
Vier Vaderdag in Audi-stijl

5 geschenktips om mee te verrassen

Het perfecte pakje vinden voor Vaderdag... Elk jaar opnieuw een missie. Wil je vaderlief deze keer écht 

verrassen? Schenk hem op 12 juni dan een cadeau om elke dag te koesteren. Audi inspireert je alvast met 

een gamma vol elegante, handige en vooral knappe items. Het volledige aanbod vind je in de webshop. Hier 

alvast een voorsmaakje:

BUSINESS DAD IN AUDI-STIJL
Een goed uitgeruste tas in een casual stijl die met gemak je 

laptop beschermt, dat krijg je van een samenwerking tussen 

Audi en Samsonite. De gevoerde laptophoes is uitneembaar 

waardoor je de tas gemakkelijk omtovert tot een aktetas. Voeg 

daarbij een gevoerde schouderriem en twee stijlvolle, metalen 

logo’s en je stuurt papa elegant de straat op. 

• Prijs: € 172

• Afmetingen: 36 x 43 x 15,5 cm

• Gewicht: 1,1 kg

• Volume: 22,5 l

• Co-branding met Samsonite

http://www.shop.audi.be/nl/Bagagelijn/AUD/Laptoptas-(samenwerking-met-SAMSONITE)/wagen-
accessoire/1007/20854

STIJLVOL IN THE POCKET
Je vader is een iPhone-fan, maar heeft het perfecte hoesje 

nog niet gevonden? Wees zijn reddende engel met een 100% 

lederen Audi-case: een stijlvol, exclusief design afgewerkt met 

Audi-ringen in reliëf. Komt in een zwarte kleur én met praktisch 

opbergvakje dat jou het ideale cadeau oplevert.

• Prijs: € 46

• Afmetingen: 14,5 x 7,6

• Materiaal: 100% rundsleer

• Made in Germany

• Ook voor iPhone 6 Plus: €48,80

http://www.shop.audi.be/nl/GSM-iPhone-tablet-PC-covers/AUD/Lederen-case-voor-iPhone-6/wagen-
accessoire/2579/21874

http://www.shop.audi.be/nl/Bagagelijn/AUD/Laptoptas-(samenwerking-met-SAMSONITE)/wagen-accessoire/1007/20854
http://www.shop.audi.be/nl/Bagagelijn/AUD/Laptoptas-(samenwerking-met-SAMSONITE)/wagen-accessoire/1007/20854


SLA DE BAL NIET MIS
Thuis aankomen zonder vaderdagscadeau is zoals golfen zonder 

standbag. Maak indruk bij je vader met een Audi-tas om u tegen 

te zeggen: 5 compartimenten voor golfclubs, extra vakken voor 

waardevolle accessoires en een apart gedeelte voor het bewaren 

van drank. Allemaal in exclusieve Audi-stijl! Geen wonder dat 

ook professionele golfers ermee pronken.

• Prijs: € 198

• Gewicht: 2,66 kg

• Co-branding met TaylorMade

http://www.shop.audi.be/nl/Golf/AUD/Standbag-golf---golf-collectie/wagen-accessoire/1055/23741

CHIC IN WEER EN WIND
Stijlvol én avontuurlijk de weg op? Dat lukt vaderlief niet alleen 

in zijn Audi-wagen, maar ook op de fiets. Audi komt daarvoor 

met een eigen wielertrui in maximaal comfort. Typerend? Een 

zeer aangenaam draagcomfort, reflecterende banden, 3 handige 

opbergzakken op de rug en een ritssluiting over de hele lengte. 

Een knap staaltje techniek van Audi en Maloja.

• Prijs: € 117

• Beschikbaar in: S, M, L, XL, XXL

• Co-branding met Maloja

http://www.shop.audi.be/nl/Wieleruitrusting/AUD/Wielertrui---L/wagen-accessoire/1059/23856 

VOOR STRALENDE VADERS
Is je papa het zonnetje in huis? Geef hem een onmisbaar 

accessoire voor lente én zomer. De Audi Sport G2-zonnebril 

biedt optimale bescherming en belooft lange duurzaamheid. De 

grijze glazen en origineel Audi-logo op de arm zorgen voor de 

nodige elegantie. Perfect voor een stralende papa!  

• Prijs: € 149

• UV-bescherming: UV 400 en SPF 3

• Geleverd met etui en reinigingsdoek

http://www.shop.audi.be/nl/Zonnebrillen/AUD/Zonnebril---Audi-Sport---G2/wagen-
accessoire/994/22235
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