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Audi Originele Accessoires

Product en productargumenten   |   Sport & design   |   Audi zomersets

Voorbeeld: Audi zomerset in 
5-spaaks rotordesign (mat zwart, 
machinaal gepolijst)

Sport & design

Audi zomersets
Belangrijke productinformatie:

 •   Compleet assortiment van zomersets voor geselecteerde 
Audi modellen

•   Audi originele zomersets hebben een lange operationele 
levensduur dankzij de uitzonderlijk hoge materiaal- en 
productiekwaliteit, tot vier lagen lak- en hittebehandeling 
op de velgen van speciale magnesium aluminium-silico-
nenlegering

•   Exacte pasvorm en optimale precisie, geen adapter of  
centreerring nodig

Speciale voordelen voor de klant:

•   Exclusief verzorgd door Audi dealers, alles onder één dak 

Ideale cross-selling producten:
•   Bandenopslag 

(+ extra omzet i.v.m. wisselen van wielen)
•  Ventieldoppen
•  Anti-diefstal wielbouten
•  Verzorgingsproducten
•  Bandenhoezen



Cross-selling – Uitzonderlijk als product, perfect als pakket:

Uitsluitend voor intern gebruik

Vragen en antwoorden:

Welke en hoeveel bandcontrolesystemen gebruikt Audi?
Sinds 1 november 2014 levert Audi uitsluitend nieuwe voertuigen met een banddrukcontrolesysteem (RDKS/TPMS)  
conform ECE-R 64.

Audi gebruikt twee verschillende bandcontrolesystemen:

1.  Tyre monitor display (TMD+). Het indirecte meetsysteem dat wordt gebruikt in de meeste Audi modellen, met  
uitzondering van specifieke high-performance modellen en gelimiteerde uitvoeringen. Dit systeem werkt zonder  
speciale sensoren.

2.  Tyre pressure monitoring system (TPMS). Het directe meetsysteem dat momenteel wordt geïnstalleerd in Audi Sport 
modellen; RS 6, RS 7, R8, Q7 (speciale uitrusting), in de A8 hybride en in gelimiteerde uitvoeringen, zoals de A8 L.

Hoe werkt indirect TMD+ (tyre monitor display)?
Indirect systeem: metingen vinden plaats door middel van de ABS-sensoren. Hierbij wordt het snelheids- en trillinggedrag 
van de wielen gemeten. Bij verlies van druk wordt er een signaal gestuurd naar het bestuurdersinformatiesysteem of naar 
het instrumentenpaneel (in modellen zonder DIS – driver information system).

Hoe werkt direct TPMS (tyre pressure monitor system)?
Direct systeem: sensoren meten de druk van elke band tijdens het rijden. Gemeten worden de bandtemperatuur en de 
banddruk en deze worden vergeleken met de voorgeschreven waarden. Bij afwijking wordt een waarschuwing gegeven, met 
aanduiding van de wielpositie. Seriematig geïnstalleerde TPMS-sensoren zijn nu al aanwezig in alle Audi zomersets. TPMS 
retrofit kits zijn beschikbaar voor alle Audi Originele Accessoires retrofit-wielen. Of gebruik daarvan verplicht is voor klant-
auto’s moet per geval worden gecontroleerd (bijvoorbeeld Audi Q7, 7K3).

Door wie moet het product binnen een dealerbedrijf worden verkocht?
Verkopers van nieuwe en gebruikte auto’s, service-adviseurs en verkopers van onderdelen en accessoires.

Bandenopslag

Verzorgingsproducten

Ventieldoppen

Bandenhoezen

Wielbouten
met anti-diefstal profiel



Audi Originele Accessoires

Product en productargumenten   |   Sport & design   |   Audi wintersets

Voorbeeld: Audi winterset in 
5- spaaks paralleldesign

Sport & design

Audi wintersets
Belangrijke productinformatie:

•   Audi complete wintersets zijn beschikbaar voor vrijwel 
alle Audi modellen

•   Beschikbaar in de meeste standaardmaten en 
snelheidsklassen (H 210 km/u en V 240 km/u)

•   Audi originele wintersets hebben een lange operationele 
levensduur dankzij de uitzonderlijk hoge materiaal- en 
productiekwaliteit, tot vier lagen lak en hittebehandeling 
op de velgen van speciale magnesium aluminium-si-
liconenlegering; ze zijn bestand tegen zout en andere 
winterinvloeden

•   Exacte pasvorm en optimale precisie, geen adapter of 
centreerring nodig

•   Vrijwel alle Audi originele giet-aluminium winterwielen 
zijn geschikt voor gebruik van sneeuwkettingen

Speciale voordelen voor de klant:

•   Exclusief verzorgd door Audi dealers, alles onder één dak  

Ideale cross-selling producten:
•   Bandenopslag 

(+ extra omzet i.v.m. wisselen van wielen)
•   Ventieldoppen
•   Wielbouten met anti-diefstal profiel
•   Bandenhoezen
•   Sneeuwkettingen
•   Verzorgingsproducten



Cross-selling – Uitzonderlijk als product, perfect als pakket:

Uitsluitend voor intern gebruik

Vragen en antwoorden:

Welke en hoeveel bandcontrolesystemen gebruikt Audi?
Sinds 1 november 2014 levert Audi uitsluitend nieuwe voertuigen met een banddrukcontrolesysteem (RDKS/TPMS) conform 
ECE-R 64.

Audi gebruikt twee verschillende bandcontrolesystemen:

1.  Tyre monitor display (TMD+). Het indirecte meetsysteem dat wordt gebruikt in de meeste Audi modellen, met  
uitzondering van specifieke high-performance modellen en gelimiteerde uitvoeringen. Dit systeem werkt zonder  
speciale sensoren.

2.  Tyre pressure monitoring system (TPMS). Het directe meetsysteem dat momenteel wordt geïnstalleerd in Audi Sport 
modellen; RS 6, RS 7, R8, Q7 (speciale uitrusting), in de A8 hybride en in gelimiteerde uitvoeringen, zoals de A8 L Security.

Hoe werkt indirect TMD+ (tyre monitor display)?
Indirect systeem: metingen vinden plaats door middel van de ABS-sensoren. Wat wordt gemeten zijn snelheids- en trilling-
gedrag van de wielen. Bij verlies van druk wordt er een signaal gestuurd naar het bestuurdersinformatiesysteem of naar het 
instrumentenpaneel (in modellen zonder DIS – driver information system).

Hoe werkt direct TPMS (tyre pressure monitor system)?
Direct systeem: sensoren meten de druk van elke band tijdens het rijden. Gemeten worden de bandtemperatuur en de 
banddruk en deze worden vergeleken met de voorgeschreven waarden. Bij afwijking wordt een waarschuwing gegeven, met 
aanduiding van de wielpositie. Seriematig geïnstalleerde TPMS-sensoren zijn nu al aanwezig in alle Audi wintersets. TPMS 
retrofit kits zijn beschikbaar voor alle Audi Originele Accessoires retrofit-wielen. Of gebruik daarvan verplicht is voor klant-
auto’s moet per geval worden gecontroleerd (bijvoorbeeld Audi Q7, 7K3).

Door wie moet het product binnen een dealerbedrijf worden verkocht?
Verkopers van nieuwe en gebruikte auto’s, service-adviseurs en verkopers van onderdelen en accessoires.

