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Legenda

Poduszka 
powietrzna

2007 – 2011

Audi A5 / S5 / RS5 Coupé

Generator gazu

Napinacz
pasów 
bezpieczeństwa

Wzmocnienie 
nadwozia

Zabezpieczenie 
na wypadek 
dachowania

Sprężyna 
gazowa

Moduł
sterowania

Akumulator

Zbiornik paliwa

Niniejszy dokument jest objęty prawem autorskim przysługującym spółce AUDI AG z siedzibą w Ingolstadt. Powielanie, rozpowszechnianie, przechowywanie, 
udostępnianie, nadawanie i kopiowanie lub przekazywanie jego treści osobom trzecim bez pisemnej zgody AUDI AG jest zabronione.

Stan na: 11/2018, AUDI AG

Przegląd modeli

Audi A6

Nazwa modelu Lata modelowe Strona

A6 / S6 / RS6 1997-2004 3
A6 / S6 / RS6 Avant 1998-2004 4
A6 allroad 2001-2006 5
A6 / S6 / RS6 2004-2008 6
A6 / S6 / RS6 2008-2011 7
A6 / S6  / RS6 Avant 2004-2012 8
A6 allroad 2006-2012 9
A6 / S6 2011-2018 10
A6 / S6 / RS6 Avant 2011-2018 11
A6 allroad 2012-2018 12
A6 hybrid 2012-2015 13
A6 / S6 od 2018 16

A6 / S6  / RS6 Avant od 2018 19
A6 allroad od 2019 22
A6 TFSI e Sedan i Avant od 2019 25
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Poduszka 
powietrzna

2007 – 2011

Audi A5 / S5 / RS5 Coupé

Generator gazu

Napinacz
pasów 
bezpieczeństwa

Wzmocnienie 
nadwozia

Zabezpieczenie 
na wypadek 
dachowania

Sprężyna 
gazowa

Moduł
sterowania

Akumulator

Zbiornik paliwa

Niniejszy dokument jest objęty prawem autorskim przysługującym spółce AUDI AG z siedzibą w Ingolstadt. Powielanie, rozpowszechnianie, przechowywanie, 
udostępnianie, nadawanie i kopiowanie lub przekazywanie jego treści osobom trzecim bez pisemnej zgody AUDI AG jest zabronione.

Stan na: 11/2018, AUDI AG

Zastrzeżenie prawne:
Niniejsza instrukcja jest przeznaczona wyłącznie dla członków zespołów ratowniczych, którzy odbyli specjalne 
przeszkolenie w zakresie prowadzenia działań ratowniczych po zdarzeniach z udziałem  pojazdów i posiadają w 
związku z tym kwalifikacje niezbędne do wykonania czynności opisanych w niniejszej instrukcji. Ponadto niniejsza 
instrukcja zawiera specyfikacje maksymalnego dostępnego wyposażenia poszczególnych modeli.

Specyfikacje pojazdów oraz opcje specjalne, a także dostępność poszczególnych modeli Audi stale ulegają zmianom. 
W związku z tym Audi zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej instrukcji w dowolnym czasie.

Uwaga: Informacje zawarte w niniejszej instrukcji nie są przeznaczone dla klientów ani warsztatów 
samochodowych lub dealerów. Klienci mogą znaleźć szczegółowe informacje na temat eksploatacji pojazdu oraz 
opisy elementów i systemów pojazdu zapewniających bezpieczeństwo kierowcy i pasażerów w instrukcji obsługi 
pojazdu.
Warsztaty samochodowe oraz dealerzy mogą uzyskać informacje dotyczące napraw pojazdu zwykłymi kanałami.

(Stan na: 08/2020)

Wskazówka:

Przegląd modeli zawsze zawiera specyfikacje maksymalnego dostępnego wyposażenia.

Wytyczne dla Służb Ratowniczych stanowią oddzielną część tej samej publikacji.

