Audi e-tron

Wskazówki prawne dotyczące nawigacji i Infotainment
Audi connect z własną kartą SIM klienta.
Korzystanie z usług Audi connect jest możliwe tylko w połączeniu
z opcjonalnym systemem nawigacji i Audi connect (z opcją telefonu –
w zależności od modelu). Dodatkowo, w zależności od modelu samochodu,
konieczna jest karta SIM z opcją transmisji danych, a do korzystania z LTE¹ –
także z opcją transmisji LTE, oraz – w przypadku telefonu samochodowego –
karta SIM z opcją telefoniczną i transmisji danych względnie smartfon
z Bluetooth i remote SIM Access Profile (rSAP)². Warunkiem korzystania
z usług online jest posiadanie umowy z operatorem sieci telefonii
komórkowej oraz dostępność sieci w danym regionie. W zależności od taryfy
opłat za korzystanie z sieci telefonii komórkowej, pobieranie danych
z Internetu, zwłaszcza za granicą, może wiązać się z dodatkowymi kosztami;
z uwagi na dużą objętość danych zalecany jest stały abonament z opcją
transmisji danych.
Dostęp i korzystanie z usług Audi connect nawigacja i Infotainment jest
zależne od kraju, w którym jest oferowane. Usługi są udostępniane na okres
co najmniej 1 roku od daty zakupu samochodu. Jeżeli usługi Audi connect
opierają się na usługach innych operatorów, Audi nie może gwarantować ich
dostępności. Odpowiedzialność za dostępność usług spoczywa na
zewnętrznych operatorach. Po 24 miesiącach od daty zakupu samochodu
umowa na usługi Audi connect przedłuża się jednorazowo nieodpłatnie
o 12 miesięcy. O rezygnacji z przedłużenia prosimy poinformować nas
pisemnie na adres:
AUDI AG
Kundenbetreuung Deutschland
85045 Ingolstadt
E-Mail: kundenbetreuung@audi.de
Tel.: +49800 28347378423
Informacji o możliwościach przedłużenia udzielają Partnerzy Audi.
W zależności od modelu samochodu, Audi connect umożliwia dostęp
do usług Google i Twitter. Dostępność tych usług uzależniona jest od
operatorów portali Google i Twitter. Więcej informacji o Audi connect
dostępnych jest na www.audi.com/connect i u Partnerów Audi; informacje
o taryfach dostępne są u operatorów sieci komórkowych.

Wskazówki prawne dotyczące nawigacji i Infotainment
Audi connect z zainstalowaną na stałe w samochodzie
kartą SIM.
Korzystanie z usług Audi connect jest możliwe tylko w połączeniu
z opcjonalnym systemem nawigacji. Usługi Audi connect świadczone są
przez AUDI AG/importerów. Transmisja danych dla usług Audi connect
następuje na podstawie umowy z operatorem telefonii komórkowej przez
zainstalowaną na stałe w samochodzie kartę SIM. Koszty transmisji danych
są zawarte w cenie usług Audi connect. Koszty transmisji danych dla
hotspotu WLAN, usług radia online, radia hybrydowego, rozpoznawania
tytułów utworów, online media streaming oraz innych usług oferowanych
przez aplikację Audi smartphone nie są uwzględnione w cenie. Transmisja
danych dla hotspotu WLAN, radia online, radia hybrydowego, rozpoznawania
tytułów utworów, online media streaming oraz innych usług oferowanych
przez aplikację Audi smartphone może następować również przez
wbudowaną na stałe w samochodzie kartę SIM w oparciu o taryfę operatora
wybranego przez Audi. Informacje o taryfach i zamawianiu podane są na
www.audi.com/myaudi.
Alternatywnie transmisja danych może następować przez własną kartę SIM
klienta umieszczoną w porcie kart SIM. W połączeniu z opcjonalnym Audi
phone box, dla korzystania ze zintegrowanych funkcji telefonu konieczny jest
smartfon z Bluetooth i remote SIM Access Profile (rSAP)². Po włożeniu
dodatkowej karty SIM do portu kart lub połączeniu przez rSAP, wszystkie
przesyły danych dla usług Audi connect oraz hotspotu WLAN będą
następowały przez dodatkową kartę SIM. Związane z tym koszty będą
rozliczane wyłącznie przez dodatkową kartę SIM.
Dostęp i korzystanie z usług Audi connect nawigacja i Infotainment jest
zależne od kraju, w którym jest oferowane. Usługi są udostępniane na okres
co najmniej 1 roku od daty zakupu samochodu. Jeżeli usługi Audi connect
opierają się na usługach innych operatorów, Audi nie może gwarantować ich
dostępności. Odpowiedzialność za dostępność usług spoczywa na
zewnętrznych operatorach. Po 24 miesiącach od daty zakupu samochodu
umowa na usługi Audi connect przedłuża się jednorazowo nieodpłatnie
o 12 miesięcy. O rezygnacji z przedłużenia prosimy poinformować nas
pisemnie na adres:
AUDI AG
Kundenbetreuung Deutschland
85045 Ingolstadt
E-Mail: kundenbetreuung@audi.de
Tel.: +49800 28347378423

¹ Wymagana umowa na korzystanie ze standardu LTE. Informacji o dostępności i korzystaniu z LTE udzielają Partnerzy Audi.
² Informacje o kompatybilnych modelach telefonów komórkowych dostępne są u Partnerów Audi lub na www.audi.com/bluetooth.

Informacji o możliwościach przedłużenia udzielają Partnerzy Audi.
W zależności od modelu samochodu, Audi connect umożliwia dostęp
do usług Google i Twitter. Dostępność tych usług uzależniona jest od
operatorów portali Google i Twitter. Więcej informacji o Audi connect
dostępnych jest na www.audi.com/connect i u Partnerów Audi; informacje
o taryfach dostępne są u operatorów sieci komórkowych.

Wskazówki prawne dotyczące Audi connect Wzywanie
pomocy & Serwis wraz z Zarządzaniem pojazdem e-tron
i systemem lokalizacji skradzionego pojazdu Audi connect.
Usługi realizowane są poprzez wbudowaną w samochodzie kartę SIM. Koszty
połączeń telefonicznych i transmisji danych są zawarte w cenie usług.
Oferowane przez Audi usługi są dostępne tylko na obszarach objętych
zasięgiem sieci komórkowej wybranych przez Audi operatorów. Usługi Audi
connect Wzywanie pomocy, Wzywanie pomocy drogowej online w razie
wypadku oraz uzgadnianie terminu serwisu Audi są dostępne przez 10 lat od
daty zakupu samochodu w następujących krajach:
Belgia, Niemcy, Finlandia, Francja, Wielka Brytania, Włochy, Liechtenstein,
Luksemburg, Monako, Holandia, Norwegia, Austria, Portugalia, Szwecja,
Szwajcaria, Hiszpania, Irlandia, Polska, Węgry, Grecja, Bułgaria, Rumunia,
Malta, Gibraltar, Litwa.
Informacji o terminie wprowadzenia w innych krajach europejskich oraz
o dostępności wyposażenia dodatkowego udzielają Partnerzy Audi.
Usługi Audi connect Zarządzanie pojazdem e-tron są dostępne bezpłatnie
przez 3 lata od daty odebrania samochodu i mogą zostać odpłatnie
przedłużone. System lokalizacji skradzionego pojazdu Audi connect jest
dostępny przez rok od momentu zakupu samochodu i aktywacji i po tym
okresie może zostać odpłatnie przedłużony. Usługa europejskiego wzywania
pomocy w samochodzie jest zgodna z wymogami ustawowych norm.
Usługa ta jest dostępna od momentu odbioru samochodu bez ograniczeń
czasowych. Działanie infrastruktury odbiorczej europejskiego wzywania
pomocy leży w gestii danego kraju. Na życzenie Partner Audi może
dezaktywować funkcję dodatkową wzywania pomocy Audi connect.
Inne wskazówki
Zakłócenia w działaniu usług mogą być spowodowane siłą wyższą,
regulacjami prawnymi w danym kraju oraz okolicznościami technicznymi
i innymi, niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania instalacji AUDI AG,
dostawców lub administratorów sieci (np. konserwacje, naprawy,
aktualizacje oprogramowania, rozszerzenia). AUDI AG podejmie wszelkie
działania, aby niezwłocznie usunąć zakłócenia lub przyspieszyć ich usuwanie.
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Audi e-tron to pierwszy w pełni elektryczny samochód spod znaku czterech pierścieni.
Potężnie zbudowany sportowy SUV umiejętnie łączy dużą przestrzeń z komfortem
samochodu luksusowego. Nie poddaje się tradycyjnym ograniczeniom pojazdów
elektrycznych – zapewnia wysokie osiągi dzięki mocy nawet do 408 KM,
zasięg 415 km i możliwość szybkiego ładowania mocą aż 150 kW.