Bandenopslag

Verzorgingsproducten

Ventieldoppen Wielbouten
met anti-diefstal profiel

SneeuwkettingenBandenhoezen



Audi Originele Accessoires

Product en productargumenten   |   Sport & design   |   Engine sound system

Sport & design

Engine sound system
Belangrijke productinformatie:

•   Geschikt voor modellen met TDI motoren (A4/A5 [B8] en 
A6/A7 [4G]) en TFSI en TDI motoren voor de A3 (8V)

•   Alleen te gebruiken in combinatie met een Engine sound 
system basispakket en een Engine sound system bestu-
ringseenheid

•   Alleen te gebruiken in combinatie met diffuser-conversie 
van dubbel links naar links/rechts (waar noodzakelijk)

•   Als de auto wordt uitgezet met de selector in “dynamic” 
modus, blijft in drive-select “dynamic” actief wanneer 
de auto opnieuw wordt gestart, terwijl het geluid in de 
toegestane “auto” modus blijft (A3, A6, A7). Het geluid 
wordt pas op een hoger volume ingesteld als “dynamic“ 
opnieuw wordt geselecteerd

•   Installatie van het Engine sound system heeft geen  
invloed op de emissiewaarden van de auto

Speciale voordelen voor de klant:

•   Het Engine sound system zorgt voor akoestische intensi-
vering van het motorgeluid door middel van actuators die 
specifiek zijn afgesteld op de rijsituatie

•   Het Engine sound system versterkt het natuurlijke geluid 
van de motor

•   Indrukwekkend authentiek geluid met ingebouwd  
“wow-effect“

•   De intensiteit van het geluid kan door de bestuurder worden 
geregeld via het Audi drive select® driving dynamics  
systeem, indien geïnstalleerd, wat vereist is voor de Audi A3

•   Geen speciale vermelding nodig in de autopapieren (met 
uitzondering van de Audi A3)

 

Ideale cross-selling producten:
•   Audi wintersets
•   Audi zomersets
•   Styling delen



Cross-selling – Uitzonderlijk als product, perfect als pakket:

Uitsluitend voor intern gebruik

Vragen en antwoorden:

In welke modellen kan het engine sound system worden geïnstalleerd?
•   Modellen: Audi A3
Het engine sound system kan worden geïnstalleerd in TDI en TFSI modellen; Audi A3 (AB3 en AB3 facelift), inclusief alle  
afgeleide modellen
•   Het systeem is compatibel met de volgende motoren: TDI 1.6 l en 2.0 l naast TFSI 1.4 l en 1.8 l
•   Het systeem kan worden geïnstalleerd in S en RS modellen en in de e-tron en g-tron modellen
•   Voor installatie van het engine sound system is een basis- en een uitbreidingspakket nodig  

Er zijn vier verschillende pakketten, afhankelijk van (afgeleid) model auto en type motor
•   Installatie van het engine sound system heeft geen invloed op de emissiewaarden van de auto
•   Het Audi drive select® driving dynamics systeem moet ook geïnstalleerd zijn als het engine sound system achteraf wordt 

geïnstalleerd in een Audi A3

•   Modellen: Audi A4 en Audi A5
•   Het engine sound system kan worden geïnstalleerd in TDI modellen; Audi A4 en Audi A5 (B8 en B8 facelift)
•   Het systeem kan niet worden geïnstalleerd in de Audi A4 allroad quattro en in de S en RS modellen
•   Klanten met 2.0l TDI modellen hebben ook een basis- en uitbreidingspakket nodig voor installatie van het  

engine sound system
•   Voor 2.0l TDI modellen is ook een nieuwe achter-diffuser met uitsparing voor linker- en rechteruitlaat nodig 

Geschikte onderdelen zijn te vinden onder de seriemodellen en onder Audi Originele Accessoires
•   Installatie van het engine sound system heeft geen invloed op de emissiewaarden van het TDI model

•   Modellen: Audi A6 en Audi A7
•   Het engine sound system kan worden geïnstalleerd in TDI modellen; Audi A6 en Audi A7 (C7 en C7facelift) inclusief alle 

afgeleide modellen
•   Het systeem kan niet worden geïnstalleerd in de S en RS modellen
•   Voor installatie van het engine sound system is een basis- en uitbreidingspakket nodig, plus een besturingseenheid 

Er zijn vier verschillende pakketten, afhankelijk van (afgeleid) model auto en type motor
•   Voor 2.0l TDI modellen (C7) is ook een nieuwe achter-diffuser met uitsparing voor linker- en rechteruitlaat nodig  

Geschikte onderdelen zijn te vinden onder de seriemodellen en onder Audi Originele Accessoires
•   Installatie van het engine sound system heeft geen invloed op de emissiewaarden van het TDI model

Door wie moet het product binnen een dealerbedrijf worden verkocht?
•   Verkopers van nieuwe en gebruikte auto’s, service-adviseurs en verkopers van onderdelen en accessoires

Audi Wintersets Audi Zomersets Styling delen



Audi Originele Accessoires

Product en productargumenten   |   Transport   |   Trekhaken

Transport

Trekhaken
Belangrijke productinformatie:

•   Voor modellen met of zonder staalvering, luchtvering, 
zelf-adaptieve vering, quattro vierwielaandrijving, voor-
bereiding voor trekhaak, parkeerhulp

•   Versie is afhankelijk van model: rigide, afneembaar, me-
chanisch zwenkbaar of elektrisch zwenkbaar

•   Met of zonder elektriciteitskit

Speciale voordelen voor de klant:

•   Extra transportopties: mogelijkheid tot gebruik van  
fietsendrager, aanhangwagen of caravan, etc.

•   Verhoogde inruil- en verkoopwaarde
•   Veiligheid: bij installatie van een trekhaak garandeert 

Audi Originele Accessoires dat het model optimaal  
geschikt is voor de extra last na montage

 Ideale cross-selling producten:
•   Fietsendrager (achter)
•   Uitbreidingskit voor derde fiets
•   Kofferbakschalen/-boxen
•   Dakkoffer
•   Koeltas
•   Zonweringsysteem
•   Espresso machine
•   Audi kampeertent

Voorbeeld: Trekhaak, 
mechanisch zwenkbaar



Cross-selling – Uitzonderlijk als product, perfect als pakket:

Uitsluitend voor intern gebruik

Vragen en antwoorden:

Waarom is de trekhaak van Audi Originele Accessoires zo duur?
Voor installatie kunnen naast de trekhaak zelf ook andere componenten nodig zijn, zoals koelingsventilator, radiator, etc. 
Daarom is het ook nodig de VIN te controleren in ETKA, omdat onze modellen speciaal zijn afgestemd voor optimale  
efficiëntie en lage CO2-uitstoot. Daarbij speelt gewichtsoptimalisatie in de fabriek een belangrijke rol. Afhankelijk van het 
model kan extra motorkoeling nodig zijn, omdat bij het gebruik van de trekhaak nu eenmaal sprake is van extra belasting.  
Als de noodzakelijke werkzaamheden uitgevoerd moeten worden door een Audi partner, vervalt de fabrieksgarantie, die  
dan moet worden overgenomen door de partner.

Door wie moet het product binnen een dealerbedrijf worden verkocht?
Verkopers van nieuwe en gebruikte auto’s en service-adviseurs.

Fietsendrager achter

Koeltas

Uitbreidingskit voor 
derde fiets

Zonweringsysteem

Kofferbakplaten/-boxen

Espresso machine Audi kampeertent

Dakkoffer



Audi Originele Accessoires

Product en productargumenten   |   Transport   |   Skiboxen en dakkoffers

Transport

Skiboxen en dakkoffers

Voorbeeld: Skibox en dakkoffer, zwart 
(300 l)

Belangrijke productinformatie:

•   Verkrijgbaar in diverse maten (300 l/360 l/405 l) en 
kleuren ( zwart / grijs)

•   Alleen te gebruiken in combinatie met dakdragers
•   De maximale belasting mag niet worden overschreden 

(afhankelijk van het formaat van de box en het maximaal 
toegestane gewicht op het dak van het model auto)

•   Bij sommige modellen is het mogelijk dat de geïnstal-
leerde dakkoffer oversteekt in de openingszone van de 
achterklep, die daardoor mogelijk niet geheel kan worden 
geopend, bijvoorbeeld bij de A1, A1 Sportback, A3 
3-deurs en TT Coupé. In het algemeen is dit afhankelijk 
van de gebruikte dakdragers en van de positie waarin de 
dakkoffer is geïnstalleerd

•   Bij installatie op modellen met een glazen panoramadak 
mag het dak niet worden geopend – risico van beschadi-
ging!

