
Przegląd modeli

Audi A3

Nazwa modelu Lata modelowe Strona

A6
A6 / S6 / RS6 1997 - 2004 69

A6 / S6 / RS6 Avant 1998 - 2004 70

A6 allroad 2001 - 2006 71

A6 / S6 / RS6 2004 - 2008 72

A6 / S6 / RS6 2008 - 2011 73

A6 / S6 / RS6 Avant 2004 - 2012 74

A6 allroad 2006 - 2012 75

A6 / S6 2011 - 2018 76

A6 / S6 / RS6 Avant 2011 - 2018 77

A6 allroad od roku 2012 78

A6 hybrid od roku 2012 79

A6 / S6 od roku 2018 82

A6 / S6 Avant od roku 2018 85

A7
A7 / S7 / RS7 Sportback 2010 - 2018 88

A7 / S7 od roku 2018 89

A8
A8 / S8 1994 - 2002 92

A8 / S8 2002 - 2010 93

A8 / S8 2010 - 2017 94

A8 od roku 2017 95

A8 hybrid 2012 - 2017 97

e-tron
e-tron od roku 2019 100

Q2
Q2 / SQ2 od roku 2016 104

Q3
Q 3 / R S  Q 3 2011 - 2018 105

Q3 od roku 2018 106

Nazwa modelu Lata modelowe Strona

Q5
Q5 / SQ5 2008 - 2016 107

Q5 / SQ5 od roku 2016 108

Q5 hybrid quattro 2011 - 2016 109

Q7
Q7 2006 - 2015 112

Q7 / SQ7 od roku 2015 113

Q7 e-tron od roku 2015 115

Q8
Q8 od roku 2018 119

R8
R8 Coupe 2007 - 2015 121

R8 Spyder 2010 - 2016 122

R8 Coupe od roku 2015 123

R8 Spyder od roku 2016 124

A5
TT Coupe 1998 - 2006 125

TT Roadster 199 - 2006 126

TT / TTS / TTRS Coupe 2006 - 2014 127

TT / TTS / TTRS Roadster 2007 - 2014 128

TT / TTS / TTRS Coupe od roku 2014 129

TT / TTS / TTRS Roadster od roku 2014 130

Nazwa modelu Lata modelowe Strona

A3 / S3 (3-drzwiowy) 1996-2003 3

A3 (5-drzwiowy) 1999-2003 4

A3 /S3 (3-drzwiowy) 2003-2012 5

A3 / S3 / RS3 Sportback 2004-2012 6
A3 Cabriolet 2008-2013 7

A3 / S3 (3-drzwiowy) od 2012 8
A3 / S3 / RS3 Sportback od2012 9

A3 Sportback g-tron 2012-2018 10

A3 Sportback g-tron od 2018 11

A3 Sportback e-tron od 2014 13

A3 / S3 / RS3 Limousine od 2013 17

A3 / S3 Cabriolet od 2013 18



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: 11/2019)

Wskazówka:

Przegląd modeli zawsze zawiera specyfikacje maksymalnego dostępnego wyposażenia.

Wytyczne dla Służb Ratowniczych stanowią oddzielną część tej samej publikacji.

Niniejsze Karty ratownicze powstały przy wsparciu ze strony Moditech Rescue Solutions (www.moditech.com). 
Przeglądy pojazdów w załączniku są również dostępne w wersji interaktywnej w bazie danych programu „Crash
Recovery System”.

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.
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Legenda

Poduszka 
powietrzna

1996 – 2003

Audi A3 / S3 (3-drzwiowy)

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: 11/2019, AUDI AG



(5
-d

rz
w

io
w

y)

Legenda

Poduszka 
powietrzna

1999 – 2003

Audi A3 (5-drzwiowy)

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: 11/2019, AUDI AG
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Legenda

Poduszka 
powietrzna

2003 – 2012

Audi A3 / S3 (3-drzwiowy)

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.

tylko V6 quattro

Stan na: 11/2019, AUDI AG
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Legenda

Poduszka 
powietrzna

2004 – 2012

Audi A3 / S3 / RS3 Sportback

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.

tylko V6 quattro + RS3

Stan na: 11/2019, AUDI AG
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Legenda

Poduszka 
powietrzna

2008 – 2013

Audi A3 Cabriolet

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: 11/2019, AUDI AG
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Legenda

od roku 2012

Audi A3 / S3 (3-drzwiowy)

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.

Poduszka 
powietrzna

Generator 
gazu

Napinacz
pasów 
bezpiecze
ństwa

Wzmocnieni
e nadwozia

Zabezpieczeni
e na wypadek 
dachowania

Sprężyna 
gazowa

SRS Moduł 
sterowania

Akumulator 
12 V

Zbiornik 
paliwa

System 
ochrony 
pieszych

Stan na: 11/2019, AUDI AG
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Legenda

od roku 2012

Audi A3 / S3 / RS3 Sportback

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.

Poduszka 
powietrzna

Generator 
gazu

Napinacz
pasów 
bezpieczeń
stwa

Wzmocnien
ie nadwozia

Zabezpieczeni
e na wypadek 
dachowania

Sprężyna 
gazowa

SRS Moduł 
sterowania

Akumulator 
12 V

Zbiornik 
paliwa

System 
ochrony 
pieszych

tylko RS3

Stan na: 11/2019, AUDI AG
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Legenda

2012-2018

Audi A3 Sportback g-tron

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.

