bununla beraber, köpeğinizin durumundan tam 

olarak emin olamıyorsanız, sonucu hiç bir zaman şaşma-

yan bazı tüyolar bulunmaktadır. Şayet köpeğiniz aracınıza 

biniyor ve hiç sızlanıp şikayet etmeden çabucak yerine ku-

ruluyor ya da oturuyorsa, bu iyiye işarettir. Diğer taraftan, 

araca binmemek için direnmesi ya da aniden havlamaya 

başlaması, sızlanıp şikayet etmesi araç yolculuklarının kö-

peğinizde sıkıntı yarattığı anlamına gelir. 

Uzun yılları kapsayan mesleki deneyimimi esas alacak 

olursak, açıkçası şunu belirtmek isterim ki, araç yolculu-

ğundan hoşlanan köpeklerin sayısı ile araç yolculuğunun 

üzerinde olumlu duygular yaratmadığı köpek sayısı he-

men hemen eşit denebilir. Aslında bunun tamamiyle araç 

yolculuğunun köpeğe nasıl alıştırıldığıyla alakası var. Dü-

şünün bir tarafta köpeğine hassas yaklaşarak sadece 

araçla yolculuk etmenin nasıl bir şey olduğunu öğretmek-

le kalmayıp, aynı zamanda aracına bindirip-indirmeyi bile 

köpek için bir eğlenceye dönüştüren ve dolayısıyla köpe-

ğiyle birlikte aracında çok daha güvenli seyahat eden bir 

köpek sahibi var, diğer yanda ise köpeğini doğrudan ba-

gaja tıkan ve bagaj kapağını köpeğin üzerine kapatan bir 

köpek sahibi var. Ayrıca araçla gidilen yerlerin seçimi de 

çok önemli bir faktördür. Köpekler çoğunlukla varış nok-

tasına ulaştıklarında büyük bir özgürlüğe kavuştukları kö-

pek gezdirilen parklara ya da ormanlık alanlara götürülür. 

Şayet buna alışmış olan bir köpek araca bindiğinde büyük 

bir heyecan yaşar, çünkü nereye götürüldüğünü biliyordur 

ve bu yönde bir beklenti içine girer. Bu da köpekte rahat-

lamadan çok stres oluşmasına yol açar. 

Ancak daha uzun bir yolculuğa çıkmak üzere özel bir ha-

zırlık yapılmaktaysa, köpeğinize eşyalarınızı çantalara 

doldururken tercihan sessiz bir köşede çiğneme kemiğini 

kemirirken sizi izleme fırsatı tanıyarak yolculuk öncesi 

oluşan stres miktarını azaltmakta köpeğinize yardımcı 

olabilirsiniz. Bu şekilde köpeğinizin, bu tür faaliyetlerin 

eşyaların toplanıp araca yüklenmesi sırasında itiş-kakış 

olmadan ve heyecan yaşanmadan yapılan faaliyetlerden 

olduğunu anlamasını sağlayabilirsiniz.
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Uzun bir yolculuğa 
çıkılmadan önce, yolda 

midesini tutması için köpeğe 
küçük bir porsiyon mama 

yedirilmelidir. Yolculuk 
boyunca da ağır yiyecekler 

verilmemelidir.

Köpeği arka koltuğa 
oturtacaksanız mutlak 
surette köpek emniyet 
kemeri ile bağlamanız 

gerekir. Böylesi bir durumda, 
köpeğin koltuktan kayıp 

düşmesini önlemek ve aynı 
zamanda arka tarafın 
kirlenmesini önlemek 

amacıyla arka koltuk koruma 
örtüsünün kullanılması 

tavsiye edilir.

Köpeğinizde yorgunluk 
belirtileri gördüğünüz anda, 

aracınızı gördüğünüz ilk 
dinlenme alanın çekip 

yolculuğa biraz ara verin. 
Bu ara sırasında köpeğinizi 

oynatırken azar azar 
yiyecekle ödüllendirmeniz 

iyi olacaktır.

Tampon koruma örtüsü
(Resmi aşağıda)

Tampon için koruma. Eşya 
koyma-çıkarma ve Köpeklerin ba-
gaja çıkarılıp indirilmesi sırasında 
tamponun çizilmemesi için uygun 

bir üründür. Bagaj kancasına kolay-
ca takılır. Fermuarlı ve askılı 

polyester çantası ile birliktedir. 

Bagaj ayırma ızgaraları
Bagaj ihtiyaca göre geriye kalan iç 
mekandan ayrılabilir ve boylama-
sına veya enine yönde bölünebilir. 
Ayırma kafesi için bagajda delik 
delmeye gerek yoktur, kolay ve 

rahat kurulur.

