Vier Moederdag in Audi-stijl

6 geschenktips om mee te verrassen
Bloemen, brunch, ontbijt op bed… allemaal leuk voor Moederdag. Maar wil je je mama écht verrassen?
Schenk haar op 8 mei dan een cadeau waarvan ze elke dag kan genieten. Inspiratie vind je bij Audi in een
gamma vol elegante, handige en vooral knappe hebbedingetjes. Het volledige aanbod vind je in de webshop.
Hier alvast een voorsmaakje:

VOOR STRALENDE MAMA’S
Geef de zon van je leven een onmisbaar accessoire voor lente én
zomer. Een discreet design met origineel Audi-logo op de arm
zorgt voor verfijnde elegantie. Perfect voor een stralende mama!
• Prijs: € 101
• Model: universeel
• Co-branding met Rodenstock
http://www.shop.audi.be/nl/Zonnebrillen/AUD/Zonnebril-dames,-grijs/wagen-accessoire/994/20718

BLOEMEN MET EEN PLUS
Pure verwennerij met prachtige bloemen? Een even mooie vaas
maakt het helemaal af. Ga voor een stralend wit exemplaar van
Audi Sport. Met details in 3D is je mama zo ineens mee met de
laatste interieurtrends.
• Prijs: € 101
• Hoogte: 18 cm
• Co-branding met KAHLA
http://www.shop.audi.be/nl/Diversen/AUD/Vaas-Audi-Sport/wagen-accessoire/992/22532

EEN ZIJDEZACHT GEBAAR
Een mama met smaak die stijlvol door het leven gaat? Verwen
haar met een unieke sjaal van Audi. Gemaakt van échte zijde voor
zijdezachte moeders.
• Prijs: € 51
• Afmetingen: 50 x 50 cm
• Materiaal: 100% zijde
http://www.shop.audi.be/nl/Sjaals---Foulards/AUD/Zijden-sjaal/wagen-accessoire/1990/21565

EEN COOLE DRAAGTAS
Picknicken, boodschappen doen, een dagje weg… Dat is
vlugger gedaan met de handige Audi-draagtas. Comfortabel én
milieuvriendelijk! Extra luxe? De thermische voering die alles
heerlijk warm of lekker fris houdt.
• Prijs: € 71
• Afmetingen: 48 x 48 x 27,5 cm
• Volume: 22 L
• Max. Laadcapaciteit: 30 kg
• Materiaal: polyester
• Co-branding met Reisenthel
http://www.shop.audi.be/nl/Diversen/AUD/Boodschappenmand-thermisch---zwart/wagen-accessoire/992/23744

EEN KOSTBAAR GESCHENKJE
Wat is rood, heeft plek voor 10 kaartjes en houdt biljetten bij
elkaar? Precies, de damesportefeuille van Audi Sport. Uitgerust
tot in de puntjes in een lederen design zorgt het voor financiële
rust in elke handtas.
• Prijs: € 137
• Afmetingen: 19 x 13 x 1,3 cm
• Materiaal: leder
• Details: afneembare polsband, 10 vakken voor bankkaarten,
2 vakken met ritssluiting, 2 vakken voor biljetten
http://www.shop.audi.be/nl/Portefeuilles/AUD/Portefeuille-dames---rood/wagen-accessoire/1006/21221

MOOIE TIMING
Echt scoren? Schenk je mama dit jaar een schitterend Audihorloge met Swarovski-steentjes. Het armbandje komt in leer,
witte details werken het juweel af. Tijdloos en elegant, een must
voor elke vrouw.
• Prijs: € 169
• Diameter: 34,5 mm
http://www.shop.audi.be/nl/Dames/AUD/Horloge-Flatline,-dames/wagen-accessoire/1786/21471
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