Wartości zużycia energii elektrycznej i emisji CO₂ podane są na stronie 46.
Niektóre przedstawione lub opisane elementy wyposażenia dostępne są za dopłatą. Szczegółowe
informacje o wyposażeniu standardowym i dodatkowym na www.audi.pl lub u Partnerów Audi.
Informacje prawne i wskazówki dotyczące użytkowania podane są na stronie 48 i kolejnej.

[ Elektryczna jazda ]
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[ W ciszy delektować się naturą, obojętnie, dokąd się

»Spontaniczne wycieczki
są nieodłączną
częścią mojego życia.«

pojedzie, a potem wypoczętym wrócić do domu. Z Audi
e-tron to żaden problem. Pierwsze w pełni elektryczne
Audi łączy typową dla quattro kontrolę trakcji oraz
dynamikę z prawie bezgłośną i wolną od emisji spalin
pracą elektrycznego silnika. Dzięki zasięgowi
do 415 km (WLTP), każdy cel stanie się inspiracją,
za którą można podążyć. ]

Wartości zużycia energii elektrycznej i emisji CO₂ podane są na stronie 46.
Przedstawione lub opisane elementy wyposażenia są częściowo elementami dodatkowymi dostępnymi za dopłatą. Szczegółowe informacje o wyposażeniu standardowym i dodatkowym
na www.audi.pl lub u Partnerów Audi. Informacje prawne i wskazówki dotyczące użytkowania podane są na stronie 48 i kolejnej.

[ Dom jest tam, gdzie rodzina czuje się najlepiej.
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[ Elektryczna jazda ]

To miejsce, gdzie w spokoju można nabrać mocy
i doładować baterię Audi e-tron, korzystając
z kompleksowego systemu ładowania.
A gdy zrelaksowany zbierzesz siły, nadzwyczajna
przestronność i wygoda, jakimi dysponuje Audi e-tron,
wprowadzą Cię w nowy wymiar komfortu. ]

Wartości zużycia energii elektrycznej i emisji CO₂ podane są na stronie 46.
Niektóre przedstawione lub opisane elementy wyposażenia dostępne są za dopłatą. Szczegółowe informacje
o wyposażeniu standardowym i dodatkowym na www.audi.pl lub u Partnerów Audi. Informacje prawne
i wskazówki dotyczące użytkowania podane są na stronie 48 i kolejnej.

»W domu
można się w pełni
zrelaksować
i nabrać sił.«

[ Wystartuj dynamicznie, dojedź spokojnie. Już przy ruszaniu Audi e-tron
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[ Elektryczna jazda ]

poczujesz siłę silników elektrycznych. Dwa silniki, po jednym na każdej osi,
zapewniają dynamiczny rozdział mocy, a tym samym imponujące
przyspieszenie. W czasie jazdy nowa generacja MMI touch response
oraz Audi connect z planerem podróży e-tron gwarantują nowy poziom
cyfrowego komfortu. Dotarcie do celu staje się łatwiejsze, a droga do niego
jest inspirująca. ]

»Nie ma znaczenia,
na jakie spotkanie jadę,
podróż jest zawsze idealna.«

Wartości zużycia energii elektrycznej i emisji CO₂ podane są na stronie 46.
Niektóre przedstawione lub opisane elementy wyposażenia dostępne są za dopłatą.
Szczegółowe informacje o wyposażeniu standardowym i dodatkowym na www.audi.pl lub u Partnerów Audi.
Informacje prawne i wskazówki dotyczące użytkowania podane są na stronie 48 i kolejnej.

[ Oprócz środowiska Audi e-tron chroni także inne cenne zasoby: Twój czas.
Korzystając z publicznych stacji ładowania i przewodu do ładowania AC, możesz
naładować samochód, robiąc zakupy, podczas spotkania biznesowego lub przerwy
obiadowej. Dzięki mocy do 11 kW, gdy ponownie zasiądziesz za kierownicą, możesz
znów ruszyć w drogę naładowanym Audi e-tron. ]
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»Przepis na sukces:
odpowiednie połączenie
różnych elementów.«

Wartości zużycia energii elektrycznej i emisji CO₂ podane są na stronie 46.
Niektóre przedstawione lub opisane elementy wyposażenia dostępne są za dopłatą.
Szczegółowe informacje o wyposażeniu standardowym i dodatkowym na www.audi.pl lub u Partnerów Audi.
Informacje prawne i wskazówki dotyczące użytkowania podane są na stronie 48 i kolejnej.

[Ładowanie]
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[ Ładowanie ]

»Jeden problem
mam teraz z głowy.«

[ Już w domu można zauważyć, jaką niezależność daje elektryczna mobilność: masz własną stację paliw, czyli...
zupełnie normalne gniazdko domowej instalacji elektrycznej. Przenośny system ładowania Audi Charging
System Compact umożliwia bardzo łatwe i wygodne ładowanie zarówno w domu, jak i w trasie. Ładowanie
trwa jeszcze krócej, jeżeli system ładowania jest podłączony do przemysłowego gniazda elektrycznego.
Uchwyt ścienny Clip umożliwia praktyczne zamocowanie systemu do ściany. ]

Wartości zużycia energii elektrycznej i emisji CO₂ podane są na stronie 46.
Niektóre przedstawione lub opisane elementy wyposażenia dostępne są za dopłatą.
Szczegółowe informacje o wyposażeniu standardowym i dodatkowym na www.audi.pl lub u Partnerów Audi.
Informacje prawne i wskazówki dotyczące użytkowania podane są na stronie 48 i kolejnej.

Do ładowania na wszystkich publicznych stacjach
ładowania, które nie mają zamontowanego na
stałe przewodu.

Przenośne, łatwe do podłączenia systemy do wygodnego
ładowania samochodu stosowane wszędzie,
gdzie jest gniazdo instalacji elektrycznej.
Do szybkiego ładowania baterii zalecamy
korzystanie z gniazda przemysłowego.

»Sam wyznaczam
swoje granice.«
Elem en t y s y s t em u
ładow a n i a

przewód do ładowania z wtyczką „Typ 2“ do stacji ładowania oraz
wtyczką samochodową

panel obsługowy z przewodem samochodowym oraz
przewodem do podłączenia do sieci elektrycznej

Moc ł ad o w an i a

z publicznych stacji ładowania do 11 kW (AC)

do 11 kW (AC)

[ Z zasięgiem do 415 km (WLTP) i dużą liczbą publicznych punktów ładowania w całej Europie

Czas ł a d o w an i a

w zależności od mocy ładowania, jaką dysponuje stacja ładowania

Uc hw y t ś ci e n n y

–

Wyś w i et l a cz

–

diody pokazujące status systemu ładowania

Hom e Ch eck
i ser w i s
insta l a cj i

–

► pośrednictwo w fachowym sprawdzeniu domowej instalacji elektrycznej
► informacje o wpływie instalacji elektrycznej na czas trwania ładowania
► w razie potrzeby indywidualna oferta optymalizacji domowej instalacji elektrycznej

naładowanie do pełna w ok. 8 godzin i 50 minut (0 –100%)

Twoja przyjemność z jazdy Audi e-tron jest bezgraniczna. Z e-tron Charging Service masz dostęp
] na klucz uchwytem ściennym Clip
do ponad 90 tys. stacji kompatybilny
ładowania wzEuropie.
zamykanym

Wartości zużycia energii elektrycznej i emisji CO₂ podane są na stronie 46.
Niektóre przedstawione lub opisane elementy wyposażenia dostępne są za dopłatą.
Szczegółowe informacje o wyposażeniu standardowym i dodatkowym na www.audi.pl lub u Partnerów Audi.
Informacje prawne i wskazówki dotyczące użytkowania podane są na stronie 48 i kolejnej.