© Copyright, AUDI AG, Ingolstadt, 2020
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Legenda

Poduszka 
powietrzna

1997 – 2004

Audi A6 / S6 / RS6

Generator gazu

Napinacz
pasów 
bezpieczeństwa

Wzmocnienie 
nadwozia

Zabezpieczenie 
na wypadek 
dachowania

Sprężyna 
gazowa

Moduł
sterowania

Akumulator

Zbiornik paliwa

Stan na: 08/2020, AUDI AG

tylko RS6
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Legenda

Poduszka 
powietrzna

1998 – 2004

Audi A6 / S6 / RS6 Avant

Generator gazu

Napinacz
pasów 
bezpieczeństwa

Wzmocnienie 
nadwozia

Zabezpieczenie 
na wypadek 
dachowania

Sprężyna 
gazowa

Moduł
sterowania

Akumulator

Zbiornik paliwa

Stan na: 08/2020, AUDI AG

tylko RS6
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Legenda

Poduszka 
powietrzna

2001 – 2006

Audi A6 allroad

Generator gazu

Napinacz
pasów 
bezpieczeństwa

Wzmocnienie 
nadwozia

Zabezpieczenie 
na wypadek 
dachowania

Sprężyna 
gazowa

Moduł
sterowania

Akumulator

Zbiornik paliwa

Stan na: 08/2020, AUDI AG



+
 S

6/
RS

6 
Li

m
ou

si
ne

Legenda

Poduszka 
powietrzna

2004 – 2008

Audi A6 / S6 / RS6

Generator gazu

Napinacz
pasów 
bezpieczeństwa

Wzmocnienie 
nadwozia

Zabezpieczenie 
na wypadek 
dachowania

Sprężyna 
gazowa

Moduł
sterowania

Akumulator

Zbiornik paliwa

Stan na: 08/2020, AUDI AG
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Poduszka 
powietrzna

2008 – 2011

Audi A6 / S6 / RS6

Generator gazu

Napinacz
pasów 
bezpieczeństwa

Wzmocnienie 
nadwozia

Zabezpieczenie 
na wypadek 
dachowania

Sprężyna 
gazowa

Moduł
sterowania

Akumulator

Zbiornik paliwa

Stan na: 08/2020, AUDI AG
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Poduszka 
powietrzna

2004 – 2012

Audi A6 / S6 / RS6 Avant

Generator gazu

Napinacz
pasów 
bezpieczeństwa

Wzmocnienie 
nadwozia

Zabezpieczenie 
na wypadek 
dachowania

Sprężyna 
gazowa

Moduł
sterowania

Akumulator

Zbiornik paliwa

Stan na: 08/2020, AUDI AG
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Poduszka 
powietrzna

2006 – 2012

Audi A6 allroad

Generator gazu

Napinacz
pasów 
bezpieczeństwa

Wzmocnienie 
nadwozia

Zabezpieczenie 
na wypadek 
dachowania

Sprężyna 
gazowa

Moduł
sterowania

Akumulator

Zbiornik paliwa

Stan na: 08/2020, AUDI AG
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Legenda

Poduszka 
powietrzna

2011 – 2018

Audi A6 / S6

Generator gazu

Napinacz
pasów 
bezpieczeństwa

Wzmocnienie 
nadwozia

Zabezpieczenie 
na wypadek 
dachowania

Sprężyna 
gazowa

Moduł
sterowania

Akumulator

Zbiornik paliwa

Stan na: 08/2020, AUDI AG
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Legenda

Poduszka 
powietrzna

2011 – 2018

Audi A6 / S6 / RS6 Avant

Generator gazu

Napinacz
pasów 
bezpieczeństwa

Wzmocnienie 
nadwozia

Zabezpieczenie 
na wypadek 
dachowania

Sprężyna 
gazowa

Moduł
sterowania

Akumulator

Zbiornik paliwa

Stan na: 08/2020, AUDI AG
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Poduszka 
powietrzna

2012-2018

Audi A6 allroad

Generator gazu

Napinacz
pasów 
bezpieczeństwa

Wzmocnienie 
nadwozia

Zabezpieczenie 
na wypadek 
dachowania

Sprężyna 
gazowa

Moduł
sterowania

Akumulator

Zbiornik paliwa

Stan na: 08/2020, AUDI AG
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Poduszka 
powietrzna

2012-2015

Audi A6 hybrid

Generator 
gazu

Napinacz
pasów 
bezpieczeń
stwa

Wzmocnienie 
nadwozia

Zabezpieczeni
e na wypadek 
dachowania

Sprężyna 
gazowa

Moduł
sterowania

Akumulator 
12V

Zbiornik 
paliwa

Stan na: 08/2020, AUDI AG

Akumulator
wysokonapi
ęciowy

Układ
wysokiego
napięcia
-przewody/
-komponenty

Układ
wysokiego
napięcia
odłącznik
awaryjny



Cecha rozpoznawcza

Model Audi A6 hybrid można rozpoznać po logo „hybrid” oraz pomarańczowych przewodach w komorze 
silnika.