Speciale voordelen voor de klant:

•   Zwart of grijze dakkoffer met  strakke lijnen en ver-
chroomde Audi ringen

•   Ruimte voor zes ski’s met een maximum lengte van 175 
cm of vier snowboards (afhankelijk van formaat)

•   De Audi dakkoffer is afsluitbaar, kan van beide zijden wor-
den geopend voor makkelijk in- en uitpakken en heeft een 
handige binnengreep voor eenvoudig sluiten

•   De momentsleutel zorg voor optimale bevestiging
•   Nieuw Audi design met verbeterde aerodynamische  

eigenschappen dankzij het slankere, sportieve model
•   City Crash-getest

 

Ideale cross-selling producten:
•   Dakkoffertassen
•   Dakdragers
•   Kofferbakplaten/-boxen
•   Rubberen vloermatten
•   Audi Entertainment mobile



Cross-selling – Uitzonderlijk als product, perfect als pakket:

Uitsluitend voor intern gebruik

Vragen en antwoorden:

Wat betekent “City Crash-getest”?
De City Crash Test simuleert kop-staart aanrijdingen in het stadsverkeer met dakdragers en dakkoffer op een Audi model en 
met het maximaal toegestane gewicht in de koffer. De auto trekt op en rijdt met ongeveer 30 km/u tegen een vaste barrière. 
Ondanks de aanzienlijke krachten die daarbij worden uitgeoefend, mogen dragers en dakkoffer niet losraken van de auto.

Door wie moet het product binnen een dealerbedrijf worden verkocht?
Verkopers van nieuwe en gebruikte auto’s en verkopers van onderdelen en accessoires.

Dakkoffertassen

Audi Entertainment mobile
(RSE III)

Dakdragers Kofferbakschalen/boxen Rubberen vloermatten



Audi Originele Accessoires

Product en productargumenten   |   Transport   |   Dakkoffertassen

Transport

Dakkoffertassen

Dakkoffertassen in de maten S / M / L

Belangrijke productinformatie:

•   Geoptimaliseerd voor Audi dakkoffers
•   Verkrijgbaar in de maten S (43 l), M (76 l) en L (82 l)
•   Testprocedure: getest op scheurbestendigheid bij belas-

ting, naadsterkte, kreukvastheid en waterdichtheid, op 
treksterkte, blootstelling aan licht, schimmelbestendig-
heid en emissies

Speciale voordelen voor de klant:

•   Compartimentering van Audi dakkoffers
•   Stevig met behoud van flexibiliteit
•   Waterproof bodem met 5 cm rand voor perfecte  

bescherming van de inhoud
•   Handige draaggrepen
•   Combinatie van tassen in de maten S, M en L garandeert 

optimaal gebruik van het dakkoffervolume en snel en  
eenvoudig in- en uitladen

 

Ideale cross-selling producten:
•   Skibox / dakkoffer
•   Dakdragers



Cross-selling – Uitzonderlijk als product, perfect als pakket:

Uitsluitend voor intern gebruik

Vragen en antwoorden:

In welke maatcombinaties passen de tassen precies in de verschillende dakkoffers?

Door wie moet het product binnen een dealerbedrijf worden verkocht?
Verkopers van nieuwe en gebruikte auto’s en verkopers van onderdelen en accessoires.

Skibox / dakkoffer Dakdragers



Audi Originele Accessoires

Product en productargumenten   |   Transport   |   Fietsendrager voor op de trekhaak

Transport

Fietsendrager voor op de trekhaak
Belangrijke productinformatie:

•   Fietsendrager voor op de trekhaak
•   Fietsendrager voor twee fietsen (max. 30 kg per fiets, 

wielbasis tot 1300 mm, framemaat tot 80 mm en  
bandbreedte tot 50 mm)

•   Maximale belasting van 60 kg (afhankelijk van dissel- 
belastbaarheid van de trekhaak)

•   Netto gewicht: 18,5 kg
•   Snelle installatie dankzij eenvoudig koppelmechanisme
•   Zeer eenvoudige wielverankering
•   Opvouwbaar en eenvoudig op te bergen in de  

meegeleverde tas
•   Alleen geschikt voor stalen trekhaken, niet te gebruiken 

op aluminium trekhaken 

Speciale voordelen voor de klant:

•   Drager en fietsen afzonderlijk vergrendelbaar met  
één sleutel

•   Vouwmechanisme voor onbelemmerde toegang tot de 
kofferbak, ook met fietsen op de drager

•   Uitbreidingsmogelijkheid voor een derde fiets
•   Ideaal voor e-bikes
•   Getest volgens de “City Crash” testprocedure met  

extra strenge eisen

 
Ideale cross-selling producten:
•   Trekhaak
•   Uitbreidingskit voor een derde fiets
•   Kofferbakplaten/-boxen
•   Dakkoffer
•   Koeltas
•   Zonweringsysteem
•   Espresso machine
•   Audi kampeertent

Voorbeelde: Fietsendrager op de 
trekhaak van een Audi A8



Cross-selling – Uitzonderlijk als product, perfect als pakket:

Uitsluitend voor intern gebruik

Vragen en antwoorden:

Wat is de “City Crash Test”?
De City Crash Test simuleert kop-staart aanrijdingen in het stadsverkeer met een fietsendrager, maximaal belast, op een 
Audi. De auto trekt op en rijdt met ongeveer 30 km/u tegen een vaste barrière. Ondanks de aanzienlijke krachten die daarbij 
worden uitgeoefend, mag de fietsendrager niet losraken van de auto.

Zijn er alternatieve producten?
Ja, er is ook een fietsenhouder voor op dakdragers, waarmee vier fietsen op het dak van de auto kunnen worden vervoerd.

Waarom is er geen uitbreidingsmogelijkheid voor een vierde fiets?
Audi hanteert het principe dat een Audi veilig rijdt en altijd net zo veilig moet zijn. Uitbreiding voor een vierde fiets zou het 
zwaartepunt nog verder naar achteren verleggen. Dat zou van grote invloed kunnen zijn op het rijgedrag van de auto. Daar 
komt bij dat de maximale disselbelastbaarheid van de trekhaak overschreden zou kunnen worden bij een vierde fiets.

Door wie moet het product binnen een dealerbedrijf worden verkocht?
Verkopers van nieuwe en gebruikte auto’s en verkopers van onderdelen en accessoires.

Trekhaak

Koeltas

Uitbreidingskit voor 
derde fiets

Zonweringsysteem

Kofferbakplaten/-boxen

Espresso machine Audi kampeertent

Dakkoffer



Audi Originele Accessoires

Product en productargumenten   |   Communicatie   |   Navigatie-update

Communicatie

Navigatie-update
Belangrijke productinformatie:

•   Uitgebreid aanbod van navigatie-updates
•   Leveromvang: CD-ROM met navigatie-update of SD-kaart 

met activeringsdocument
•   Een overzicht van de actuele softwarestatus van verschil-

lende navigatiesystemen is te vinden op: www.audi.de/
navigation

Speciale voordelen voor de klant:

•   Snel op weg naar de volgende bestemming met een  
navigatie-update van Audi Originele Accessoires

•   Altijd de ideale route met actuele navigatiegegevens
•   Handig, eenvoudig en intuïtief
•   Niet alleen de kaarten worden bijgewerkt, ook de software 

van het navigatiesysteem zelf wordt geactualiseerd, 
zodat de nieuwste functies beschikbaar zijn, bijvoorbeeld 
herkenning van tweestrooksrotondes

 
Ideale cross-selling producten:
•   Activering van navigatiefuncties
•   Inductielader
•   AMI-kabel





Cross-selling – Uitzonderlijk als product, perfect als pakket:

Uitsluitend voor intern gebruik

Vragen en antwoorden:

Waarom is een navigatie-update van Audi Originele Accessoires zo duur?
De MMI werkt samen met andere componenten in de auto, zoals de versnellingsbak en de buitenverlichting  
(afhankelijk van het model). Dat betekent dat voor de update extra technisch werk nodig is.

Door wie moet het product binnen een dealerbedrijf worden verkocht?
Verkopers van occasions en service-adviseurs.