[ Ładowanie ]

System ładowania Audi
Charging System Compact
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[ Ładowanie ]

e-tron
e-tron Charging
Charging Service
Service

Wartości zużycia energii elektrycznej i emisji CO₂ podane są na stronie 46.
Niektóre przedstawione lub opisane elementy wyposażenia dostępne są za dopłatą.
Szczegółowe informacje o wyposażeniu standardowym i dodatkowym na www.audi.pl lub u Partnerów Audi.
Informacje prawne i wskazówki dotyczące użytkowania podane są na stronie 48 i kolejnej.

[ 18 19 ]

[ Usługi cyfrowe ]

»Moje wyposażenie
zmienia się
w zależności
od wymagań.«
Dynamiczne
doświetlanie
zakrętów

[ Dzięki nowym funkcjom na życzenie ¹ możesz dołączyć do Audi e-tron wyposażenie
dodatkowe. Wystarczy je zamówić przez myAudi i korzystać z niego tak długo,
jak potrzebujesz: miesiąc, rok lub dłużej. Jeżeli planujesz nocne podróże, może to
być na przykład pakiet Matrix LED z funkcją dynamicznego doświetlania zakrętów.
Siedem segmentów diodowych świateł drogowych jest w razie konieczności
oddzielnie dołączanych lub wygaszanych, dbając o większe bezpieczeństwo po
zmroku lub w złych warunkach atmosferycznych. ]

[Usługi cyfrowe]

Wartości zużycia energii elektrycznej i emisji CO₂ podane są na stronie 46.
Niektóre przedstawione lub opisane elementy wyposażenia dostępne są za dopłatą.
Szczegółowe informacje o wyposażeniu standardowym i dodatkowym na www.audi.pl lub u Partnerów Audi.
Informacje prawne i wskazówki dotyczące użytkowania podane są na stronie 48 i kolejnej.
¹ Funkcje na życzenie będą dostępne w późniejszym terminie.
Szczegółowe informacje dostępne na stronie internetowej www.audi.pl lub u Partnerów Audi.

[ Usługi cyfrowe ]

[ 20 21 ]

»Nie zawsze
potrzebuję
wsparcia,
ale czasem
jest mi ono
potrzebne
natychmiast.«

[ Sukces zależy od zdolności adaptacji. Oznacza ona szybką
dostępność odpowiednich rozwiązań na wszystkie specjalne
wyzwania – jak w Audi e-tron. Używając smartfona,
możesz błyskawicznie doposażyć swój samochód w funkcje,
które pomogą Ci w wielu sytuacjach. Na przykład w pakiet
Matrix LED, pakiet funkcyjny świateł, asystenta parkowania,
Audi smartphone interface czy radio cyfrowe DAB. ]

Wartości zużycia energii elektrycznej i emisji CO₂ podane są na stronie 46.
Niektóre przedstawione lub opisane elementy wyposażenia dostępne są za dopłatą. Szczegółowe informacje
o wyposażeniu standardowym i dodatkowym na www.audi.pl lub u Partnerów Audi.
Informacje prawne i wskazówki dotyczące użytkowania podane są na stronie 48 i kolejnej.
Funkcje na życzenie będą dostępne w późniejszym terminie.
Szczegółowe informacje dostępne na stronie internetowej www.audi.pl lub u Partnerów Audi.
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[ Usługi cyfrowe ]

»Niektóre rzeczy
warto zostawić
innym.«

Świa t
m yA ud i

[ Spotkania biznesowe wymagają skupienia, a stres przy szukaniu miejsca
i parkowaniu w ciasnej przestrzeni nie sprzyja koncentracji. Teraz można go łatwo
uniknąć: dzięki informacjom o miejscach parkingowych Audi connect znajdzie
parking w pobliżu miejsca spotkania. Jeszcze większy komfort zapewni
zamówiony przez myAudi asystent parkowania, który podczas jazdy z małą
prędkością wyszuka miejsce parkingowe równoległe lub prostopadłe do drogi,
wyliczy idealną drogę wjazdu i wyjazdu oraz przejmie na siebie ruchy kierownicą.
Bezpiecznie i precyzyjnie, nawet gdy będzie ciasno. Wszystko po to, abyś dotarł
na spotkanie spokojny i skoncentrowany. ]

W Audi e-tron z Audi connect interface, aplikacja myAudi łączy Cię z cyfrowym światem. Po jednorazowej rejestracji
uzyskujesz dostęp do wielu innowacyjnych funkcji i usług. Należą do nich informacje o samochodzie w czasie rzeczywistym,
np. zasięg, terminy przeglądów, komunikaty ostrzegawcze oraz specjalne funkcje Audi e-tron.
Wygodnie przy użyciu smartfona, tabletu lub domowego komputera.
Wartości zużycia energii elektrycznej i emisji CO₂ podane są na stronie 46.
Niektóre przedstawione lub opisane elementy wyposażenia dostępne są za dopłatą.
Wartości zużycia energii elektrycznej
i emisji CO₂informacje
podane są na
stronie 46. standardowym i dodatkowym na www.audi.pl lub u Partnerów Audi.
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»Niektóre rzeczy
warto zostawić
innym.«
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[ Spotkania biznesowe wymagają skupienia, a stres przy szukaniu miejsca
i parkowaniu w ciasnej przestrzeni nie sprzyja koncentracji. Teraz można go łatwo
uniknąć: dzięki informacjom o miejscach parkingowych Audi connect znajdzie
parking w pobliżu miejsca spotkania. Jeszcze większy komfort zapewni
zamówiony przez myAudi asystent parkowania, który podczas jazdy z małą
prędkością wyszuka miejsce parkingowe równoległe lub prostopadłe do drogi,
wyliczy idealną drogę wjazdu i wyjazdu oraz przejmie na siebie ruchy kierownicą.
Bezpiecznie i precyzyjnie, nawet gdy będzie ciasno. Wszystko po to, abyś dotarł
na spotkanie spokojny i skoncentrowany. ]

W
WAudi
Audie-tron
e-tronzzAudi
Audiconnect
connectinterface,
interface,aplikacja
aplikacjamyAudi
myAudiłączy
łączyCię
Cięzzcyfrowym
cyfrowymświatem.
światem.Po
Pojednorazowej
jednorazowejrejestracji
rejestracji
uzyskujesz
uzyskujeszdostęp
dostępdo
dowielu
wieluinnowacyjnych
innowacyjnychfunkcji
funkcjii iusług.
usług.Należą
Należądo
donich
nichinformacje
informacjeoosamochodzie
samochodziewwczasie
czasierzeczywistym,
rzeczywistym,
np.
np.zasięg,
zasięg,terminy
terminyprzeglądów,
przeglądów,komunikaty
komunikatyostrzegawcze
ostrzegawczeoraz
orazspecjalne
specjalnefunkcje
funkcjeAudi
Audie-tron.
e-tron.
Wygodnie
Wygodnieprzy
przyużyciu
użyciusmartfona,
smartfona,tabletu
tabletulub
lubdomowego
domowegokomputera.
komputera.

Wartości
Wartościzużycia
zużyciaenergii
energiielektrycznej
elektryczneji iemisji
emisjiCO₂
CO₂podane
podanesą
sąna
nastronie
stronie46.
46.
Niektóre
Niektóreprzedstawione
przedstawionelub
lubopisane
opisaneelementy
elementywyposażenia
wyposażeniadostępne
dostępnesą
sąza
zadopłatą.
dopłatą.
Szczegółowe
Szczegółoweinformacje
informacjeoowyposażeniu
wyposażeniustandardowym
standardowymi idodatkowym
dodatkowymna
nawww.audi.pl
www.audi.pllub
lubuuPartnerów
PartnerówAudi.
Audi.
Informacje
Informacjeprawne
prawnei iwskazówki
wskazówkidotyczące
dotycząceużytkowania
użytkowaniapodane
podanesą
sąna
nastronie
stronie48
48i ikolejnej.
kolejnej.

