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Inteligentne 
połączenie
Aplikacja Audi 
Connect Plug&Play
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Aplikacja Audi Connect Plug&Play (iOS/Android) 
umożliwia powiązanie telefonu z samochodem przy 
pomocy technologii Bluetooth oraz wtyczki Audi 
DataPlug, dzięki czemu Twoje Audi w mgnieniu oka 
uzyska połączenie z siecią.

Rozwiązanie może zostać zastosowane w wielu 
modelach z roczników 2008 i późniejszych*. Na kilku 
następnych stronach zapoznasz się z korzyściami, 
które daje łatwy i szybki dostęp do wszystkich 
kluczowych informacji na temat Twojego Audi.

*  Kompatybilność Audi Connect Plug&Play ze swoim samochodem możesz 
sprawdzić na dedykowanej stronie internetowej.



Aplikację Audi 
Connect Plug&Play 
możesz pobrać tutaj:
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http://
https://
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Jeszcze 
szybszy 
dostęp do 
informacji  
Dzięki najświeższym 
danym na temat 
Twojego Audi
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My Audi. Witaj. Dzięki aplikacji Audi Connect Plug&Play możesz 
uzyskać dostęp do najnowszych informacji na temat swojego 
samochodu w dowolnym momencie.  

W sekcji „My Audi” znajdziesz takie dane jak przebieg, numer 
podwozia czy poziom paliwa. Możesz nawet sprawdzić, ile 
kilometrów i dni zostało do następnego przeglądu serwisowego. 
W ten sposób z pewnością go nie przegapisz.
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Więcej czasu na to, 
co naprawdę się liczy  
Dzięki cyfrowemu dziennikowi 
podróży służbowych i prywatnych
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Podróże. Cyfrowy dziennik oferuje 
Ci możliwość przejrzystego 
dokumentowania i kategoryzowania 
swoich podróży – zarówno 
służbowych, jak i prywatnych. 
Funkcja automatycznego zapisu 
ułatwia rejestrowanie takich 
informacji jak początkowy i końcowy 
punkt podróży, data i godzina, czas 
jazdy oraz trasa, a także w razie 
potrzeby pozwala na eksportowanie 
ich przy pomocy aplikacji. 



Większa 
kontrola 
finansowa 
Funkcja 
monitorowania 
ilości paliwa 
i poziomu 
naładowania 
akumulatora 
z telefonu 
zapewnia Ci 
jeszcze większą 
kontrolę.
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Monitorowanie poziomu paliwa. 
Funkcja monitorowania poziomu 
paliwa zapewnia Ci ogląd procesu 
tankowania oraz miesięcznych 
wydatków na paliwo. Kiedy 
Audi DataPlug wykrywa proces 
tankowania, otrzymujesz 
powiadomienie z aplikacji, że  
koszt paliwa został zapisany.  
Usługa* automatycznie rejestruje, 
kiedy, gdzie i ile zatankowałeś.

Monitorowanie poziomu 
naładowania. Funkcja monitorowania 
poziomu naładowania dostarcza 
informacji o kosztach ładowania, 
liczbie przejechanych kilometrów 
oraz poziomie naładowania Twojego 
Audi. Aplikacja automatycznie 
zapamiętuje, kiedy ładujesz swój 
samochód, i przechowuje adresy 
stacji ładowania. Następnie prosi Cię 
o wprowadzenie kosztów. Przydatna 
opcja: Kiedy poziom naładowania 
staje się niski, otrzymujesz 
powiadomienie, dzięki któremu 
możesz naładować swój samochód  
w dogodnej chwili.

 
* Minimalny poziom paliwa wynosi 10 l.

 
* Funkcja dostępna tylko dla Audi e-tron.
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Lepsza 
wydajność na 
codziennych 
trasach 
Dzięki spersonalizowanej 
analizie stylu jazdy 
i bazującym na niej 
statystykom
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Statystyki. Audi Connect Plug&Play 
pomoże Ci zoptymalizować swój styl 
jazdy.  

Spersonalizowane dane dotyczące  
Twojej jazdy, np. przyspieszenia, 
prędkości pojazdu, prędkości silnika  
i nawyków związanych z hamowaniem, 
są zbierane i wyświetlane  
w szczegółowym zestawieniu 
statystycznym. Dzięki temu możesz 
doskonalić swój styl jazdy i jeszcze 
bardziej wydajnie docierać do celu 
podróży. 
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Usługi 
serwisowe
jeszcze lepiej
dopasowane 
do Ciebie
Dzięki bezpośredniemu 
umawianiu na przeglądy 
techniczne 



Przeglądy techniczne. Dzięki 
aplikacji Audi Connect Plug&Play 
umówisz wizytę u swojego  
Partnera Serwisowego Audi  
w dowolnym momencie, 
z możliwością nawiązania 
bezpośredniego połączenia 
telefonicznego oraz wsparciem 
nawigacji.  