Activering van  
navigatiefuncties

Inductielader AMI-kabel



Audi Originele Accessoires

Product en productargumenten   |   Communicatie   |   Audi Entertainment mobile (RSE III)

Communicatie

Audi entertainment mobile (RSE III)
Belangrijke productinformatie:

•   Leveromvang: 10.1 inch tablet player, beknopte handlei-
ding, hoofdtelefoon met snoer, USB-kabel (type A - micro 
B, lengte 1 m), opbergtas

•   Kleur: zwart/Soul
•   Resolutie: 1200 x 800 (HD-ready)
•   Intern geheugen: 16 GB, besturingssysteem Android 4.4
•   Aansluitingen: hoofdtelefooningang (3,5 mm) HDMI-IN / 

HDMI-OUT / SD-kaartsleuf (standaard) / USB-poort  
(standaard) / micro USB-poort / Bluetooth / wifi

•    Alleen voor modellen die zijn voorbereid voor RSE
•   Veiligheidscontrole, bijvoorbeeld op aanrijdingen vóór  

of achter, pendulum impact test volgens ECE R17- en  
R21-norm

•   Duurzaamheidstests i.v.m. milieuinvloeden (chemische 
stoffen, UV-straling etc.) volgens DIN 40 050-9 IP5K0 en 
DIN 75220

•   EMC-getest op elektromagnetische compatibiliteit
•   Klimaatgetest onder extreem hoge en lage temperatu-

ren; het systeem moet tegen deze temperatuurvariaties 
bestand zijn

•   Duurtest: functioneel getest over een periode tot 320 uur 
in combinatie met zware ophangingstrillingen

Speciale voordelen voor de klant:

•   Gratis RSE remote app, beschikbaar voor Apple en 
Android smartphones

•   Flexibiliteit dankzij talrijke aansluitingsopties en de  
mogelijkheid van draadloze gegevensoverdracht

•   Extra gemak met de app voor afstandsbediening via de 
smartphone, bijvoorbeeld vanaf de passagiersstoel

•   Veelzijdig: ook te gebruiken buiten de auto
•   Indrukwekkend: uitstekende beeldkwaliteit dankzij de 

hoge display-resolutie
•   Kwaliteit: modern Audi design en intuïtieve gebruikers- 

interface
•   Praktisch: inclusief bekabelde hoofdtelefoon van Audi 

Originele Accessoires
•   USP: HDMI-IN

 

Ideale cross-selling producten:
•   Bluetooth hoofdtelefoon
•   USB-adapterkabel
•   SD-kaart
•   USB stick





Cross-selling – Uitzonderlijk als product, perfect als pakket:

Uitsluitend voor intern gebruik

Vragen en antwoorden:

Wat is het grootste voordeel van Audi Entertainment mobile ten opzichte van een vergelijkbare tablet?
De HDMI-IN ingang die aansluiting mogelijk maakt van externe apparaten zoals een Playstation of een DVD-speler.

Heeft Audi Entertainment mobile mogelijkheden voor afstandsbediening?
Ja. Er is een app voor de smartphone die volledige AEM-bediening ondersteunt. Beschikbaar voor iOS en Android.

Door wie moet het product binnen een dealerbedrijf worden verkocht?
Verkopers van nieuwe en gebruikte auto’s.

Bluetooth USB-adapterkabel SD-kaart USB stick



Audi Originele Accessoires

Product en productargumenten   |   Gezin   |   Audi  I-SIZE babystoel

Audi I-SIZE babystoeltje
Belangrijke productinformatie:

•  Babystoeltje voor achterwaarts vervoer
•   Bij bestelling uitgaan van de lengte van het kind,  

niet het gewicht
•   Geschikt voor kinderen van 45 tot 80 cm (volgens  

aanbeveling vanaf geboorte tot ongeveer 15 maanden)
•   Eenvoudig te bevestigen op achterwaarts gericht 

draagsysteem
•   Geïntegreerd riemharnas en verstelbare hoofdsteun
•   Zonnescherm voor bescherming tegen fel zonlicht
•   Verstelbare draaggreep voor comfortabel gebruik  

buiten de auto
•   Voor alle automodellen met 3-punts gordels
•   Voldoet aan alle vereisten van de Europese velig-

heidsnorm ECE-R129/00 (I-SIZE)
•   Als optie aan te bevelen: Audi I-SIZE basis met ISOFIX 

verankeringspunten voor bevestiging aan veiligheidsgor-
del van achterbank of passagiersstoel

•   Alle I-SIZE kinderzitjes zijn geschikt voor alle I-SIZE 
auto’s. De geschiktheid van het zitje moet wel worden 
gecontroleerd voor auto’s zonder I-SIZE uitrusting, maar 
met ISOFIX verankering

•   Het Audi I-SIZE babystoeltje is ook geschikt voor in  
het vliegtuig

Speciale voordelen voor de klant:

•   Extra veiligheid door de mogelijkheid van langer vervoer 
achterwaarts (tegen de rijrichting in)

•   I-SIZE basis kan langer worden gebruikt, dus er hoeft 
langer geen nieuwe aankoop te worden gedaan als aan-
vulling op het Audi I-SIZE kinderzitje

•   Vervangende zittinghoezen zijn los verkrijgbaar
•   Afneembare hoes, geschikt voor wasmachine en droger, 

ademend en huidvriendelijk, lichtecht en gecertificeerd 
volgens de Oeko-Tex® 100 norm

•   Voldoet aan aanvullende veiligheidsvereisten: getest in 
Audi modellen en op eigen initiatief van Audi getest in 
realistische verkeerssituaties, bijvoorbeeld in frontale en 
zij-aanrijding crash tests volgens Euro NCAP procedures

•   Optisch perfect aansluitend bij het kwalitatief  
hoogwaardige Audi interieur: titanium grijs/zwart,  
Misano rood/zwart

•   Exclusief Audi design, stiksels met Audi logo aan  
beide zijden

 

Ideale cross-selling producten:
•   I-SIZE basis
•   Inlegger voor kinderzitje
•   Babyspiegel
•   Zonweringsysteem
•   Koeltas

Voorbeeld: Audi I-SIZE babystoel, 
titanium grijs/zwart

Gezin  



Cross-selling – Uitzonderlijk als product, perfect als pakket:

Uitsluitend voor intern gebruik

Vragen en antwoorden:

Wat houdt de ECE-R129/00 (I-SIZE) test in?
Het nieuwe babystoeltje voldoet aan de actuele ECE-R129/00 (I-SIZE) testnorm, inclusief crash test (zij-aanrijding). 
Draagsysteem en kinderzitje hebben dus extra voorzieningen, bijvoorbeeld polstering voor hoofd en borstkas. De nieuwe stof-
fering maakt het systeem ook beter geschikt voor vervoer van pasgeborenen en voor gebruik in het vliegtuig.

Wat houdt de Euro NCAP test in?
Deze test geeft informatie over veiligheid en betrouwbaarheid van autokinderzitjes en combinatiesystemen. Er worden 
diverse afzonderlijke tests uitgevoerd, bijvoorbeeld een frontale crash test met 64 km/u tegen een vervormbare barrière en 
een zij-aanrijding crash test met 50 km/u. Bij deze tests wordt gebruikgemaakt van speciale dummies in kinderzitjes op de 
achterbank. De dummies vertegenwoordigen kinderen in twee verschillende leeftijdsklassen: 18 maanden en 3 jaar.

Wat zijn “tests door Audi”?
•   Tests voor passende installering in alle modellen •   Corrosietests
•   Test onder extreme weersomstandigheden •   Duurtests
•   Test op kleurechtheid en stabiliteit bij blootstelling aan licht en hitte •   Tests op brandveiligheid
•   Afwezigheid van giftige stoffen volgens de CEN “Speelgoedveiligheidsnorm“

Waarom vind je Audi babystoeltjes nooit terug in producttests door vakbladen?
Tests in vakbladen gaan meestal uit van producten die door gespecialiseerde fabrikanten, in grote volumes, worden gemaakt. 
Het gaat daarbij om “auto-onafhankelijke” producten, verkrijgbaar via diverse kanalen. Audi babystoeltjes en kinderzitjes 
worden in beperkte series geproduceerd door gerenommeerde bedrijven. Daardoor vallen ze buiten de relevante testpopu-
latie. Audi zelf voert tal van specifieke en extra tests uit op haar babystoelen en kinderzitjes. Die testprocedures gaan veel 
verder dan de tests die door de fabrikant worden gedaan.