Funkcje
Funkcjeładowania
ładowania
Funkcjepozwalają
pozwalajązaplanować
zaplanowaćproces
procesładowania
ładowaniaAudi
Audie-tron
e-troni inim
nimzarządzać.
zarządzać.
Funkcje
Pozostałefunkcje:
funkcje:zarządzanie
zarządzaniesystemem
systememładowania,
ładowania,statystyki
statystykii ihistoria
historiaładowania,
ładowania,
Pozostałe
ładowanieoptymalne
optymalnepod
podwzględem
względemkosztów
kosztóworaz
orazdostęp
dostępdo
dopublicznych
publicznychstacji
stacjiładowania
ładowania
ładowanie
ilesą
sąobsługiwane
obsługiwaneprzez
przeze-tron
e-tronCharging
ChargingService).
Service).
(o(oile

[ 24 25 ]

jakie odnosi się podczas jazdy. Tym bardziej fascynujące jest, jak napęd na cztery koła quattro
bezpośrednio i odpowiednio do potrzeb przenosi na przednią oraz tylną oś moc obu silników
elektrycznych, dostępną natychmiast po ich uruchomieniu. Z mocą 265 kW i funkcją boost
(krótkotrwałe zwiększenie mocy do 300 kW), Audi e-tron pozwoli Ci na nowo odkryć dynamikę,
trakcję oraz siłę. A holując przyczepę o masie 1800 kg udowodni, że dysponuje zaletami
wszechstronnego SUV-a. ]

18-1204 - E-Tron_833-11

[ Aerodynamiczne kształty z każdej strony podkreślają wrażenie cichego, swobodnego szybowania,

Wartości zużycia energii elektrycznej i emisji CO₂ podane są na stronie 46.
Niektóre przedstawione lub opisane elementy wyposażenia dostępne są za dopłatą.
Szczegółowe informacje o wyposażeniu standardowym i dodatkowym na www.audi.pl lub u Partnerów Audi.
Informacje prawne i wskazówki dotyczące użytkowania podane są na stronie 48 i kolejnej.

»Odkrywanie nowego
leży
w mojej naturze.«

[Audi e-tron]

[ Zewnętrzny design ]

[ 26 27 ]

[ Kolejny poziom przewagi dzięki technice, manifestującej się w designie, będący wyznacznikiem nowych
czasów. Wyrazista, ośmiokątna osłona chłodnicy z pionowymi elementami sygnalizuje jednoznacznie:
Audi e-tron jest nie tylko nowoczesnym samochodem elektrycznym, lecz również klasycznym SUV-em
ze wszystkimi cechami, jakie SUV mieć powinien. ]

Wartości zużycia energii elektrycznej i emisji CO₂ podane są na stronie 46.
Niektóre przedstawione lub opisane elementy wyposażenia dostępne są za dopłatą.
Szczegółowe informacje o wyposażeniu standardowym i dodatkowym na www.audi.pl lub u Partnerów Audi.
Informacje prawne i wskazówki dotyczące użytkowania podane są na stronie 48 i kolejnej.

[ Doskonały przykład progresywnego designu, który w najczystszej formie

[ 28 29 ]

[ Innowacja ]

ucieleśnia Audi e-tron: wirtualne lusterka zewnętrzne. Kamery wysokiej
rozdzielczości, zastępujące tradycyjne lusterka, przenoszą krystalicznie
czysty obraz na wysokiej jakości dotykowe wyświetlacze OLED we wnętrzu.
Umożliwiają obserwację krawężnika, dobrą widoczność na skrzyżowaniach,
autostradach i w złych warunkach atmosferycznych. Dzięki mniejszej,
bardziej aerodynamicznej powierzchni, obudowy lusterek zewnętrznych
poprawiają współczynnik oporu aerodynamicznego Cx, a tym samym
efektywność samochodu. ]

»Najwidoczniej
doskonałe.«
Wartości zużycia energii elektrycznej i emisji CO₂ podane są na stronie 46.
Niektóre przedstawione lub opisane elementy wyposażenia dostępne są za dopłatą.
Szczegółowe informacje o wyposażeniu standardowym i dodatkowym na www.audi.pl lub u Partnerów Audi.
Informacje prawne i wskazówki dotyczące użytkowania podane są na stronie 48 i kolejnej.

18-1204 - E-Tron_833-11

Indywidualna różnorodność

[ Doskonałym przykładem progresywnego designu Audi e-tron są jego reflektory
i tylne światła. Poziome elementy między nimi tworzą niepowtarzalną grafikę e-tron,
a diodowy pas z tyłu poszerza optycznie nadwozie i nadaje mu ekskluzywny
charakter. Przed rozpoczęciem jazdy i po jej zakończeniu funkcja Coming Home/
Leaving Home powita Cię lub pożegna futurystyczną i dynamiczną iluminacją świetlną. ]

[ Sportowy wygląd SUV-a połączony z charakterem i możliwościami
[1] czarny Mythos metalik

20-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Dynamik,
5-ramienne, szare, częściowo polerowane¹

[2] szary Typhoon metalik

21-calowe obręcze ze stopu metali lekkich, kute,
15-ramienne, szare, częściowo polerowane¹

[3] beżowy Siam metalik

21-calowe obręcze ze stopu metali lekkich, kute,
5-ramienne, z ramionami w kształcie łopatek turbiny,
szare, częściowo polerowane¹

[ 32 33 ]

[ 30 31 ]

doskonałego samochodu elektrycznego – od aerodynamicznej linii
dachu z długim spojlerem po specyficzną dla e-tron osłonę chłodnicy,
poprawiającą współczynnik oporu aerodynamicznego Cx. Efektywność
Audi e-tron jest widoczna między innymi dzięki wyrazistym progom,
które sygnalizują, gdzie umieszczona jest bateria. ]

[ Zewnętrzny design ]

»Od razu widać,
co mnie napędza.«

Wartości zużycia energii elektrycznej i emisji CO₂ podane są na stronie 46.
Wartości zużycia energii elektrycznej i emisji CO₂ podane są na stronie 46.
Więcej lakierów i obręczy na www.audi.pl.
Niektóre przedstawione lub opisane elementy wyposażenia dostępne są za dopłatą.
Niektóre przedstawione lub opisane elementy wyposażenia dostępne są za dopłatą.
Informacje o parametrach technicznych opon znajdują się na stronie 47.
Szczegółowe informacje o wyposażeniu standardowym i dodatkowym na www.audi.pl lub u Partnerów Audi.
Szczegółowe informacje o wyposażeniu standardowym i dodatkowym na www.audi.pl lub u Partnerów Audi. ¹ Prosimy zwrócić uwagę na informacje dotyczące kół na stronie 47.
Informacje prawne i wskazówki dotyczące użytkowania podane są na stronie 48 i kolejnej.
Informacje prawne i wskazówki dotyczące użytkowania podane są na stronie 48 i kolejnej.
² Informacji o terminie wprowadzenia udzielają Partnerzy Audi.

z pakietem optycznym Czerń
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»Od razu widać,
co mnie napędza.«
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Wartości zużycia energii elektrycznej i emisji CO₂ podane są na stronie 46.
Niektóre przedstawione lub opisane elementy wyposażenia dostępne są za dopłatą.
Szczegółowe informacje o wyposażeniu standardowym i dodatkowym na www.audi.pl lub u Partnerów Audi.
Informacje prawne i wskazówki dotyczące użytkowania podane są na stronie 48 i kolejnej.
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[ Doskonałym przykładem progresywnego designu Audi e-tron są jego reflektory

»Czasem tym,
co robi różnicę,
są detale.«

Wartości zużycia energii elektrycznej i emisji CO₂ podane są na stronie 46.
Niektóre przedstawione lub opisane elementy wyposażenia dostępne są za dopłatą.
Szczegółowe informacje o wyposażeniu standardowym i dodatkowym na www.audi.pl lub u Partnerów Audi.
Informacje prawne i wskazówki dotyczące użytkowania podane są na stronie 48 i kolejnej.