Komora silnika

Wskazówki

Jeżeli podczas wypadku doszło do uruchomienia poduszek powietrznych, układ wysokiego 
napięcia zostaje odłączony.

hy
br

id

2012 - 2015

Audi A6 hybrid

Stan na: 08/2020, AUDI AG

Zestaw wskaźników Osłona progu

Błotnik

Przy włączonym zapłonie:
Nacisnąć przycisk START-ENGINE-STOP, nie naciskając jednocześnie
pedału hamulca.

Istnieje ryzyko obrażeń: Jednoczesne naciśnięcie przycisku START-
ENGINE-STOP i pedału hamulca spowoduje uruchomienie silnika!

Jeżeli podczas wypadku doszło / nie doszło do uruchomienia poduszek powietrznych, należy:
• Ustawić dźwignię zmiany biegów w pozycji „Park” i włączyć hamulec postojowy
• Wyłączyć zapłon
• Odłączyć ujemne bieguny akumulatora 12V jeśli potrzebne

Niezależnie od tego układ wysokiego napięcia może zostać wyłączony przez Service-Disconnect. 
Otwórz pokrywę pośrodku podłogi ładunku w bagażniku:

Silnik elektryczny pracuje cicho!

Ustalenie, czy samochód jest gotowy do jazdy, w oparciu o dźwięk, jaki wydaje 
podczas pracy, może być niemożliwe, ponieważ silnik elektryczny pracuje 
cicho! Jeżeli duża wskazówka na tarczy po lewej stronie zestawu wskaźników 
(wskaźnik mocy) nie znajduje się w pozycji „OFF” (tylko np. w pozycji „READY”), 
należy się spodziewać, że silnik elektryczny pracuje lub nastąpi automatyczny 
zapłon silnika spalinowego.

Wyłączanie zapłonu
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2012-2015

Audi A6 hybrid

Stan na: 11/2019, AUDI AG

Odłączanie ujemnych biegunów akumulatorów 12V

Wersja A:
Poluzować podłogę bagażnika, odkręcając śruby zaznaczone strzałkami (śrubokręt w zestawie narzędzi 
samochodowych). Odłączyć przewody masowe od obu akumulatorów 12V (rysunek po prawej stronie)

Wersja B:
Podważyć podłogę bagażnika, umieszczając łom we wskazanym miejscu. Podnieść podłogę bagażnika. 
Odłączyć przewody masowe od obu akumulatorów 12V (rysunek po prawej stronie)

Identyfikacja komponentów układu wysokiego napięcia

Identyfikacja akumulatora
wysokonapięciowego

Identyfikacja pozostałych komponentów 
układu wysokiego napięcia

Identyfikacja Akumulator 
wysokonapięciowy jest 
umieszczony pod podłogą
bagażnika.

Jest to akumulator litowo-
jonowy.

Wszystkie przewody i złącza układu wysokiego 
napięcia mają izolację w kolorze 
pomarańczowym. Tych elementów nie można 
odłączać ani uszkadzać.

NIEBEZPIECZEŃSTWO
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Poduszka 
powietrzna

od roku 2018

Audi A6 / S6

Generator 
gazu

Napinacz
pasów 
bezpieczeń
stwa

Wzmocnienie 
nadwozia

Zabezpieczeni
e na wypadek 
dachowania

Sprężyna 
gazowa

SRS Moduł
sterowania

Akumulator 
12V / 48 V

Zbiornik 
paliwa

Stan na: 08/2020, AUDI AG

System
ochrony
pieszych

Akumulator litowo-jonowy 12V (w mildhybrid 12V); w układzie 
prawostronnym strony prawa i lewa są odwrócone Akumulator kwasowo-ołowiowy 12V (w 

mildhybrid 48V)

Akumulator kwasowo-ołowiowy 12V lub akumulator 
litowo-jonowy 48V (w Mildhybrid 48V)

Uwaga dot. modeli z akumulatorem 48V: Ryzyko 
wystąpienia łuku elektrycznego! Przed 
odłączeniem akumulatora 48V należy wyłączyć
zapłon!