I-SIZE basis Inlegger voor kinderzitje Babyspiegel Zonweringsysteem

Speelgoed stuurwiel Rob de Gekko zachte knuffel Koeltas



Cross-selling – Uitzonderlijk als product, perfect als pakket:

Uitsluitend voor intern gebruik

Wat zijn de USP’s voor cross-selling?
I-SIZE basis: het zitje is, in tegenstelling tot bij het 3-punts gordelsysteem, solide verankerd. Bovendien groeit de basis mee: 
te gebruiken in combinatie met de Audi babystoel en het Audi kinderzitje.
Losse inlegger: bescherming van de autostoelen – hogere restwaarde van de auto en extra opbergruimte voor kinderspullen 
in de twee zakken aan de voorzijde.
Babyspiegel: met de Audi babyspiegel is er altijd zicht op het kind in de achterwaartse babystoel op de achterbank. Simpele 
klittenbandbevestiging op de hoofdsteun van de achterbank; geen gereedschap nodig. Afzonderlijk verstelbare kijkhoek (tot 
15 graden verstelbaar in elke richting). Makkelijk te verwijderen. Crash-getest. Het spiegeloppervlak is niet gelijmd, maar 
met schroeven bevestigd. Het kan niet loslaten onder invloed van hoge temperatuur.
Zonweringsysteem: onmisbaar om het kind rustig te laten slapen tijdens lange ritten. Deze kwalitatief hoogwaardige zonwering 
biedt vrijwel volledige bescheming tegen direct zonlicht door zijruiten en achterruit en voorkomt op die manier dat het in de auto 
te warm wordt. Een stevig frame van gebogen veerstaal houdt het 100% polyester doek strak, ook als een zijraam open staat.

Door wie moet het product binnen een dealerbedrijf worden verkocht?
Verkopers van nieuwe en gebruikte auto’s.



Audi Originele Accessoires

Product en productargumenten   |   Gezin   |   Audi I-SIZE kinderzitje

Audi I-SIZE kinderzitje
Belangrijke productinformatie:

•   Geschikt voor kinderen met een lichaamslengte van 61 
tot 100 cm (aanbevolen voor leeftijden van ongeveer 
negen maanden tot ongeveer drie en een half jaar)

•   Bij bestelling uitgaan van de lengte van het kind, niet  
het gewicht

•   Volgens de wet moeten kinderen tot 15 maanden oud 
verplicht achterwaarts worden vervoerd!

•   Eenvoudige bevestiging op een Audi I-SIZE basis zonder 
gebruik te maken van de autogordels

•   Alleen te gebruiken in combinatie met de Audi I-SIZE basis
•   Optimale bescherming dankzij het geïntegreerde riem-

harnas en de in hoogte verstelbare hoofdsteun
•   Voldoet aan alle vereisten van de Europese veiligheids- 

norm ECE-R129/00 (I-SIZE)
•   Eenvoudig te begrijpen compatibiliteitssymbolen (I-SIZE 

auto → I-SIZE kinderzitje)
•   Extra kantelstanden bij voorwaarts vervoer

Speciale voordelen voor de klant:

•   Extra veiligheid door de mogelijkheid van langer vervoer 
achterwaarts (tegen de rijrichting in) 

•   I-SIZE basis kan langer worden gebruikt, bijvoorbeeld als 
de klant al een Audi I-SIZE babystoeltje heeft

•   Vervangende zittinghoezen zijn los verkrijgbaar
•   Afneembare hoes, geschikt voor wasmachine en droger, 

ademend en huidvriendelijk, lichtecht en gecertificeerd 
volgens de Oeko-Tex® 100 norm

•   Voldoet aan aanvullende veiligheidsvereisten: getest in 
Audi modellen en op eigen initiatief van Audi getest in 
realistische verkeerssituaties, bijvoorbeeld bij frontale en 
zij-aanrijding crash tests volgens Euro NCAP procedures

•   Optisch perfect aansluitend bij het kwalitatief hoogwaar-
dige Audi interieur: titanium grijs/zwart, Misano rood/
zwart

•   Exclusief Audi design, stiksels met Audi logo aan beide 
zijden

 

Ideale cross-selling producten:
•   I-SIZE basis
•   Inlegger voor kinderzitje
•   Stoelrugbescherming
•   Zonweringsysteem
•   Afvalzak

Voorbeeld: Audi I-SIZE kinderzitje, 
misano rood/zwart

Gezin  



Cross-selling – Uitzonderlijk als product, perfect als pakket:

Uitsluitend voor intern gebruik

Vragen en antwoorden:

Wat houdt de ECE-R129/00 (I-SIZE) test in?
Het nieuwe kinderzitje voldoet aan de actuele ECE-R129/00 (I-SIZE) testnorm, inclusief crash test (zij-aanrijding). Draagsys-
teem en kinderzitje hebben dus extra voorzieningen, bijvoorbeeld luchtpolstering voor hoofd en borstkas. 
Het Audi I-SIZE kinderzitje kan nu gekanteld worden bij vervoer voorwaarts. De basis heeft een nieuwe vorm en een nieuwe 
steunvoet voor nog beter houvast.

Wat houdt de Euro NCAP test in?
Deze test geeft informatie over veiligheid en betrouwbaarheid van autokinderzitjes en combinatiesystemen. Er worden 
diverse afzonderlijke tests uitgevoerd, bijvoorbeeld een frontale crash test met 64 km/u tegen een vervormbare barrière en 
een zij-aanrijding crash test met 50 km/u. Bij deze tests wordt gebruikgemaakt van speciale dummies in kinderzitjes op de 
achterbank. De dummies vertegenwoordigen kinderen in twee verschillende leeftijdsklassen: 18 maanden en 3 jaar.

Wat zijn “eigen tests van Audi”?
•   Tests voor passende installering in alle modellen •   Corrosietests
•   Test onder extreme weersomstandigheden •   Duurtests
•   Test op kleurechtheid en stabiliteit bij blootstelling aan licht en hitte •   Tests op brandveiligheid
•   Afwezigheid van giftige stoffen volgens de CEN “Speelgoedveiligheidsnorm“

Waarom vind je Audi babystoeltjes nooit terug in producttests door vakbladen?
Tests in vakbladen gaan meestal uit van producten die door gespecialiseerde fabrikanten, in grote volumes, worden gemaakt.  
Het gaat daarbij om “auto-onafhankelijke” producten, verkrijgbaar via diverse kanalen. Audi babystoeltjes en kinderzitjes 
worden in beperkte series geproduceerd door gerenommeerde bedrijven. Daardoor vallen ze buiten de relevante testpopulatie. 
Audi zelf voert tal van specifieke en extra tests uit op haar babystoelen en kinderzitjes. Die testprocedures gaan veel verder 
dan de tests die door de fabrikant worden gedaan.

I-SIZE basis Inlegger voor kinderzitje Stoelrugbescherming Zonweringsysteem

Afvalzak Speelgoed stuurwiel Rob de Gekko zachte knuffel



Cross-selling – Uitzonderlijk als product, perfect als pakket:

Uitsluitend voor intern gebruik

Wat zijn de USP’s voor cross-selling?
I-SIZE basis: het zitje is, in tegenstelling tot bij het 3-punts gordelsysteem, solide verankerd. Bovendien groeit de basis mee: 
te gebruiken in combinatie met Audi babystoel en Audi kinderzitje.
Losse inlegger: bescherming van de autostoelen – hogere restwaarde van de auto en extra opbergruimte voor kinderspullen 
in de twee zakken aan de voorzijde.
Stoelrugbescherming: de wasbare stoelrugbescherming van Audi Originele Accessoires beschermt de achterzijde van de 
voorstoelen (chauffeur en bijrijder) tegen beschadiging en verontreiniging, bijvoorbeeld door modderige kinderschoentjes. 
Bovendien is er extra opbergruimte voor speeltjes etc. in de vier geïntegreerde zakken.
Zonweringsysteem: onmisbaar om het kind rustig te laten slapen tijdens lange ritten. Deze kwalitatief hoogwaardige zonwering 
biedt vrijwel volledige bescherming tegen direct zonlicht door zijruiten en achterruit en voorkomt op die manier dat het in de auto 
te warm wordt. Een stevig frame van gebogen veerstaal houdt het 100% polyester doek strak, ook als een zijraam open staat.

Door wie moet het product binnen een dealerbedrijf worden verkocht?
Verkopers van nieuwe en gebruikte auto’s.