[ Zewnętrzny design ]

[ 32 33 ]

i tylne światła. Poziome elementy między nimi tworzą niepowtarzalną grafikę e-tron,
a diodowy pas z tyłu poszerza optycznie nadwozie i nadaje mu ekskluzywny
charakter. Przed rozpoczęciem jazdy i po jej zakończeniu funkcja Coming Home/
Leaving Home powita Cię lub pożegna futurystyczną i dynamiczną iluminacją świetlną. ]

[ Z MMI touch response i wirtualnym kokpitem Audi, Audi e-tron jest przygotowane na cyfrową
przyszłość. Do Twojej dyspozycji pozostają wysokiej rozdzielczości 10,1- i 8,6-calowe ekrany dotykowe,
przy użyciu których możesz obsługiwać wyświetlacze, sterować funkcjami poprawiającymi komfort
i Infotainment oraz systemami wspomagającymi. W przypadku opcjonalnego Audi virtual cockpit plus
– z indywidualną konfiguracją, od klasycznej poprzez specyficzną dla e-tron po sportową. Teraz w ten
innowacyjny sposób możesz korzystać ze specjalnych usług, jak planer podróży e-tron czy inteligentne
funkcje ładowania. Korzystając z MMI Navigation plus, wiele funkcji możesz obsługiwać, wydając
polecenia głosowe. ]

Wartości zużycia energii elektrycznej i emisji CO₂ podane są na stronie 46.
Niektóre przedstawione lub opisane elementy wyposażenia dostępne są za dopłatą.
Szczegółowe informacje o wyposażeniu standardowym i dodatkowym na www.audi.pl lub u Partnerów Audi.
Informacje prawne i wskazówki dotyczące użytkowania podane są na stronie 48 i kolejnej.

[ Design wnętrza ]
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»Co, kto, gdzie?
Lubię zawsze
wszystko wiedzieć.«

[ 36 37 ]

Design wnętrza
wnętrza ]]
[[ Design

»Najlepiej czuję się
w podróży.«

[ Najwyższej jakości materiały, perfekcyjne wykonanie i idealnie dopracowana
przestrzeń. W Audi e-tron możesz sam zdecydować, w jakim otoczeniu
będziesz czuł się najlepiej. Optycznie – dzięki bogatej ofercie tkanin, skóry,
aplikacji dekoracyjnych i różnych wariantów siedzeń. Odczuwalnie – dzięki
komfortowej, 4-strefowej klimatyzacji z funkcją rozpoznawania pasażerów.
Jonizator wchodzący w skład pakietu Air Quality gwarantuje powietrze prawie
tak świeże, jak w górach. Do wyboru – o zapachu lata lub zimy. ]

Wartości zużycia energii elektrycznej i emisji CO₂ podane są na stronie 46.
Niektóre przedstawione lub opisane elementy wyposażenia dostępne są za dopłatą.
Szczegółowe informacje o wyposażeniu standardowym i dodatkowym na www.audi.pl lub u Partnerów Audi.
Informacje prawne i wskazówki dotyczące użytkowania podane są na stronie 48 i kolejnej.
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[ Design wnętrza ]
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[ Pojemność ]

[ 38 39 ]

»Potrzebuję
dużo przestrzeni
do realizacji
moich pomysłów.«

[ Audi e-tron jest SUV-em z napędem wyłącznie elektrycznym. Jego przestronne,
funkcjonalne wnętrze doskonale sprawdza się w codziennej eksploatacji. Tylne siedzenia
składane w stosunku 40:20:40 dają możliwość realizacji wszystkich Twoich pomysłów.
Po złożeniu oparć tylnych siedzeń pojemność przestrzeni bagażowej zwiększa się z 600 l
do 1725 l. Dodatkowa przestrzeń na bagaż o pojemności 60 l znajduje się pod maską. ]

Wartości zużycia energii elektrycznej i emisji CO₂ podane są na stronie 46.
Niektóre przedstawione lub opisane elementy wyposażenia dostępne są za dopłatą.
Szczegółowe informacje o wyposażeniu standardowym i dodatkowym na www.audi.pl lub u Partnerów Audi.
Informacje prawne i wskazówki dotyczące użytkowania podane są na stronie 48 i kolejnej.

[2] Dywaniki na złe warunki atmosferyczne, dokładnie dopasowane, z napisem „Audi e-tron“
w kontrastowym kolorze. Wykonane z wytrzymałego, nadającego się do recyklingu tworzywa
sztucznego.
[3] Fotelik Audi youngster advanced – dla małych pasażerów w wieku ok. 4–12 lat (ok. 15–36 kg).
Dostępny w dwóch kombinacjach kolorystycznych: czerwony Misano/czarny i szary Titan/czarny.
Dostępne są także inne foteliki Audi dla dzieci i niemowląt, mata chroniąca siedzenie oraz osłona
oparcia.

[1]

[3]

Szczegółowe informacje
dostępne w katalogu
akcesoriów i u Partnerów
Audi.

»Nie tylko dzieci
potrzebują
przestrzeni,
by się rozwijać.«
[5]

[7]

[ Audi e-tron jest wszechstronne i daje się dostosować
[ 40 41 ]

do wysokich wymagań osób, które nim podróżują.
To powód, dla którego Oryginalne akcesoria Audi dają
wiele możliwości wzbogacenia Twojego samochodu
o kolejne atuty. Od wysokiej jakości pojemników na
narty i bagaż, po ergonomiczne foteliki dla
najmłodszych pasażerów. To produkty, które codziennie
udowadniają swoją jakość, a dokładnie dopasowane
rozwiązania zachwycają wyglądem i funkcjonalnością. ]

[6]

[4]

[2]

[4] Obręcze ze stopu metali lekkich Lamina, 10-ramienne, czarne matowe, polerowane, 9,5 J x 21, opony 265/45 R 21 108H XL.

Wartości zużycia energii elektrycznej i emisji CO₂ podane są na stronie 46.
Prosimy zwrócić uwagę na informacje dotyczące Oryginalnych akcesoriów Audi na stronie 48.
Informacje prawne i wskazówki dotyczące użytkowania podane są na stronie 48 i kolejnej.
¹ Prosimy zwrócić uwagę na informacje dotyczące kół na stronie 47.

[5] Pojemnik na narty i bagaż dostępny w kolorze czarnym Brillant lub szarym Platinum z bocznym elementem w kolorze czarnym Brillant. Dostępne pojemności: 300 l, 360 l i 405 l.
[6] Torby do pojemnika dachowego z nieprzemakalnym dnem i 5-centymetrową krawędzią. Dostępne w trzech wielkościach: S (43 l), M (76 l) i L (82 l).
[7] Belki na relingi niezbędne do zamontowania różnorodnych przystawek transportowych, takich jak uchwyty na rower, kajak lub pojemnik dachowy.

[ Oryginalne akcesoria Audi ]

[1] Koła zimowe, 10-ramienne obręcze ze stopu metali lekkich Lamina w najlepszym sportowym
stylu. Rozmiar 9 J x 20, opony 255/50 R 20 109H XL M+S. Kolor srebrny Brillant.
Dostępne także w kolorze czarnym z połyskiem.

[ 42 43 ]

[ Serwis Audi ]

»Cóż jest lepszego
niż absolutny
spokój?«

[ Codziennie możesz bez ograniczeń cieszyć się przewagą dzięki technice. Wybierz usługi,
Wartości zużycia energii elektrycznej i emisji CO₂ podane są na stronie 46.
Niektóre przedstawione lub opisane elementy wyposażenia dostępne są za dopłatą.
Szczegółowe informacje o wyposażeniu standardowym i dodatkowym na www.audi.pl lub u Partnerów Audi.
Informacje prawne i wskazówki dotyczące użytkowania podane są na stronie 48 i kolejnej.

które są dla Ciebie ważne i zapewniają maksymalną osobistą swobodę. Twój Partner Audi
chętnie pomoże wybrać dokładnie te, których potrzebujesz. ]

Fascynacja Audi e-tron.
Więcej informacji online.