Akumulator kwasowo-ołowiowy 12V

• zdjąć osłonę akumulatora
• odłączyć ujemny biegun akumulatora 12V

Akumulator litowo-jonowy 48V

Akumulator litowo-jonowy 48V zasilający obwody wewnętrzne zostaje automatycznie odłączony, jeżeli 
podczas wypadku doszło do uruchomienia poduszki powietrznej.

W pozostałych przypadkach, aby odciąć zasilanie obwodów wewnętrznych, należy odłączyć zarówno 
akumulator litowo-jonowy 48V, jak i akumulator kwasowo-ołowiowy 12V. W tym celu należy:
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od roku 2018

Audi A6 / S6 48V Mildhybrid

Stan na: 08/2020, AUDI AG

Przed odłączeniem akumulatora 48V należy wyłączyć zapłon!

UWAGA! Ryzyko wystąpienia łuku elektrycznego przy 48 V

Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia łuku elektrycznego, zaleca się odłączenie akumulatorów następująco:

1. zdjąć podłogę bagażnika
2. wyjąć zapasowe koło i zestaw narzędzi samochodowych
3. usunąć okładzinę wnęki na koło zapasowe jak pokazano na rysunku

4. wyciągnąć wtyczkę przewodu komunikacyjnego
5. zdjąć osłonę bieguna po prawej stronie i odłączyć ujemny biegun akumulatora litowo-jonowego 48 V



od roku 2018

Audi A6 12V Mildhybrid

Akumulator litowo-jonowy 12V

Akumulator litowo-jonowy 12 V jest automatycznie wyłączany podczas wypadków w których została 
uruchomiona poduszka powietrzna.

We wszystkich innych przypadkach, w celu dezaktywacji pokładowego źródła zasilania, musi zostać odłączony 
zarówno akumulator litowo-jonowy 12 V  jak i kwasowo-ołowiowy 12 V. W tym celu należy:

1. zdjąć pokrywę znajdującą się w komorze silnika  umożliwi to dostęp do akumulatora litowo-jonowego 12V
2. odłączyć biegun ujemny akumulatora litowo-jonowego 12V

Rys. przedstawia układ kierowniczy 
lewostronny; w układzie prawostronnym strony 
prawa i lewa są odwrócone

Stan na: 08/2020, AUDI AG
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Poduszka 
powietrzna

od roku 2018

Audi A6 / S6 / RS6 Avant

Generator 
gazu

Napinacz
pasów 
bezpieczeń
stwa

Wzmocnienie 
nadwozia

Zabezpieczeni
e na wypadek 
dachowania

Sprężyna 
gazowa

SRS Moduł
sterowania

Akumulator 
12V/48V

Zbiornik 
paliwa

Stan na: 08/2020, AUDI AG

System
ochrony
pieszych

Akumulator litowo-jonowy 12V (w mildhybrid 12V); w układzie 
prawostronnym strony prawa i lewa są odwrócone Akumulator kwasowo-ołowiowy 12V (w 

mildhybrid 48V)

Akumulator kwasowo-ołowiowy 12V lub akumulator 
litowo-jonowy 48V (w Mildhybrid 48V)

Uwaga dot. modeli z akumulatorem 48V: Ryzyko 
wystąpienia łuku elektrycznego! Przed 
odłączeniem akumulatora 48V należy wyłączyć
zapłon!



Akumulator kwasowo-ołowiowy 12V

• zdjąć osłonę akumulatora
• odłączyć ujemny biegun akumulatora 12V

Akumulator litowo-jonowy 48V

Akumulator litowo-jonowy 48V zasilający obwody wewnętrzne zostaje automatycznie odłączony, jeżeli 
podczas wypadku doszło do uruchomienia poduszki powietrznej.

W pozostałych przypadkach, aby odciąć zasilanie obwodów wewnętrznych, należy odłączyć zarówno 
akumulator litowo-jonowy 48V, jak i akumulator kwasowo-ołowiowy 12V. W tym celu należy:

S6
/ 
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od roku 2018

Audi A6 / S6/ RS6 Avant 48V Mildhybrid

Stan na: 08/2020, AUDI AG

Przed odłączeniem akumulatora 48V należy wyłączyć zapłon!