Arka koltuk koruma 
örtüsü (Resmi aşağıda)

Arka tarafta oluşacak kirlere karşı 
korur. Çok yönlü fermuar sistemi 
köpeğin arka yan kapılardan ara-
ca binmesini ve inmesini sağlar. 
Dayanıklı yüzeyi su geçirmez ve 

yıkanabilir. 

Bagaj Havuzu
(Resmi aşağıda)

Taşınırken arkasında iz bırakan tüm 
yükler veya hayvanların izlerine 

karşı bagajınızı korur. Yüksek 
kesimli plastikten, dayanıklı, pratik 

şekilde temizlenebilir. 
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Köpek emniyet kemeri
Yırtılmaya dayanıklı naylon ve paslanmaz çelik parçalar gibi yüksek 

düzeyde zorlanmaya karşı dayanıklı malzemelerden üretilmiştir. 
 Yumuşak özel dolgusu rahatsızlığı önlemekte yardımcı olur. 

Göğüs bölgesinde yansıtan şeritler bulunmaktadır. 
Tasma olarak da kullanılabilir.

Köpek, sahibinin yolculuk telaşına girmediğini ve olan bi-

tenin normal bir faaliyet olduğunu fark edecek ve kendisi 

de bu duruma iştirak edecektir. Alienin bir ferdi olan bir 

köpek daima olan bitenleri fark eder. Dolayısıyla iş araçla 

yolculuğa çıkmaya geldiğinde, deyim yerindeyse, sudan 

çıkmış balığa döndürülmemelidir.

Trafik kuralları uyarınca, olası bir kaza durumunda araç-

takilere zarar vermemesi için, köpeklerin araç yolculuğu 

boyunca muhafaza altına alınması gerekmektedir. Ayrıca 

yapacağınız yurtdışı seyahatlerden önce ADAC internet 

sitesine girerek gideceğiniz ülkelerde yürürlükte olan ka-

nun ve yönetmeliklerle ilgili bilgi sahibi olmanızı şiddet-

le öneririm, zira diğer ülkelerde geçerli olan kanun ve 

yönetmelikler ülkenizdekinden farklı olabilir.

Bu bilgiler sayesinde, araç yolculuğu öncesinde ve sırasın-

da kendinizi köpeğinizin yerine koyarak, yolculuğun hava-

sına girmeniz kolaylaşacaktır. İleride yapacağınız seya-

hatlerin araçta bulunan tüm canlılar için olabildiğince 

keyifli ve eğlenceli geçmesini sağlamanız için, köpeğiniz-

le araç yolculuğunda uygulamanız gereken kısa bir «Yapıl-

ması ve Yapılmaması Gerekenler» listesi hazırladım:

Yapılması gerekenler:

1   Köpeğinize takacağınız köpek emniyet kemerinin 
yolculuk başlamadan hemen önce köpeğinizin ya-
nıbaşında bulunmasına dikkat edilmelidir. Bu şe-
kilde kolay alışmasını sağlayabilirsiniz.

2   Yolculuığa çıkmadan önce köpeğinizi uzun bir ge-
zintiye çıkarın. Bu sayede köpeğiniz yolculuk sıra-
sında fazla hareketli olmayacaktır.

3   Köpeğinizi arka koltuğa bağlayacaksanız, koltuk-
tan düşmesini önlemek için mutlaka arka koltuk 
koruma örtüsünü kullanın.

4   Köpeğinizi ve araçta bulunanaları korumak için 
bagajda bulunan eşyaların önüne mutlaka bagaj 
ayırma ızgarası koymalısınız. 

5   Gerek görürseniz köpeğinizin araca rahat inip-bin-
mesi için eşik basamağı kullanabilirsiniz.

6   Araçta köpek varken özellikle dikkatli bir sürüş 
tarzına sahip olmanız şiddetle önerilir.

Yapılmaması gerekenler

1   Köpeğinizin aracın içerisinde hoplayıp zıplamasına 
kesinlikle müsaade etmeyin.

2   Şahsen ben temelde yalnış bulsam da köpekler 
trafik kuralları uyarınca halen dikkat gösterilmesi 
gereken hususlardan biridir ve trafik kurallarında 
belirtildiği şekilde muhafaza altında tutulmaları 
gerekmektedir. Bu doğrultuda köpeklerin en azın-
dan köpek emniyet kemeri ile bağlanması yeterli 
olacaktır. 

3   Ayrıca araçta bulunan eşyaların ve yüklerin 
 köpeğin hareket eden ya da sivri uçlu nesneler 
 tarafından zarar görmeyecek şekilde sağlama 
alınması gerekmektedir.

4   Köpekler çok sıkışık bir alanda seyehat etmek 
 zorunda kaldıkları kadar çok geniş bir alanda 
 seyahat ettiklerinde de strese girer. Bu nedenle 
köpeğinize ayıracağınız alanın cüssesine uygun 
 olması gerekmektedir.