Zeskanuj kod QR i poznaj świat nowego Audi e-tron.
Koszty połączenia według taryfy operatora.

Aplikacja myAudi¹ umożliwia sprawdzenie w każdej
chwili informacji dotyczących samochodu i serwisu,
planowanie tras i wysyłanie ich bezpośrednio do
samochodu. Aplikację można pobrać bezpłatnie
z App Store™² oraz Google Play Store.
Dostępna dla iOS i Android.

Wartości zużycia energii elektrycznej i emisji CO₂ podane są na stronie 46.
Niektóre przedstawione lub opisane elementy wyposażenia dostępne są za dopłatą.
Szczegółowe informacje o wyposażeniu standardowym i dodatkowym na www.audi.pl lub u Partnerów Audi.
Informacje prawne i wskazówki dotyczące użytkowania podane są na stronie 48 i kolejnej.
¹ Dostępność usług może różnić się w zależności od modelu i wyposażenia Audi. Warunkiem korzystania z niektórych
usług jest Audi connect. Więcej informacji o myAudi na www.audi.com/myaudi, informacje o Audi connect dostępne
na www.audi.com/connect.
² Nazwa Google i logo Google to prawnie chronione znaki towarowe firmy Google Inc.

[ Fascynacja Audi ]

[ 44 45 ]

Poznaj świat nowego Audi e-tron. Więcej informacji, więcej możliwości personalizacji i więcej luksusu.
Teraz na www.audi.com/e-tron.

quattro

³ Obowiązująca wartość masy holowanej dotyczy haka holowniczego montowanego fabrycznie.

Osiągi
Maks. moc¹ w kW przy min¯¹

265

(w trybie boost)

(300)

Maks. moment obrotowy
w Nm przy min¯¹

561

(w trybie boost)

(664)

Prędkość maks. w km/h

200

Przyspieszenie 0–100 km/h w s

6,6

(w trybie boost)

(5,7)

Masa własna² w kg

2565

Dop. masa całkowita w kg

3130

Maks. obciążenie dachu/na haku w kg

75/80

Dop. masa holowanej przyczepy³ w kg
bez hamulców

750

przy 12% wzniesienia

1800

przy 8% wzniesienia

1800

Zasięg/zużycie energii
Zasięg z napędem elektrycznym w km
(WLTP)

⁵ Informacje o zużyciu energii elektrycznej i emisji CO₂ podawane jako zakres zależą od wybranego wyposażenia
samochodu.
⁶ Moc ładowania zależy od rodzaju zastosowanego wtyku sieciowego, napięcia w sieci w danym kraju, liczby faz
oraz ewentualnie od specyfiki instalacji elektrycznej u klienta. W związku z tym w niektórych przypadkach moc
może być niższa.

Tabela przedstawia klasyfikację opon według efektywności zużycia paliwa, przyczepności do mokrego podłoża
i zewnętrznego hałasu toczenia dla różnych rozmiarów opon oferowanych w modelu Audi e-tron.

928

2928

1045

4901

⁷ Na czas trwania ładowania baterii mają wpływ różne czynniki, na przykład temperatura otoczenia, użycie innego
rodzaju wtyków oraz korzystanie z funkcji wstępnej klimatyzacji (np. zdalnie włączanego ogrzewania/chłodzenia
pojazdu). W przypadku stosowania wtyków do instalacji domowej, moc ładowania jest ograniczona przez system
ładowania e-tron.
⁸ W przypadku ładowania prądem przemiennym, Audi zaleca ładowanie baterii wysokonapięciowej z gniazda
przemysłowego i na stacjach ładowania. Zapewnia to wyższą efektywność i znacznie krótszy czas ładowania
niż w przypadku ładowania z gniazda domowej instalacji elektrycznej. Jeżeli istnieje możliwość ładowania
prądem przemiennym (AC) z gniazda przemysłowego lub w publicznej stacji ładowania AC albo DC, Audi nie
zaleca regularnego ładowania samochodu z gniazda domowej instalacji elektrycznej przy użyciu przenośnego
systemu ładowania Audi Charging System Compact.

1940
1080

Klasa

Klasa

Klasa emisji hałasu

efektywności

przyczepności do

zewnętrznego

zużycia paliwa

mokrego podłoża

255/55 R 19

A

A

72

255/50 R 20

B

B–A

72–67

265/45 R 21

C

A

69

Rozmiar opony

Opony letnie

–

Zamówienie opony ściśle określonego producenta jest niemożliwe. Informacje o oponach oferowanych na polskim
rynku u Partnerów Audi.

Ważna wskazówka
Informacje o obręczach kół: polerowane, frezowane, szlifowane lub częściowo polerowane obręcze ze stopu
metali lekkich nie powinny być stosowane w zimowych warunkach drogowych. Metoda wykonania powierzchni
zewnętrznej obręczy nie gwarantuje wystarczającego zabezpieczenia przed korozją. Sól drogowa lub podobne
środki mogą spowodować nieodwracalne uszkodzenie obręczy.
Wyposażenie Audi e-tron przedstawionego na zdjęciach (str. 4–39)
lakier: niebieski Galaxy metalik
obręcze: ze stopu metali lekkich, 15-ramienne, szare, częściowo polerowane²
siedzenia/tapicerka: przednie siedzenia konturowe obszyte skórą Valcona w kolorze beżowym Perlmutt ze szwem
w kolorze szarym
aplikacje dekoracyjne: aluminium matowe szczotkowane ciemne

do 415

Zużycie energii⁴ w kWh/100 km
cykl mieszany (WLTP)⁵

26,2–22,7

Poziom emisji CO₂⁴ w g/km

0

Czas trwania ładowania⁶ ⁷ ⁸
,

,

11 kW (0–100%)

ok. 8 h 50 min

22 kW (0–100%)

ok. 4 h 30 min

50 kW (5–80%)

ok. 84 min

150 kW (5–80%)

ok. 30 min

1629****

[ 46 47 ]

Masa

⁴ Od 1 września 2018 r. wszystkie nowe pojazdy wprowadzane do obrotu w Unii Europejskiej muszą być
badane i homologowane zgodnie z procedurą WLTP określoną w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2017/1151.
WLTP zapewnia bardziej rygorystyczne warunki badania i bardziej realistyczne wartości zużycia energii
elektrycznej i emisji CO₂ w porównaniu do stosowanej do tej pory metody NEDC.
Dane na podstawie świadectw homologacji typu.
Zużycie energii elektrycznej i emisja CO₂ zostały określone zgodnie z procedurą WLTP.

Klasyfikacja wg parametrów opon

1061

1655

1652

1935

2043

Wartości zużycia energii elektrycznej i emisji CO₂ podane są na stronie 46. Niektóre przedstawione lub opisane
elementy wyposażenia dostępne są za dopłatą.
Szczegółowe informacje o wyposażeniu standardowym i dodatkowym na www.audi.pl lub u Partnerów Audi.
Informacje prawne i wskazówki dotyczące użytkowania podane są na stronie 48 i kolejnej.
¹ Specyfikacje techniczne odnoszą się do samochodu w wersji podstawowej bez uwzględnienia opcji specyficznych
dla danego kraju i wybranego wyposażenia dodatkowego.
² Prosimy zwrócić uwagę na informacje dotyczące kół powyżej na stronie.

[ Dane techniczne ]

Napęd

² Masa własna pojazdu z kierowcą 75 kg (zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) 1230/2012 w aktualnie
obowiązującej wersji). Wyposażenie dodatkowe może zwiększyć masę własną i współczynnik oporu powietrza,
przez co może odpowiednio ulec zmniejszeniu ładowność względnie prędkość maksymalna.

Podane wymiary dotyczą masy własnej pojazdu oraz prześwitu przy maksymalnym obciążeniu. Pojemność
bagażnika¹ 600/1725 l (druga wartość przy złożonym oparciu tylnych siedzeń i załadunku do wysokości dachu).
Średnica zawracania: ok. 12,2 m
* Maksymalna odległość między siedziskiem a podsufitką. ** Szerokość na wysokości łokci.
*** Szerokość na wysokości ramion. **** Wysokość z anteną dachową wynosi 1629 mm.

