
Audi deelt tips voor feestelijke hebbedingen 

Tijdens de feestdagen ontbreken cadeaus voor iedereen die ons lief is niet in de feestvreugde. Speciaal 

daarvoor inspireert Audi met luxueuse gadgets en accesoires als perfecte kerstgeschenken. Voor hem of haar, 

oud of jong: op de webshop van Audi vind je het volmaakte geschenk. Hier zijn alvast enkele tips:

WIKKEL JE IN WARMTE 

Terwijl de winter de temperatuur laat dalen kun je je maar beter 

warm aankleden. Met de stijlvolle sjaal van zacht gewoven 

katoen ben je bestand tegen het koude winterweer en maak 

je elke feestoutfit compleet. Lichtgrijs gekleurd vlak, subtiele 

motiefje... een must voor elke fashionista. 

• Prijs: € 50

• Afmeting: 70 x 180 cm

• Materiaal: 100% katoen

EEN ATTENTIE VOOR ONDERWEG 

Is de file bekend terrein? Verzacht het leed altijd en overal met een 

warm kopje koffie. Dit mobiele koffiezetapparaat is de perfecte 

reisgenoot die de warmte van thuis meeneemt. Een kleine gadget 

met grote oppeppers onderweg. De espressomachine wordt 

geleverd met 2 espressokoppen, opbergtas, reinigingsdoek en 

wel 18 espressopads.

• Prijs: € 199 

• Aan te sluiten op 12V in de wagen



HET PERFECTE SECRET SANTA-GESCHENK

Verdient de smartphone van jouw secret santa een nieuwe 

look tijdens de feestdagen? Ga voor de straffe Audi-hoes die 

beschermt tegen straffe stoten en vrije val afremt. Stoer 

afgewerkt met bandenspoor, 100% veilig om alle feestelijke 

wensen te versturen. 

• Prijs: € 20

• Beschikbaar voor Samsung Galaxy S7 en iPhone 6s

HET SNELSTE PAKJE OOIT

De kleinste sportman verplaatst zich in klasse en stijl. Tover 

een loopfiets om naar een step (of omgekeerd!) en verover elk 

terrein. Van jungletuinen tot het pikzwarte asfalt, met het coole 

design gemaakt van aluminium kan het alles aan. Uitgerust met 

verstelbare zitting, anti-slipzadel en geïntegreerde rem.

• Prijs: € 259

• Geschikt voor kinderen van 3 tot 8 jaar

• Belastbaarheid: max. 50 kg

• Gewicht: step 3,50 kg, loopfiets 3,26 kg



100% ZICHT OP JE AVONTUUR

Liefhebbers van het koude avontuur hebben nood aan functionele, 

classy accessoires wanneer ze de besneeuwde bergen intrekken. 

De Audi-skibril gaat voor niets minder. Denk aan een vederlicht, 

buigzaam design zonder frame dat een optimaal zicht geeft op 

het onbevreesde sneeuwlandschap. Een extraatje? De bril past 

zich aan aan het invallende licht, dankzij de I-Flex®-glazen.

• Prijs: € 192

• Met Audi Sport-logo en Gloryfy-logo

• UV 400 bescherming

• Inclusief opbergdoos

• Made in Italy

MANNEN EN HUN HORLOGES

Een design horloge, hét ideale cadeau voor de man die altijd 

te laat komt. Een luxueuse, waterdichte uitvoering met zwarte 

wijzerplaat, witte wijzers en een rode secondewijzer. Dit uurwerk 

is onverwoestbaar, comfortabel dankzij de zwarte, leren band 

en draagt met trots het Audi-logo. Kies voor de afwerking uit 

tijdloos zwart of feestelijk zilver.

• Prijs: € 305

• Met datum- en chronograaffunctie

• German made Ronda 5030.B binnenwerk

• Materiaal: roestvrij staal, armband in rundsleer
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