UWAGA! Ryzyko wystąpienia łuku elektrycznego przy 48 V

4. wyjąć wtyczkę przewodu komunikacyjnego
5. zdjąć osłonę bieguna po prawej stronie i odłączyć ujemny biegun akumulatora litowo-jonowego 48 V

1. zdjąć podłogę bagażnika
2. wyjąć zapasowe koło i zestaw narzędzi samochodowych
3. usunąć okładzinę wnęki na koło zapasowe jak pokazano na rysunku

Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia łuku elektrycznego, zaleca się odłączenie akumulatorów 
następująco:
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od roku 2018

Audi A6 Avant 12V Mildhybrid

Akumulator litowo-jonowy 12V

Akumulator litowo-jonowy 12 V jest automatycznie wyłączany podczas wypadków w których została 
uruchomiona poduszka powietrzna.

We wszystkich innych przypadkach, w celu dezaktywacji pokładowego źródła zasilania, musi zostać odłączony 
zarówno akumulator litowo-jonowy 12 V  jak i kwasowo-ołowiowy 12 V. W tym celu należy:

1. zdjąć pokrywę znajdującą się w komorze silnika  umożliwi to dostęp do akumulatora litowo-jonowego 12V
2. odłączyć biegun ujemny akumulatora litowo-jonowego 12V

Rys. przedstawia układ kierowniczy 
lewostronny; w układzie prawostronnym strony 
prawa i lewa są odwrócone

Stan na: 11/2019, AUDI AG
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Legenda

Poduszka 
powietrzna

od roku 2019

Audi A6 allroad

Generator 
gazu

Napinacz
pasów 
bezpieczeń
stwa

Wzmocnienie 
nadwozia

Zabezpieczeni
e na wypadek 
dachowania

Sprężyna 
gazowa

SRS Moduł
sterowania

Akumulator 
12V/48V

Zbiornik 
paliwa

Stan na: 08/2020, AUDI AG

System
ochrony
pieszych

Akumulator litowo-jonowy 12V (w mildhybrid 12V); w układzie 
prawostronnym strony prawa i lewa są odwrócone Akumulator kwasowo-ołowiowy 12V (w 

mildhybrid 48V)

Akumulator kwasowo-ołowiowy 12V lub akumulator 
litowo-jonowy 48V (w Mildhybrid 48V)

Uwaga dot. modeli z akumulatorem 48V: Ryzyko 
wystąpienia łuku elektrycznego! Przed 
odłączeniem akumulatora 48V należy wyłączyć
zapłon!



Akumulator kwasowo-ołowiowy 12V

• zdjąć osłonę akumulatora
• odłączyć ujemny biegun akumulatora 12V

Akumulator litowo-jonowy 48V

Akumulator litowo-jonowy 48V zasilający obwody wewnętrzne zostaje automatycznie odłączony, jeżeli 
podczas wypadku doszło do uruchomienia poduszki powietrznej.

W pozostałych przypadkach, aby odciąć zasilanie obwodów wewnętrznych, należy odłączyć zarówno 
akumulator litowo-jonowy 48V, jak i akumulator kwasowo-ołowiowy 12V. W tym celu należy:

A
llr

oa
d

od roku 2018

Audi A6 allroad 48V Mildhybrid

Stan na: 08/2020, AUDI AG

Przed odłączeniem akumulatora 48V należy wyłączyć zapłon!

UWAGA! Ryzyko wystąpienia łuku elektrycznego przy 48 V

4. wyjąć wtyczkę przewodu komunikacyjnego
5. zdjąć osłonę bieguna po prawej stronie i odłączyć ujemny biegun akumulatora litowo-jonowego 48 V

1. zdjąć podłogę bagażnika
2. wyjąć zapasowe koło i zestaw narzędzi samochodowych
3. usunąć okładzinę wnęki na koło zapasowe jak pokazano na rysunku

Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia łuku elektrycznego, zaleca się odłączenie akumulatorów 
następująco:
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Audi A6 allroad 12V Mildhybrid

Akumulator litowo-jonowy 12V

Akumulator litowo-jonowy 12 V jest automatycznie wyłączany podczas wypadków w których została 
uruchomiona poduszka powietrzna.