800

wysokonapięciowa bateria litowo-jonowa

Wartości w milimetrach

1053

Typ baterii

Audi e-tron

996

95

¹ Wartości zmierzone zgodnie z procedurą pomiarową UN/ECE-R 85 (w aktualnie obowiązującej wersji).

1524**
1454***

Pojemność baterii brutto w kWh

Objaśnienia

1047 *

(265 kW)

1547**
1489***

Audi e-tron 55 quattro

18-1204 - E-Tron_833-11

Model

Wskazówki prawne dotyczące Audi smartphone interface

Wskazówki prawne dotyczące Audi e-tron Charging Service

Oryginalne akcesoria Audi są opcjonalną ofertą AUDI AG dostępną za
dopłatą. Elementy te nie zostały uwzględnione przy określaniu wartości
zużycia paliwa i emisji. W związku z tym mogą zostać zamontowane
dopiero po pierwszej rejestracji samochodu.

Audi nie ma wpływu na możliwość wyświetlania poszczególnych aplikacji
przy użyciu Audi smartphone interface. Odpowiedzialność za treści i funkcje
aplikacji ponosi producent danej aplikacji. Informacje o kompatybilnych
modelach telefonów komórkowych dostępne są u Partnerów Audi.
Informacji o dostępności w danym kraju udzielają Partnerzy Audi.

Liczba dostępnych punktów ładowania stale rośnie. Z e-tron Charging
Service mogą korzystać wyłącznie klienci Audi e-tron (warunkiem jest numer
identyfikacyjny samochodu). Dostęp w Europie: w momencie wprowadzenia
na rynek e-tron Charging Service będzie dostępne w 16 krajach europejskich.
Planowane jest rozszerzenie dostępności na inne kraje. Ilość oferowanych
punktów ładowania różni się w poszczególnych krajach i zależy od stopnia
rozbudowy infrastruktury. Informacje o dokładnym terminie wprowadzenia
można znaleźć na stronie www.etron.charging-service.audi.
Zagwarantowanie dostępności do wszystkich punktów ładowania w danym
kraju jest niemożliwe. W związku z tym AUDI AG nie ponosi
odpowiedzialności za działanie, dostępność, moc ładowania i inne parametry
tej infrastruktury. Lokalne informacje o ilości punktów ładowania są
regularnie aktualizowane, nie gwarantujemy jednak, że informacje te
są pełne. Dopiero 24 godziny po aktywacji karta klienta e-tron Charging
Service może być używana w całej sieci. Przez pierwsze 24 godziny mogą
ewentualnie wystąpić lokalne ograniczenia. Uwierzytelnienie przy użyciu
aplikacji myAudi (kod QR na punkcie ładowania) wymaga aktywnego
połączenia radiowego i połączenia z Internetem. Uwierzytelnienie w sieci
e-tron Charging Service może nastąpić przez RFID (Radio Frequency
Identification)/kartę klienta lub aplikację myAudi. Aktualne informacje
o taryfach i warunkach umowy oraz ceny e-tron Charging Service
w poszczególnych krajach podane są na stronie
www.e-tron.charging-service.audi.

Wskazówki prawne dotyczące zasięgu
Podany zasięg może się różnić na przykład w zależności od stylu jazdy,
prędkości, korzystania z urządzeń poprawiających komfort/dodatkowych
(np. klimatyzacja, radio), temperatury otoczenia, liczby pasażerów/
obciążenia ładunkiem, wyboru profilu jazdy (np. Audi drive select comfort,
dynamic itp.) oraz topografii terenu.

Wskazówki prawne dotyczące cyfrowego odbioru
radiowego DAB
Prosimy pamiętać: odbiór zależny od dostępności sieci cyfrowej. Treść
i zakres informacji dodatkowych zależy od danego nadawcy radiowego.

Wskazówki prawne dotyczące asystenta parkowania
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Wskazówki prawne dotyczące planera podróży e-tron
Konieczna uprzednia rejestracja na www.audi.com/myaudi. Do przesyłu
danych między samochodem a smartfonem przez online media streaming
niezbędne jest aktywne połączenie WLAN między smartfonem a Audi MMI.

Prosimy pamiętać: systemy pracują tylko w granicach swoich możliwości
i wspierają kierowcę, jednak kierowca nadal pozostaje odpowiedzialny za
swoje reakcje za kierownicą. Zakres funkcji zależy od dostępności w danym
kraju i od konfiguracji samochodu.

Wskazówki prawne dotyczące systemu ładowania
Audi Charging System Compact

Wskazówki prawne dotyczące publicznej infrastruktury
do ładowania

Przewód przyłączeniowy z wtyczką przemysłową i panel obsługowy systemu
ładowania są do siebie dopasowane. Zmiana przewodu przyłączeniowego na
inny rodzaj wtyczki może obniżyć moc ładowania całego systemu.

Publiczna infrastruktura do ładowania nie jest oferowana przez AUDI AG.
W związku z tym AUDI AG nie ponosi odpowiedzialności za działanie,
dostępność, moc ładowania i inne parametry publicznej infrastruktury.
Korzystanie z niej może wiązać się nie tylko z kosztami poboru energii
elektrycznej, lecz również innymi kosztami naliczanymi przez operatorów.

Wskazówki prawne dotyczące aplikacji myAudi
W zależności od dostępności w danym kraju. Kompatybilna z Apple iOS 10.0
i Android 6. Konieczna uprzednia rejestracja na www.audi.com/myaudi.
Do przesyłu danych między samochodem a smartfonem przez online media
streaming niezbędne jest aktywne połączenie WLAN między smartfonem
i Audi MMI.

Do uwierzytelnienia przez aplikację myAudi konieczne jest połączenie
z Internetem. W zależności od taryfy, może to spowodować dodatkowe
koszty, szczególnie za granicą.

Ceny w poszczególnych krajach europejskich są ujednolicone, mogą jednak
różnić się od ceny w Niemczech. Po zawarciu umowy na e-tron Charging
Service klient ponosi jedynie koszty prądu zużytego do ładowania –
miesięczną opłatę w pierwszym roku korzystania przejmuje na siebie Audi.
Po upływie roku umowa przedłuża się automatycznie o 12 miesięcy, o ile nie
została w sposób prawidłowy wypowiedziana, i klient obciążany jest
comiesięczną opłatą podstawową. Informacje o cenach i warunkach zostaną
podane na stronie www.e-tron.charging-service.audi, gdy usługa będzie
dostępna. Partnerem umownym dla e-tron Charging Service jest Digital
Charging Solutions GmbH. Sposób rozliczania według minut, kilowatogodzin
lub procesów ładowania zależy od przepisów obowiązujących w danym kraju.
e-tron Charging Service oraz strona internetowa www.e-tron.chargingservice.audi udostępniane są przez niezależnego operatora. Audi nie ponosi
odpowiedzialności za stałą dostępność w zakresie, który podlega pod
odpowiedzialność niezależnego operatora. Dostęp do portalu e-tron
Charging Service (obszar wewnętrzny i zawieranie umów) jest możliwy tylko
z aktualnym kontem myAudi.