Poduszka 
powietrzna

Generator 
gazu

Napinacz
pasów 
bezpieczeń
stwa

Wzmocnieni
e nadwozia

Zabezpieczen
ie na wypadek 
dachowania

Sprężyna 
gazowa

SRS Moduł 
sterowania

Akumulator 
12 V

Zbiornik 
paliwa

System 
ochrony 
pieszych

Zawór 
bezpieczeńst
wa

Zbiornik
gazu

Stan na: 11/2019, AUDI AG



Poduszka 
powietrzna

Generator 
gazu

Napinacz
pasów 
bezpieczeń
stwa

Wzmocnieni
e nadwozia

Zabezpieczen
ie na wypadek 
dachowania

Sprężyna 
gazowa

SRS Moduł 
sterowania

Akumulator 
12 V

Zbiornik 
paliwa

Zbiornik
gazu

Zawór 
bezpieczeńst
wa

System 
ochrony 
pieszych

Audi A3 Sportback g-tron
od 2018

Legenda

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: 11/2019, AUDI AG
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od roku 2013

Audi A3 Sportback g-tron

Ręczne odłączanie zbiornika gazu
(np. w przypadku stwierdzenia zapachu lub wycieku gazu ziemnego)

1. Dostęp do zbiorników gazu ziemnego

• Zbiorniki gazu są dostępne od strony podwozia.
• Zbiorniki gazu są zabezpieczone plastikową pokrywą. Aby 

uzyskać dostęp do zbiorników gazu, należy zdjąć pokrywę, 
nie uszkadzając znajdujących się pod nią komponentów 
instalacji gazowej.

• Każdy zbiornik gazu posiada oddzielny zawór butlowy z 
ręcznym kurkiem odcinającym.

• Jeżeli zachodzi taka potrzeba, każdy zbiornik paliwa można 
odłączyć oddzielnie.

• Zawór odcinający dopływ gazu można zamknąć ręcznie 
przy użyciu klucza płaskiego lub oczkowego 5 mm, 
dokręcając zawór do oporu zgodnie z kierunkiem ruchu 
wskazówek zegara.

2. Zlokalizowanie zaworów bezpieczeństwa

3. Ręczne odłączenie zbiornika gazu

Stan na: 11/2019, AUDI AG
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Legenda

od roku 2014

Audi A3 Sportback e-tron

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.

Poduszka 
powietrzna

Generator 
gazu

Napinacz
pasów 
bezpieczeń
stwa

Akumulat
or
wysokona
pięciowy

Zabezpiecze
nie na 
wypadek 
dachowania

Sprężyna 
gazowa

SRS Moduł 
sterowania

Akumulator 
12 V

Zbiornik 
paliwa

System 
ochrony 
pieszych

Układ
wysokiego
napięcia
odłącznik
awaryjny

Układ wysokiego
Napięcia -
skrzynka 
bezpiecznikowa

Wzmocnieni
e
nadwozia

Układ 
wysokiego
napięcia
-przewody/
-komponenty

Stan na: 11/2019, AUDI AG



Cechy rozpoznawcze

Model A3 e-tron można rozpoznać po logo „e-tron”, pomarańczowych przewodach (np. w komorze
silnika) oraz gnieździe ładowania.
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od roku 2014

Audi A3 Sportback e-tron

Unieruchomienie pojazdu

1. Ustawić dźwignię zmiany biegów w położeniu „P”
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!

Stan na: 11/2019, AUDI AG



Dezaktywacja układu wysokiego napięcia

Wariant 1 – Komora silnika jest dostępna
1. Zlokalizować odłącznik awaryjny
2. Otworzyć odłącznik.
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od roku 2014

Audi A3 Sportback e-tron

Wariant 2 – Bezpiecznik awaryjnego odłączania w schowku pasażera
1. Zidentyfikować bezpiecznik awaryjnego odłączania
2. Wyłączyć bezpiecznik awaryjnego odłączania

Skrzynka bezpieczników – układ kierowniczy 
lewostronny (kierownica po lewej stronie)

Skrzynka bezpieczników w schowku
podręcznym (kierownica po prawej stronie)
układ kierowniczy prawostronny

Stan na: 11/2019, AUDI AG



Odłączenie akumulatora 12V

Akumulator 12V znajduje się w przestrzeni bagażowej pod podłogą bagażnika.
Przewody biegnące do obu biegunów są wprowadzone bezpośrednio przez plastikową osłonę 
akumulatora.

Sp
or

tb
ac

k
e-

tr
on

od roku 2014

Audi A3 Sportback e-tron

Odłączenie przewodu ładowania

Pojazd podłączony do stacji ładowania:
1. Odblokować pojazd przy użyciu pilota lub przycisku zamka centralnego
2. Odłączyć przewód ładowania

W razie potrzeby postępować zgodnie z dalszymi instrukcjami znajdującymi się w karcie ratowniczej.

Stan na: 11/2019, AUDI AG



+ 
S3

 /
 R

S3
 L

im
ou

si
ne

Legenda

od roku 2013

Audi A3 / S3 / RS3 Limousine

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.

Poduszka 
powietrzna

Generator 
gazu

Napinacz
pasów 
bezpieczeń
stwa

Wzmocnien
ie nadwozia

Zabezpieczeni
e na wypadek 
dachowania

Sprężyna 
gazowa

SRS Moduł 
sterowania

Akumulator 
12 V

Zbiornik 
paliwa

System 
ochrony 
pieszych

tylko RS3

Stan na: 11/2019, AUDI AG
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Legenda

Poduszka 
powietrzna

od roku 2013

Audi A3 / S3 Cabriolet

Generator 
gazu

Napinacz
pasów 
bezpieczeństwa

Wzmocnienie 
nadwozia

Zabezpieczenie 
na wypadek 
dachowania

Sprężyna 
gazowa

SRS Moduł 
sterowania

Akumulator 
12 V

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: 11/2019, AUDI AG