We wszystkich innych przypadkach, w celu dezaktywacji pokładowego źródła zasilania, musi zostać odłączony 
zarówno akumulator litowo-jonowy 12 V  jak i kwasowo-ołowiowy 12 V. W tym celu należy:

1. zdjąć pokrywę znajdującą się w komorze silnika  umożliwi to dostęp do akumulatora litowo-jonowego 12V
2. odłączyć biegun ujemny akumulatora litowo-jonowego 12V

Rys. przedstawia układ kierowniczy 
lewostronny; w układzie prawostronnym strony 
prawa i lewa są odwrócone

Stan na: 08/2020, AUDI AG
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Legenda

Poduszka 
powietrzna

od roku 2019

Audi A6 TFSI e

Generator 
gazu

Napinacz
pasów 
bezpieczeń
stwa

Wzmocnienie 
nadwozia

Zabezpieczeni
e na wypadek 
dachowania

Sprężyna 
gazowa

SRS Moduł
sterowania

Akumulator 
12V

Zbiornik 
paliwa

Niniejszy dokument jest objęty prawem autorskim przysługującym spółce AUDI AG z siedzibą w Ingolstadt. Powielanie, rozpowszechnianie, przechowywanie, 
udostępnianie, nadawanie i kopiowanie lub przekazywanie jego treści osobom trzecim bez pisemnej zgody AUDI AG jest zabronione.

Stan na: 08/2020, AUDI AG

System
ochrony
pieszych

Sedan i Avant

Element wysokiego napięcia
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Cechy rozpoznawcze

Model A6 TFSI e można rozpoznać po zestawie wskaźników (miernik mocy), gnieździe ładowania, literze „e” we 
wzorze napisu.  Opcjonalnie może nie być litery „e” we wzorze napisu. 

Silnik elektryczny jest cichy.
Wyświetlacz po lewej stronie wskaźnika (miernik 
mocy) wskazuje, czy
układ napędowy jest wyłączony („OFF”) lub
gotowy do jazdy („READY”).

Stan na: 08/2020, AUDI AG

Unieruchomienie pojazdu

1. Naciśnij przycisk „P” na dźwigni zmiany biegów
2. Włączyć hamulec postojowy

Wyłączanie zapłonu

Nacisnąć przycisk START-ENGINE-STOP, nie naciskając jednocześnie pedału hamulca.

Uwaga: Jednoczesne naciśnięcie przycisku START-
ENGINE-STOP i pedału hamulca spowoduje 
uruchomienie silnika!

Sedan i Avant
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Stan na: 08/2020, AUDI AG

Wariant 2– Awaryjne odłączanie w bagażniku
1. Zdejmij osłonę w podłodze ładunkowej za oparciem lewego tylnego siedzenia
2. Zidentyfikuj klapkę odłączenia bezpiecznika awaryjnego i wyciągnij klapkę

Dezaktywacja układu wysokiego napięcia

Jeżeli podczas wypadku doszło do uruchomienia poduszek powietrznych, układ wysokiego napięcia zostaje 
odłączony.

W pozostałych przypadkach odłącz układ wysokiego napięcia w następujący sposób:

Wariant 1 – Awaryjne odłączanie w przedniej części pojazdu, otwórz przednią maskę
1. Zlokalizuj wyłącznik awaryjny → Kierunek jazdy po lewej stronie
2. Wyciągnij czerwoną klapkę z awaryjnego odłączenia
3. Wyciągnij czarną wtyczkę, naciskając czerwoną zakładkę

Sedan i Avant
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Stan na: 08/2020, AUDI AG

Odłączanie kabla ładującego

Pojazd podłączony do stacji ładującej:

1. Odblokuj pojazd za pomocą pilota
2. Naciśnij przycisk gniazda ładowania i odłącz złącze ładowania

Odłączanie akumulatora 12 V.

Akumulator 12 V znajduje się pod podłogą ładunkową bagażnika. Ujemny kabel akumulatora 12 V jest 
podłączony do prawej belki wzdłużnej podwozia. Aby odłączyć ujemny przewód akumulatora, postępuj
w następujący sposób:

1  Zdejmij osłonę po prawej stronie bagażnika
2. Odkręć ujemny kabel akumulatora od podwozia

Ręczne zwalnianie złącza ładowania w przypadku awarii:

1. Zdejmij pokrywę po lewej stronie w bagażniku
2. Zwolnij żółty pierścień z uchwytu i ostrożnie pociągnij
3. Odłącz złącze ładowania

W razie potrzeby zapoznaj się z dodatkowymi krokami w tym arkuszu ratunkowym

Sedan i Avant