Wskazówki prawne dotyczące nawigacji i Infotainment
Audi connect z własną kartą SIM klienta.
Korzystanie z usług Audi connect jest możliwe tylko w połączeniu
z opcjonalnym systemem nawigacji i Audi connect (z opcją telefonu –
w zależności od modelu). Dodatkowo, w zależności od modelu samochodu,
konieczna jest karta SIM z opcją transmisji danych, a do korzystania z LTE¹ –
także z opcją transmisji LTE, oraz – w przypadku telefonu samochodowego –
karta SIM z opcją telefoniczną i transmisji danych względnie smartfon
z Bluetooth i remote SIM Access Profile (rSAP)². Warunkiem korzystania
z usług online jest posiadanie umowy z operatorem sieci telefonii
komórkowej oraz dostępność sieci w danym regionie. W zależności od taryfy
opłat za korzystanie z sieci telefonii komórkowej, pobieranie danych
z Internetu, zwłaszcza za granicą, może wiązać się z dodatkowymi kosztami;
z uwagi na dużą objętość danych zalecany jest stały abonament z opcją
transmisji danych.
Dostęp i korzystanie z usług Audi connect nawigacja i Infotainment jest
zależne od kraju, w którym jest oferowane. Usługi są udostępniane na okres
co najmniej 1 roku od daty zakupu samochodu. Jeżeli usługi Audi connect
opierają się na usługach innych operatorów, Audi nie może gwarantować ich
dostępności. Odpowiedzialność za dostępność usług spoczywa na
zewnętrznych operatorach. Po 24 miesiącach od daty zakupu samochodu
umowa na usługi Audi connect przedłuża się jednorazowo nieodpłatnie
o 12 miesięcy. O rezygnacji z przedłużenia prosimy poinformować nas
pisemnie na adres:
AUDI AG
Kundenbetreuung Deutschland
85045 Ingolstadt
E-Mail: kundenbetreuung@audi.de
Tel.: +49800 28347378423
Informacji o możliwościach przedłużenia udzielają Partnerzy Audi.
W zależności od modelu samochodu, Audi connect umożliwia dostęp
do usług Google i Twitter. Dostępność tych usług uzależniona jest od
operatorów portali Google i Twitter. Więcej informacji o Audi connect
dostępnych jest na www.audi.com/connect i u Partnerów Audi; informacje
o taryfach dostępne są u operatorów sieci komórkowych.

Wskazówki prawne dotyczące nawigacji i Infotainment
Audi connect z zainstalowaną na stałe w samochodzie
kartą SIM.
Korzystanie z usług Audi connect jest możliwe tylko w połączeniu
z opcjonalnym systemem nawigacji. Usługi Audi connect świadczone są
przez AUDI AG/importerów. Transmisja danych dla usług Audi connect
następuje na podstawie umowy z operatorem telefonii komórkowej przez
zainstalowaną na stałe w samochodzie kartę SIM. Koszty transmisji danych
są zawarte w cenie usług Audi connect. Koszty transmisji danych dla
hotspotu WLAN, usług radia online, radia hybrydowego, rozpoznawania
tytułów utworów, online media streaming oraz innych usług oferowanych
przez aplikację Audi smartphone nie są uwzględnione w cenie. Transmisja
danych dla hotspotu WLAN, radia online, radia hybrydowego, rozpoznawania
tytułów utworów, online media streaming oraz innych usług oferowanych
przez aplikację Audi smartphone może następować również przez
wbudowaną na stałe w samochodzie kartę SIM w oparciu o taryfę operatora
wybranego przez Audi. Informacje o taryfach i zamawianiu podane są na
www.audi.com/myaudi.
Alternatywnie transmisja danych może następować przez własną kartę SIM
klienta umieszczoną w porcie kart SIM. W połączeniu z opcjonalnym Audi
phone box, dla korzystania ze zintegrowanych funkcji telefonu konieczny jest
smartfon z Bluetooth i remote SIM Access Profile (rSAP)². Po włożeniu
dodatkowej karty SIM do portu kart lub połączeniu przez rSAP, wszystkie
przesyły danych dla usług Audi connect oraz hotspotu WLAN będą
następowały przez dodatkową kartę SIM. Związane z tym koszty będą
rozliczane wyłącznie przez dodatkową kartę SIM.
Dostęp i korzystanie z usług Audi connect nawigacja i Infotainment jest
zależne od kraju, w którym jest oferowane. Usługi są udostępniane na okres
co najmniej 1 roku od daty zakupu samochodu. Jeżeli usługi Audi connect
opierają się na usługach innych operatorów, Audi nie może gwarantować ich
dostępności. Odpowiedzialność za dostępność usług spoczywa na
zewnętrznych operatorach. Po 24 miesiącach od daty zakupu samochodu
umowa na usługi Audi connect przedłuża się jednorazowo nieodpłatnie
o 12 miesięcy. O rezygnacji z przedłużenia prosimy poinformować nas
pisemnie na adres:
AUDI AG
Kundenbetreuung Deutschland
85045 Ingolstadt
E-Mail: kundenbetreuung@audi.de
Tel.: +49800 28347378423

¹ Wymagana umowa na korzystanie ze standardu LTE. Informacji o dostępności i korzystaniu z LTE udzielają Partnerzy Audi.
² Informacje o kompatybilnych modelach telefonów komórkowych dostępne są u Partnerów Audi lub na www.audi.com/bluetooth.

Informacji o możliwościach przedłużenia udzielają Partnerzy Audi.
W zależności od modelu samochodu, Audi connect umożliwia dostęp
do usług Google i Twitter. Dostępność tych usług uzależniona jest od
operatorów portali Google i Twitter. Więcej informacji o Audi connect
dostępnych jest na www.audi.com/connect i u Partnerów Audi; informacje
o taryfach dostępne są u operatorów sieci komórkowych.

Wskazówki prawne dotyczące Audi connect Wzywanie
pomocy & Serwis wraz z Zarządzaniem pojazdem e-tron
i systemem lokalizacji skradzionego pojazdu Audi connect.
Usługi realizowane są poprzez wbudowaną w samochodzie kartę SIM. Koszty
połączeń telefonicznych i transmisji danych są zawarte w cenie usług.
Oferowane przez Audi usługi są dostępne tylko na obszarach objętych
zasięgiem sieci komórkowej wybranych przez Audi operatorów. Usługi Audi
connect Wzywanie pomocy, Wzywanie pomocy drogowej online w razie
wypadku oraz uzgadnianie terminu serwisu Audi są dostępne przez 10 lat od
daty zakupu samochodu w następujących krajach:
Belgia, Niemcy, Finlandia, Francja, Wielka Brytania, Włochy, Liechtenstein,
Luksemburg, Monako, Holandia, Norwegia, Austria, Portugalia, Szwecja,
Szwajcaria, Hiszpania, Irlandia, Polska, Węgry, Grecja, Bułgaria, Rumunia,
Malta, Gibraltar, Litwa.
Informacji o terminie wprowadzenia w innych krajach europejskich oraz
o dostępności wyposażenia dodatkowego udzielają Partnerzy Audi.
Usługi Audi connect Zarządzanie pojazdem e-tron są dostępne bezpłatnie
przez 3 lata od daty odebrania samochodu i mogą zostać odpłatnie
przedłużone. System lokalizacji skradzionego pojazdu Audi connect jest
dostępny przez rok od momentu zakupu samochodu i aktywacji i po tym
okresie może zostać odpłatnie przedłużony. Usługa europejskiego wzywania
pomocy w samochodzie jest zgodna z wymogami ustawowych norm.
Usługa ta jest dostępna od momentu odbioru samochodu bez ograniczeń
czasowych. Działanie infrastruktury odbiorczej europejskiego wzywania
pomocy leży w gestii danego kraju. Na życzenie Partner Audi może
dezaktywować funkcję dodatkową wzywania pomocy Audi connect.
Inne wskazówki
Zakłócenia w działaniu usług mogą być spowodowane siłą wyższą,
regulacjami prawnymi w danym kraju oraz okolicznościami technicznymi
i innymi, niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania instalacji AUDI AG,
dostawców lub administratorów sieci (np. konserwacje, naprawy,
aktualizacje oprogramowania, rozszerzenia). AUDI AG podejmie wszelkie
działania, aby niezwłocznie usunąć zakłócenia lub przyspieszyć ich usuwanie.

[ Dane techniczne ]
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Przedstawiony w tym katalogu model, warianty wyposażenia i usługi mogą nie być dostępne we
wszystkich krajach. Niektóre elementy wyposażenia dostępne są za dopłatą. Parametry techniczne
prezentowane w tym katalogu opierają się na naszej wiedzy w momencie złożenia katalogu do druku.
Zastrzegamy sobie prawo do odstępstw w kolorze i formie ilustracji, pomyłek i błędów drukarskich.
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian. Kopiowanie katalogu bądź jego fragmentów tylko
za pisemną zgodą AUDI AG.
Katalog wydrukowano na papierze wyprodukowanym z celulozy bielonej bezchlorowo.