5   Yaz aylarında köpeğinizi kesinlikle araçta yalnız 
başına bırakmayın. Ayrıca pencereyi hafifçe arala-
mak da yeterli çözüm değildir.

6   Köpeğin cereyanda kalmamasına çok dikkat edil-
melidir. Aksi taktirde göz nezlesi ve soğuk algınlı-
ğına yakalanabilirler.
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Katlanabilir Bagaj kutusu
Siyah polyester fonksiyonel ve kullanışlı kutudur. 32 litreye kadar 

yükleme mümkündür. Velcro ile kolayca birleştirilir. Uzatılmış 
 durumda bagaj için ekstra koruma sağlar. Yıkanabilir ve kolay 

 temizlenir. 

Düzenli olmak yolun 
yarısını almak demektir
Düzenli olmak, aynı günlük hayatımızda olduğu gibi yoldayken de daha rahat 
hareket etmemizi sağlar ve bizlere ana konuya odaklanmamız için gerekli ferah 
bir ortam sunar. Audi Orijinal Aksesuarları sayesinde artık düzenli olmak bizlere 
bütün bunların yanı sıra ayrıca bir şıklık da kazandırıyor.
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K
armaşadan yaratıcılık doğar diye bir söz vardır. An-

cak, düzenli bir ortamın da kendine göre getirdiği 

avantajlar vardır. Bir şeyleri aramakla vakit kaybet-

mek istemeyenler, hayatın güzelliklerinden daha faz-

la istifade eder. Ayrıca yolda çok daha rahat ederler.

Yolculuklarınız sırasında da neyin nerede olduğunu bilmenin en 

şık yolu: Audi Orijinal Aksesuarları’ndan harika tasarımlara sahip 

çantalar. Aracınızın iç mekanına kusursuz uyum sağlarken, en sıra-

dışı gereksinimleri bile kolayca karşılar: ister iş gezilerinde, isterse 

de doğanın bağrına yapılan seyahatlerde. Düzen belki hayatta her 

şey demek değildir, ama yolculuklarda ve iş seyahatlerinde çok 

faydalı bir yol arkadaşıdır.

Arka çanta
Çeşitli küçük eşyalar için içinde file cepler ve 

çekmeli kemerler ile sabit kalacak şekilde yerleştirme 
olanağı sağlayan, yüksek kaliteli eşya kutusu. 
Standart üç nokta kemeri kullanılarak birkaç 

el hareketi ile arka koltuğa sabitlenebilir. 

İş çantası
Yaklaşık 15 inç’e kadar bir diz üstü bilgisayar ve 
çeşitli küçük ofis eşyaları için yaklaşık 14 litrelik 
hacmi ile şık ve kaliteli iş çantası. Arka koltuğa 

veya ön yolcu koltuğuna 3 nokta emniyet kemeri 
ile güvenli bir şekilde sabitlenebilir. 

Arka kutu (fondbox)
Yaklaşık 12 litrelik bir hacmi olan yüksek kaliteli 

kapaklı eşya kutusu üç nokta kemeri sabitlenebilir. 
İçindeki eşyaların sabitlenmesi için kutu içinde file 

cepler ve çekmeli kemerler kutuya dahildir. 

Koltuk organizatör
İç mekanın daha düzenli olması için çeşitli pratik iç 

elemanları olan yüksek kaliteli Audi tasarımında 
ilave eşya koyma olanağıdır. Çantanın yaklaşık 

11 litrelik bir hacmi vardır ve ön koltukların arkasına 
sabitlenir. Taşıma kolu ile araç dışında da 

kullanılabilir.
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Özenli Kullanım
Dayanıklılık ve uzun kullanım ömrü bir çok avantajı beraberinde getirir. Zamandan, paradan 
ve değerli olan her şeyden tasarruf etmemizi sağlar. İşin en güzel yanı, bunu kendi başımıza 
 sağlayabilmemizidir. Özellikle bizim için önemli şeylere özen göstererek.

Bagaj tepsisi
Tam ölçüsünde üretilmiş ve kaymaz tabanı ile bagajı olası kirlere ve dökülen 

sıvılara karşı korur. 
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Gecko koku
Gecko hava çıkış menfezlerine kolayca takılabilir ve iç mekana hoş bir koku yayar. 

Gecko koku sıvı içermediği için dışarı akma tehlikesi yoktur. 

Güneş koruma sistemi
Güneşe karşı neredeyse tamamen koruma sağlar, tam uyumludur. 

Kolay montaj, kolay saklama olanağı sunar. 