Kiedy Twój samochód wymaga 
przeglądu lub wymiany oleju, możesz 
skorzystać z opcji automatycznego 
umawiania wizyt u wybranego przez 
Ciebie Partnera Serwisowego Audi. 
Jego przedstawiciel skontaktuje się 
z Tobą najszybciej, jak to możliwe, 
i będziesz mógł przekazać mu 
niezbędne informacje na temat 
Twojego Audi.  
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Jeszcze więcej 
przyjemności 
z jazdy  
Dzięki coraz to nowym 
wyzwaniom w tej 
podróży pełnej odkryć

*  Dotyczy tylko Partnerów Serwisowych Audi biorących  
udział w programie.

Moje wyzwania. Baw się za kierownicą 
jeszcze lepiej i odkryj wybrane atrakcje 
znajdujące się w pobliżu. Prowadząc 
samochód w sposób wydajny, 
wybierając się na krajoznawcze 
wycieczki po okolicy, odwiedzając 
swojego Partnera Serwisowego Audi 
oraz regularnie używając aplikacji, 
otrzymujesz punkty i odznaczenia. 
To świetny sposób na nieustanne 
weryfikowanie swoich umiejętności 
za kierownicą w różnych kategoriach 
i wygrywanie nagród u swojego 
Partnera Serwisowego Audi*.  
Zdobywaj kolejne poziomy. 
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Podróżuj jeszcze 
bezpieczniej      
Dzięki niezawodnej 
pomocy drogowej
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Pomoc w przypadku awarii. Szybka 
pomoc drogowa w przypadku awarii 
lub wypadku, gdziekolwiek jesteś. 
Funkcja „Pomoc w przypadku awarii” 
w aplikacji umożliwia Ci nawiązanie 
połączenia z Twoim pakietem 
całodobowej pomocy drogowej na 
terenie kraju lub z infolinią usług 
Audi*. Masz możliwość przekazania 
danych dotyczących swojego 
pojazdu oraz jego lokalizacji, 
możesz również zadzwonić, by 
uzyskać istotne wskazówki na temat 
dalszego postępowania w sytuacji 
awaryjnej.  

Dodatkowo w aplikacji wyświetlają 
się wybrane ostrzeżenia i kontrolki 
z Twojego samochodu. Wyjaśnienia 
uzupełniające pomogą Ci poprawnie 
je zidentyfikować i zareagować 
właściwie, jeśli zapali się jakaś 
kontrolka. Tak właśnie wygląda 
bezpieczeństwo. 

*  Koszty są obliczane na podstawie odpowiedniej 
taryfy Twojego operatora. W przypadku połączeń 
z zagranicy mogą zostać naliczone opłaty 
roamingowe.
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Jeszcze lepsza 
łączność 
ze swoim 
samochodem  
Dzięki nawigacji do 
miejsca zaparkowania
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Miejsce zaparkowania. Dzięki Audi 
Connect Plug&Play zawsze wiesz, gdzie 
dokładnie zaparkowałeś swój samochód. 
Pozwól aplikacji wygodnie poprowadzić 
się do pojazdu lub udostępnij 
współrzędne GPS np. przyjaciołom. 
Możesz także kontrolować to, jak długo 
Twoje Audi pozostaje zaparkowane  
w danym miejscu.
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Łączy Cię z tym, 
co się liczy
Wtyczka Audi DataPlug 
w połączeniu z aplikacją 
Audi Connect Plug&Play



Dzięki Audi Connect Plug&Play wiele modeli Audi wprowadzonych na rynek w 2008 roku lub 
później może łączyć się z siecią i przesyłać informacje na Twój smartfon poprzez Bluetooth. 
To rozwiązanie nie wymaga skomplikowanej instalacji. Wtyczkę Audi DataPlug otrzymasz  
od swojego Partnera Serwisowego Audi, a następnie wystarczy, że połączysz ją z interfejsem 
diagnostycznym samochodu. Ta prosta procedura zapewni Ci ogromny wzrost mobilności 
oraz bezpieczeństwa.

W zamian otrzymujesz następujące korzyści:  
> darmową aplikację, prostą i intuicyjną w obsłudze,   
> łączność z siecią na trasie i stały dostęp do kluczowych informacji o pojeździe,
>  zwiększone bezpieczeństwo na wypadek nieprzewidzianych okoliczności dzięki 

niezawodnej pomocy drogowej*,
> pełną kontrolę dzięki zestawowi inteligentnych narzędzi oraz cyfrowemu dziennikowi,
> bezpośredni kontakt z Twoim Partnerem Serwisowym Audi i możliwość umawiania wizyt.

*  Koszty są obliczane na podstawie odpowiedniej taryfy Twojego operatora.  
W przypadku połączeń z zagranicy mogą zostać naliczone opłaty roamingowe. Oryginalne Akcesoria Audi

https://apps.apple.com/de/app/myaudi-mobile-assistant/id440464115