Audi Originele Accessoires

Product en productargumenten   |   Gezin   |   Audi  I-SIZE kinderzitje

Gezin  

Audi Youngster Advanced kinderzitje
Belangrijke productinformatie:

•   Kinderzitje voor voorwaarts vervoer
•   Voor kinderen van ongeveer 4 tot 12 jaar oud met een 

gewicht van 15 tot 36 kg
•   Eenvoudige bediening en installatie
•   In breedte verstelbare zitting en rugsteun, automatische 

instelling via size adjuster
•   Zichtvenster voor optimale afstemming op de lengte van 

het kind
•   Zitting en rugsteun kunnen van elkaar worden afgenomen  

en opgevouwen voor eenvoudiger transport
•   Voor alle modellen auto’s met 3-punts gordels
•   Voldoet aan alle vereisten van de Europese veiligheids- 

norm ECE-R129/00 (I-SIZE)
•   Van zitting afneembare rugsteun. De zitting, zonder 

rugsteun, kan worden gebruikt voor kinderen van meer 
dan 22 kg

Speciale voordelen voor de klant:

•   Ideale gordelvoering dankzij de geïntegreerde bevesti-
gingspunten als garantie voor optimale bescherming

•   Vervangende zittinghoezen zijn los verkrijgbaar
•   Extra zitcomfort dankzij isolering en ademende hoes
•   Afneembare hoes, geschikt voor wasmachine en droger, 

ademend en huidvriendelijk, lichtecht en gecertificeerd 
volgens de Oeko-Tex® 100 norm

•   Voldoet aan aanvullende veiligheidsvereisten: getest in 
Audi modellen en op eigen initiatief van Audi getest in 
realistische verkeerssituaties, bijvoorbeeld bij frontale en 
zij-aanrijding crash tests volgens Euro NCAP procedures

•   Optisch perfect aansluitend bij het kwalitatief  
hoogwaardige Audi interieur: titanium grijs/zwart,  
Misano rood/zwart

•   Exclusief Audi design, stiksels met Audi logo aan  
beide zijden

•   Afneembare rugsteun, dus geen apart kussen nodig

 

Ideale cross-selling producten:
•   Inlegger voor kinderzitje
•   Stoelrugbescherming
•   Afvalzak
•   Zonweringsysteem
•   Audi entertainment mobile (RSE III)



Voorbeeld: Audi Youngster Advanced 
kinderzitje, titanium grijs/zwart



Cross-selling – Uitzonderlijk als product, perfect als pakket:

Uitsluitend voor intern gebruik

Vragen en antwoorden:

Wat houdt de ECE-R 44/04 test in?
De ECE-R 44/04 test is wettelijk verplicht voor alle kinderzitjes. Bij deze test wordt het zitje bevestigd op een standaard 
achterbank, waarna een crash test wordt uitgevoerd tegen een solide barrière. Wat gesimuleerd wordt, is een aanrijding met 
een snelheid van 50 km/u en wat wordt gemeten is de deceleratie in het gebied van de borstkas en de maximale voorwaartse 
beweging van het hoofd.

Wat houdt de Euro NCAP test in?
Deze test geeft informatie over veiligheid en betrouwbaarheid van autokinderzitjes en combinatiesystemen. Er worden 
diverse afzonderlijke tests uitgevoerd, bijvoorbeeld een frontale crash test met 64 km/u tegen een vervormbare barrière en 
een zij-aanrijding crash test met 50 km/u. Bij deze tests wordt gebruikgemaakt van speciale dummies in kinderzitjes op de 
achterbank. De dummies vertegenwoordigen kinderen in twee verschillende leeftijdsklassen: 18 maanden en 3 jaar.

Wat zijn “eigen tests van Audi”?
•   Tests voor passende installering in alle modellen •   Corrosietests
•   Test onder extreme weersomstandigheden •   Duurtests
•   Test op kleurechtheid en stabiliteit bij blootstelling aan licht en hitte •   Tests op brandveiligheid
•   Afwezigheid van giftige stoffen volgens de CEN “Speelgoedveiligheidsnorm“

Waarom vind je Audi babystoeltjes nooit terug in producttests door vakbladen?
Tests in vakbladen gaan meestal uit van producten die door gespecialiseerde fabrikanten, in grote volumes, worden gemaakt.
Het gaat daarbij om “auto-onafhankelijke” producten, verkrijgbaar via diverse kanalen. Audi babystoeltjes en kinderzitjes 
worden in beperkte series geproduceerd door gerenommeerde bedrijven. Daardoor vallen ze buiten de relevante testpopulatie. 
Audi zelf voert tal van specifieke en extra tests uit op haar babystoelen en kinderzitjes. Die testprocedures gaan veel verder 
dan de tests die door de fabrikant worden gedaan.

Inlegger voor kinderzitje Stoelrugbescherming Afvalzak Zonweringsysteem

Audi entertainment mobile 
(RSE III)

Speelgoed stuurwiel Rob de Gekko zachte knuffel



Cross-selling – Uitzonderlijk als product, perfect als pakket:

Uitsluitend voor intern gebruik

Wat zijn de USP’s voor cross-selling?
Losse inlegger: bescherming van de autostoelen – hogere restwaarde van de auto en extra opbergruimte voor kinderspullen 
in de twee zakken aan de voorzijde.
Stoelrugbescherming: de wasbare stoelrugbescherming van Audi Originele Accessoires beschermt de achterzijde van de 
voorstoelen (chauffeur en bijrijder) tegen beschadiging en verontreiniging, bijvoorbeeld door modderige kinderschoentjes. 
Bovendien is er extra opbergruimte voor speeltjes etc. in de vier geïntegreerde zakken.
Afvalzak: met een inhoud tot vijf liter biedt de waterproof binnenzak plaats aan allerlei afval, klein en groot. De zak kan door 
middel van geïntegreerde riemen stevig worden bevestigd aan de achterkant van een van de voorstoelen. Afneembaar en in 
hoogte verstelbaar. Let op: de zak moet vóór het wegrijden met de standaard autogordel worden verankerd!
Zonweringsysteem: onmisbaar om het kind rustig te laten slapen tijdens lange ritten. Deze kwalitatief hoogwaardige  
zonwering biedt vrijwel volledige bescherming tegen direct zonlicht door zijruiten en achterruit en voorkomt op die manier 
dat het in de auto te warm wordt. Een stevig frame van gebogen veerstaal houdt het 100% polyester doek strak, ook als een 
zijraam open staat.

Door wie moet het product binnen een dealerbedrijf worden verkocht?
Verkopers van nieuwe en gebruikte auto’s en service-adviseurs.



Audi Originele Accessoires

Product en productargumenten   |   Gemak & bescherming   |   Rubberen vloermatten

Comfort, gemak & bescherming

Rubberen vloermatten
Belangrijke productinformatie:

•   Slijtvaste rubberen vloermatten voor bescherming van 
het interieur tegen vocht en vuil

•   Leveromvang: 1 set (2 stuks)
•   Zonlichtsimulatie
•   Klimaattest
•   Duurtest
•   Hardheidstest
•   Akoestisch gedrag
•   Brandveiligheid
•   Slijtagetest (schuurvastheid)

Speciale voordelen voor de klant:

•   Geurwerend
•   Eenvoudig schoon te maken
•   Vrij van schadelijke stoffen
•   Opschrift in reliëf op de voormatten
•   De matten kunnen op de standaard montagepunten  

stevig worden bevestigd op de vloer van de auto

Ideale cross-selling producten:
•   Kofferbakschalen/-boxen
•   Verzorgingsproducten

Voorbeeld: Rubberen vloermatten voor de Q7



Cross-selling – Uitzonderlijk als product, perfect als pakket:

Uitsluitend voor intern gebruik

Vragen en antwoorden:

Wat voor tests worden bij dit product uitgevoerd?
Zonlichtsimulatie: geen optische of materiaalverandering onder invloed van zonlicht (geen verkleuring).
Klimaattest: over een periode van 96 uur getest onder variërende temperatuur- en omgevingsomstandigheden (–40 °C tot 
+80 °C en 30% tot 80% luchtvochtigheid).
Duurtest: 30.000 km test met testchauffeur.
Hardheidstest: textuurtest van het materiaal op treksterkte en stijfheid:
≥ 5 N/mm². Hardheid: Shore A 65 ±5. Verneveling: test en bepaling van condenseerbare elementen op verdamping van ≤ 3 mg.
Akoestisch gedrag: test en uitsluiting van mogelijke geluidsbronnen onder alle operationele condities.
Brandveiligheid: getest op ontvlambaarheid ≤ 100 mm/min. (brandvertragend vermogen).
Slijtagetest (schuurvastheid): uitsluiting van snelle materiaalslijtage. In de zogeheten staptest moet het materiaal bestand 
blijken tegen minimaal 15.000 slijtsequenties. Er mag daarbij geen zichtbare verandering optreden in het materiaal.