Bakım malzemeleri
Audi’nizin yüksek kaliteli malzemesine uygundur. Ürüne göre dış 

bakım ya da araç iç mekanındaki çok işlevli kullanım içindir. 

Paspaslar (Resimde Audi TT için gösterilmektedir)
İsteğe bağlı olarak kauçuk, tekstil ya da dört mevsim paspasları 

olarak alınabilir. Dayanıklı ve bakımı kolaydır. Neme ve kaba kirlere 
karşı tam koruma sağlar. % 100 geri dönüşümlü plastikten üretil-
miştir. Araç zeminindeki sabitleme noktaları ile araca sabitlenir.

Audi’niz hep

ilk günkü

gibi kalsın.
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 A1
Yaşamınız gibi daha fazla bireysellik.

Sizlere yeni hedeflere doğru gitmenizde ilham veren çok 
geniş bir tasarım ve aksesuar yelpazesi içerisinde kişiye özel 

hazırlanmış fikirleri keşfedin.
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 A3
Hedeflerinizin çok ötesinde.

Audi A3’ünüz için özel üretilmiş olan aksesuarlarla 
günden güne daha da kendinizi bulacaksınız. 
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 A4
Ismarlama üretilmiş. 

Buna rağmen çok yönlü. 
Çeşitlilik hoşunuza gitti mi? O halde ister Sedan ister 

Avant modelleri için özel olarak ve kişiye özel üretilmiş 
olan aksesuarları satın alma fırsatını kaçırmayın. 

Seçim size kalmış.
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 A5
Anı yaşa. Nerede ve ne zaman 

olursa olsun. 
Zamanınız değerli. Yolda geçirdiğiniz anların tadını 

neden daha da fazla çıkarmak istemeyesiniz ki? 
Kusursuz aksesuarlar sizleri bekliyor.

 A6
Sportif. Şık ve Zarif. Ve tam size göre.

Sportiflikle şıklığı şimdi daha da uyumlu bir şekilde 
birleştirin ve kişiye özel aksesuar seçenekleriyle Audi 

A6’nıza kendinize özgü imzanızı atın.
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 A7
Yeni hedefler seçin.

Hayatta bir çok hedefe ulaşmış olsanız bile kendinize 
daima yeni hedefler belirleyebilirsiniz. Geniş ve çok 

çeşitli bir ürün yelpazesine sahip Audi Orijinal 
Aksesuarları bu yolda sizlere eşlik edecektir.
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 TT
Bir taşıt aracının çok ötesinde.

Karakter. Bireysellik. İddia. Bu güçlü özellikler, 
en az doğru aksesuarlar kadar Audi TT’ye aittir.

 A8
Her yolu bilen kişi, sadece kendi yolunda ilerler.
Standartları aşan kişi, sadece ısmarlama çözümlere güvenmeyi 

tercih eder. Audi A8’iniz için sunulan en doğru aksesuarlarla, 
kendi standartlarınızı keşfedin.
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 Q2
Sadece #untaggable.

Audi Q2’niz ve siz birbiriniz için yaratılmışsınız; aranızdaki tek fark 
birinizin insan diğerinin otomobil olması. Hayatınızı yoldayken 

istediğiniz gibi tasarlayın: akıllı, özgüvenli ve dolapta 
saklanamayacak kadar güzel aksesuarlara sahip.
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 Q3
Artık bir yaşam tarzı olan ulaşım dünyası.

Yollar ister kısa olsun ister uzun, Q3 ile gündelik yaşantınızı özel 
bir yaşam şekline dönüştürebilirsiniz. Audi Orijinal Aksesuarları 
bünyesinde sunulan kişiye özel aksesuar çözümleri ile birlikte.
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 Q5
Esneklik bu dünyadaki en büyük 

güçlerden biridir.
Audi Q5 süren bir kişi, aracın her duruma ayak uydurabilen yapı-
sının getirdiği tüm avantajlardan sonuna kadar istifade edebilir. 

Özellikle de aracını tüm gereksinimlerine göre sıfırdan sportif 
bir tasarıma kendi kendine yaratmak istiyorsa.
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 Q7
Hakiki büyüklük sınır tanımaz.

Performans, yenilikçi teknolojiler, üstün kaliteli malzemeler... 
Audi Q7’niz size tüm bunları sunuyor. Ve daha da fazlasını. 

Audi Orijinal Aksesuarları ile ileri doğru bir büyük adım 
daha atıyorsunuz. 

Daha fazla Aksesuar? 
Memnuniyetle.
Audi dünyasını www.audi.com.tr adresinde deneyimleyebilirsiniz. 

Bu keşif yolculuğunuzdan çok keyif almanızı dileriz.
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Ve ne yapıyoruz?
Audi Yetkili Servislerine. Bundan böyle, artık her şey mümkün.
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