Door wie moet het product binnen een dealerbedrijf worden verkocht?
Verkopers van nieuwe en gebruikte auto’s en service-adviseurs.

Kofferbakschalen/-boxen Verzorgingsproducten



Audi Originele Accessoires

Product en productargumenten   |   Gemak & bescherming   |   Kofferbakplaten

Comfort, gemak & bescherming

Kofferbakschalen
Belangrijke productinformatie:

•   Exact passende, op maat gemaakte kofferbakbescherming
•  Bescherming tegen vocht en vuil
•   Testprocedures: klimaattest, pastest, installatietest  

en kwaliteitsduurtest

Speciale voordelen voor de klant:

•   Opstaande rand voor betere bescherming van de  
bagageruimte tegen ontsnappende vloeistoffen

•   Wasbaar en robuust
•   Intelligent: slipvast structuuroppervlak
•   Gemaakt van flexibel, maar toch stabiel en vormvast 

kunststofmateriaal
•   Beschermt de kofferbakvloer tegen slijtage
•   Waardebehoud van de auto bij leasing en doorverkoop

Ideale cross-selling producten:
•   Rubberen vloermatten
•  Kofferbakvouwbox
•  Verzorgingsproducten

Voorbeeld: Kofferbakschaal voor de Audi A4



Cross-selling – Uitzonderlijk als product, perfect als pakket:

Uitsluitend voor intern gebruik

Vragen en antwoorden:

Wat voor tests worden bij dit product uitgevoerd?
Klimaattest: over een periode van 96 uur getest onder variërende temperatuur- en omgevingsomstandigheden (–40 °C tot 
+80 °C en 30% tot 80% luchtvochtigheid).

Door wie moet het product binnen een dealerbedrijf worden verkocht?
Verkopers van nieuwe en gebruikte auto’s en service-adviseurs.

Rubberen vloermatten Kofferbakvouwbox Verzorgingsproducten



Audi Originele Accessoires

Product en productargumenten   |   Gemak & bescherming   |   Verzorgingsproducten

Comfort, gemak & bescherming

Verzorgingsproducten
Belangrijke productinformatie:

•  Kwaliteitsproducten voor kwaliteitsmateriaal
•  Perfect voor klanten die hun auto zelf schoonmaken
•   Met name kopers van gebruikte auto’s en jongere klanten 

die in hun eerste Audi rijden, staan open voor het thema 
verzorging

•   Schoonmaakoplossingen op maat in acht productgroepen 
voor de hele auto: glansverzorging, intensieve schoon-
maakproducten voor interieur en exterieur, verzorging voor 
op reis, weerproducten en verzorgingssets

•   Ook bij klanten die hun auto niet zelf schoonmaken volop 
kansen voor succes met functionele producten, bijvoor-
beeld voor het ijsvrij maken van ruiten en sloten

Speciale voordelen voor de klant:

•   Bovengemiddelde schoonmaakkracht en effectieve  
verzorging voor de auto

•   Intensivering van materiaaloptiek, de auto blijft er langer 
als nieuw uitzien

•   Veel van deze schoonmaakmiddelen zijn ook geschikt 
voor vergelijkbare materialen in en om het huis

•   Audi hecht groot belang aan milieuvriendelijke productie 
en mimimalisering van CO2-emissie in de productiepro-
cessen

•   Moderne, milieuvriendelijke productieprocessen, gecerti-
ficeerd volgens de ISO 14001 norm

•   Al onze verzorgingsproducten zijn biologisch afbreekbaar 
en worden zoveel mogelijk gemaakt van herbruikbare 
grondstoffen

Ideale cross-selling producten:
•   Tas voor verzorgingsproducten
•   Kofferbakschalen/-boxen
•   Lakbeschermingsfolie
•   Kofferbakvouwbox
•   Autohoes voor binnen
•   Beschermingsmat voor kofferbakrand
•   Rubberen vloermatten

Voorbeeld: intensieve 
reiniging voor kunst-
stof, kunststofcleaner, 
cockpitspray en active 
foam cleaner



Cross-selling – Uitzonderlijk als product, perfect als pakket:

Uitsluitend voor intern gebruik

Vragen en antwoorden:

Wat voor tests worden bij dit product uitgevoerd?
Tests door Audi: voordat ze op de markt worden geïntroduceerd, worden alle verzorgingsproducten getest op functionaliteit 
en materiaalcompatibiliteit.
Externe tests voor specifieke producten: bijvoorbeeld, de Polymer wax polish is getest en beoordeeld door DEKRA.  
De insectenverwijderingshandschoen en de leerverzorgingshandschoen zijn op allergiecompatibiliteit getest door 
DERMATEST en allebei beoordeeld als “zeer goed”.
Kwaliteit, materiaalcompatibiliteit en met name effectiviteit zijn getest in tal van andere testprocedures.  
Bij elke vulling in de fabriek worden testmonsters genomen.

Tas voor 
verzorgingsproducten

Kofferbakschalen/-boxen Lakbeschermingsfolie Kofferbakvouwbox

Autohoes voor binnen Beschermingsmat voor  
kofferbakrand

Rubberen vloermatten



Audi Originele Accessoires

Product en productargumenten   |   Gemak & bescherming   |   Espresso 

Comfort, gemak & bescherming

Espresso machine
Belangrijke productinformatie:

•  De ultieme koffie-ervaring voor onderweg
•  Geschikt voor modellen met een bekerhouder
•  Aansluiting op de sigarettenaansteker
•  Te gebruiken met in de supermarkt verkrijgbare koffiepads
•  Niet ontworpen voor continubedrijf
•   Waarschuwing: het maximale stroomverbruik van de 12V 

aansluiting ligt op 120 W; gebruik van de “Espresso machi-
ne“ (die 140 W verbruikt) is nog altijd veilig, op voorwaar-
de dat geen andere elektrische apparaten zijn aangesloten 
op andere 12V aansluitingen

•   Leveromvang: 1x Espresso machine, 1x opbergtas, 2x 
onbreekbare espressokopjes, 1x schoonmaakdoek, 1x 
bedieningshandleiding, 18x espressopads (Illy)

Speciale voordelen voor de klant:

•   Nieuwe energie – verse koffie onderweg met de  
Espresso machine

•   Eenvoudig aan te sluiten op de sigarettenaansteker
•   Met tas en handige accessoires
•   Iedereen zijn favoriete smaak (afhankelijk van  

beschikbaarheid van Easy Serving Espresso pads),  
onderweg bereid

•   Het apparaat heeft een druk van 16 bar en maakt een 
kopje espresso in ongeveer 2 minuten

Ideale cross-selling producten:
•   Afvalzak
•   Koeltas



Cross-selling – Uitzonderlijk als product, perfect als pakket:

Uitsluitend voor intern gebruik

Vragen en antwoorden:

Hoe maak je koffie met de Espresso machine?
Simpelweg aansluiten op de 12V sigarettenaansteker in de auto, in de bekerhouder schroeven, water toevoegen en een 
espresso pad plaatsen. Ongeveer twee minuten wachten, druk op de knop en voilà, een vers kopje hete espresso crema.

Door wie moet het product binnen een dealerbedrijf worden verkocht?
Verkopers van nieuwe en gebruikte auto’s, service-adviseurs en verkopers van onderdelen en accessoires.

Afvalzak Koeltas



Audi Originele Accessoires

Product en productargumenten   |   Gemak & bescherming   |   Marterverjaagsysteem 

Comfort, gemak & bescherming

Marterverjaagsysteem
Belangrijke productinformatie:

•   Leveromvang: knoopcelbatterijen, montageplaten voor 
contactplaten, montageplaten voor besturingseenheid en 
passend bevestigingsmateriaal; montage instructies voor 
alle voorgestelde modellen in Z-ETKA

•   Voor installatie onder de motorkap
•   Bescherming op basis van een hoog-voltage eenheid die 

werkt volgens het schrikdraadprincipe, met dubbelpolige, 
stalen contactplaten

•   In combinatie met ultrasoonbescherming door middel van 
twee kwalitatief hoogwaardige piezo luidsprekers

•   Werkt op batterijen, dus geen elektrische bedrading nodig
•   Knipperlicht geeft aan dat voldoende voltage wordt gele-

verd en werkt tevens als extra afschrikking voor de marter
•   2x knoopcelbatterijen, CR 2477, 3 Volt
•   Operationele levensduur van elke batterijset is ongeveer 

12 - 18 maanden, stroomverbruik ca. 0,4 mA
•   Stofwerend en waterdicht conform IP65 e1 KBA-identifica-

tie (Kraftfahrt-Bundesamt, de Duitse Federale Motortrans-
port Autoriteit)

Speciale voordelen voor de klant:

•   Veilig: bescherming voor de auto en voor de marter
•   Praktisch: snelle montage, geen verbinding met het  

elektrisch systeem van de auto nodig
•   Werkt op twee knoopcelbatterijen en is dus volledig  

onafhankelijk van het elektrisch systeem van de auto
•   Nieuwe sensortechnologie voor onmiddellijke detectie 

van beweging van de auto, waarbij het systeem meteen 
wordt uitgezet om pas weer te worden ingeschakeld als 
de auto stilstaat

Ideale cross-selling producten:
•   Motorolie/smeerolie
•   Voorruitreiniger
•   Insectenverwijderaar



Cross-selling – Uitzonderlijk als product, perfect als pakket:

Uitsluitend voor intern gebruik

Vragen en antwoorden:

Wat is het voordeel van het marterverjaagsysteem van Audi Originele Accessoires?
Het marterverjaagsysteem van Audi Originele Accessoires werkt op batterijen. Het heeft zijn eigen stroomvoorziening en 
hoeft dus niet te worden aangesloten op het elektrisch systeem van de auto.

Door wie moet het product binnen een dealerbedrijf worden verkocht?
Verkopers van nieuwe en gebruikte auto’s, service-adviseurs en verkopers van onderdelen en accessoires.

Motorolie/smeerolie Voorruitreiniger cleaner Insectenverwijderaar



Audi Originele Accessoires

Product en productargumenten   |   Gemak & bescherming   |   Audi kampeertent 

Comfort, gemak & bescherming

Audi kampeertent
Belangrijke productinformatie:

•   In samenwerking met outdoorspecialist Heimplanet  
hebben wij een tent ontwikkeld die stand-alone kan  
worden gebruikt of met een speciale autosluis kan  
worden gekoppeld aan de kofferbak van de auto

•   Uitzonderlijke stabiliteit dankzij een opblaasbare,  
geodetische framestructuur

•   Het materiaal van de buitentent heeft een waterkolom  
van 4.000 mm, het grondzeil heeft een waterkolom van 
5.000 mm

•   De tent is bestand tegen windstoten van 70 km/u dankzij 
de acht stevige tentharingen, waarbij de windweerstand 
kan worden verhoogd door middel van extra verankeringen

•   Het grondzeil kan door middel van een ritssluiting worden 
gescheiden van de tent – die dus ook zonder grondzeil kan 
worden gebruikt

•   Leveromvang: hoofdtent in tas, tweeslags luchtpomp, 
tentharingen, scheerlijnen, reparatieset

•   Twee zonneschermen, één aan elk van de tegenover elkaar 
gelegen ingangen

•   Zes afsluitbare openingen voor perfecte ventilatie
•   Extra tassen voor veelgebruikt materiaal en gereedschap

Speciale voordelen voor de klant:

•   Het luchtframe kan in vier aparte kamers worden  
gescheiden, dankzij het multikamer veiligheidssysteem

•   Eenvoudig, gelijktijdig opzetten van luchtframe, binnen- en 
buitentent dankzij het één-pomp systeem: tent uitpakken, 
uitrollen, opblazen, klaar

•   Praktisch: de tent kan ook zonder autoverbinding worden 
gebruikt dankzij het geïntegreerde grondzeil

•   Het ruime interieur biedt comfortabele stahoogte en  
voldoende ruimte voor drie slaapplaatsen, met  
uitneembare cabines

•   De exact passende autosluis zorgt voor een weer- en 
windbestendige verbinding tussen auto en tent

•   Auto en tent vormen een organische eenheid met  
uitbreiding van de bruikbare interieurruimte

Ideale cross-selling producten:
•   Sluis
•  Kofferbakplaten/-boxen
•  Koeltas
•  Espresso machine
•  Dakkoffer met dakdragers
•  Audi entertainment mobile (RSE III)

Voorbeeld: Audi kampeertent 
met verbinding voor de Q7



Cross-selling – Uitzonderlijk als product, perfect als pakket:

Uitsluitend voor intern gebruik

Vragen en antwoorden:

Hoe lang duurt het om de tent op te zetten?
De eerste keer dat de tent wordt opgezet, moet het draagframe worden verbonden met de buitentent en de geïntegreerde 
binnentent. Daarna moeten de andere onderdelen, zoals grondzeil, zonnescherm en autosluis aan de tent worden bevestigd. 
Dat hoeft maar één keer te gebeuren. De volgende keer dat de tent wordt opgezet, is het een kwestie van uitpakken, uitrollen 
en opblazen. Dat duurt dan ongeveer zeven minuten.

Waarom moet de tent worden opgeblazen met een handpomp? Kan dat niet ook met de compressor van de auto?
De compressor, een accessoire van de auto, is niet geschikt voor het opblazen van het draagsysteem van de tent. Die  
compressor is namelijk niet gemaakt voor langdurig gebruik en kan snel oververhitten. Als dat gebeurt, kan de compressor 
permanent beschadigd raken, waardoor hij niet meer kan worden gebruikt voor zijn primaire doel – het op spanning brengen 
van banden in een noodsituatie.

Door wie moet het product binnen een dealerbedrijf worden verkocht?
Verkopers van nieuwe en gebruikte auto’s en verkopers van onderdelen en en accessoires.

Sluis Kofferbakplaten/-boxen Koeltas

Audi Entertainment 
mobile (RSE III)

Espresso machine Dakkoffer Dakdragers



Audi Originele Accessoires

Product en productargumenten   |   Gemak & bescherming   |   Cool bag

Comfort, gemak & bescherming

Koeltas
Belangrijke productinformatie:

•   Elektrische koeltas met Peltier technologie
•   Leveromvang: koeltas incl. 12V aansluiting, draagriem en 

handleiding
•   Kleur: antraciet
•   Inhoud: ongeveer 12 l
•   Netto gewicht: ongeveer 2,9 kg
•   Stroomaansluiting: 12V
•   Koeling: max. 20°C onder omgevingstemperatuur
•   Bruikbare lengte: stroomsnoer is ongeveer 1,70 m lang

Speciale voordelen voor de klant:

•    Koelt ook zonder stroom, op basis van isolatie
•    LED aan de binnenkant voor zicht op inhoud, ook in  

het donker
•    Ideaal voor het koelen van drankjes en hapjes
•    Ruime capaciteit
•    Met handige, verstelbare draagriem
•    Bij werking op stroom zijn geen koelelementen nodig en 

treedt er dus ook geen condensvorming op in de koeltas
•    Voorzien van ondervoltagebescherming die het koelcircuit 

automatisch uitschakelt wanneer de stroomvoorziening 
door de auto onder een voorgedefinieerde minimum- 
waarde komt – daardoor wordt voorkomen dat de accu 
van de auto volledig leegraakt

•    Op het moment dat de auto weer voldoende stroom  
levert, wordt de koeltas automatisch ingeschakeld,  
bijvoorbeeld als de auto opnieuw is gestart

Ideale cross-selling producten:
•  Espresso machine
•  Kampeertent
•  Audi entertainment mobile (RSE III)



Cross-selling – Uitzonderlijk als product, perfect als pakket:

Uitsluitend voor intern gebruik

Vragen en antwoorden:

Door wie moet het product binnen een dealerbedrijf worden verkocht?
Service-adviseurs en verkopers van onderdelen en accessoires.

Espresso machine Audi kampeertent Audi Entertainment 
mobile (RSE III)
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