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Služba Audi connect  
posunuje hranice možností

Přístup k internetu Vám umožní ve Vašem Audi plynule navázat 
na Váš digitální život i na cestách. Systém Audi connect nabízí 
zajímavou nabídku funkcí, které Vám zajistí nejen vyšší komfort,  
ale současně přispějí k Vaší bezpečnosti, což je pro nás prioritou.

 
 
Aplikace myAudi App 
 
Aplikace myAudi propojí Vaše Audi s Vaším každodenním životem, 
přičemž do něj vnese prostřednictvím inovativních funkcí a služeb 
Audi connect mnohem více komfortu.

Získejte informace o svém vozidle v reálném čase, což znamená, 
že budete mít stálý přehled o množství paliva v nádrži, aktuálním 
dojezdu, servisních prohlídkách, výstrahách atd. Prostřednictvím 
aplikace si můžete předem pohodlně naplánovat své cesty  
a výsledné trasy a cíle poslat přímo do palubního systému ve voze. 
Na dálku můžete ovládat dokonce i nezávislé vytápění nebo  
odemykání a zamykání dveří.

(V závislosti na konkrétním modelu a výbavě Vašeho Audi  
se dostupnost služeb může lišit.)

myAudi App
Aplikace



Ovládání na dálku Audi connect

• Udržujte si jednoduše přehled o všech  
nadcházejících návštěvách servisu a údržbě.

• Mimo to můžete např. ještě před nastoupením  
nastavit palubní klimatizaci, abyste nasedali do vozu,  
kde je příjemné klima.

• Nebo můžete svůj vůz na dálku odemknout či zamknout.

  

Klíč Audi connect

• Díky klíči Audi connect můžete své rodině, přátelům nebo  
kolegům umožnit používat Váš vůz, aniž byste jim museli  
fyzicky předávat klíč od vozu (funguje pouze u vybraných  
chytrých telefonů Android)*.

Audi e-tron

• Naplánujte si a upravujte proces nabíjení Vašeho vozu 
prostřednictvím aplikace myAudi.

• Získejte konkrétní informace o parametrech, jako jsou  
dojezd při současné kapacitě akumulátoru, úroveň nabití 
akumulátoru nebo zbývající doba nabíjení.

• Prostřednictvím plánovače tras e-tron si jednoduše  
naplánujte své cesty na dlouhé vzdálenosti: do trasy  
budou vždy automaticky začleněny zastávky nutné  
pro dobití vozu. Pak jen stačí trasu odeslat do vozu.

Navigace

• Vytvořte si trasy a cíle ve svém chytrém telefonu,  
a pak je jen odešlete do vozu.

• Váš chytrý telefon pak plynule převezme navigaci  
a povede Vás i poslední metry po vystoupení z vozu.**

• Využijte výhodu přístupu ke kontaktům, adresám  
a kalendáři přímo z palubního systému Vašeho vozu. 

*Vyžaduje další volitelnou výbavu. 

**V závislosti na konkrétním modelu vozidla.

Přehled  
všech funkcí

myAudi



Servis

• Udržujte si jednoduše přehled o všech nadcházejících 
návštěvách servisu a údržbě.

• Získejte prostřednictvím aplikace přístup  
ke své knize jízd.

• Najděte si autorizovaného partnera Audi v okolí.

• Spravujte prostřednictvím knihy jízd své cesty  
a náklady s nimi spojené.

• Abyste mohli využívat služby myAudi, musíte se  
přihlásit ke svému účtu. V závislosti na konkrétním  
modelu a výbavě Vašeho Audi se dostupnost služeb  
může lišit.

Některé z funkcí jsou provozovány třetími stranami, a proto 
nemusí být dostupné ve všech zemích nebo jsou dostupné jen 
omezeně. Pro využívání služeb doporučujeme datový paušál 
pro vysokorychlostní internetové připojení, kdy jsou výsledné 
náklady uvedeny ve smlouvě s Vaším poskytovatelem datového 
připojení. Případné výpadky v pokrytí datové sítě mohou vést  
k nedostupnosti funkcí. Mimo to je třeba brát v úvahu omezení 
objemu dat pro širokopásmové připojení dané sítí Vašeho 
poskytovatele.

Jestliže na pozadí stále probíhá přijímání a odesílání GPS 
signálu, může docházet k vyššímu vybíjení baterie telefonu.

myAudi



Navigační a informační  
balíček Audi connect  
Navigace & Infotainment

Balíček Audi connect Navigace & Infotainment Vám bude  
v reálném čase poskytovat užitečné informace, které budou 
pro svou funkci využívat navigační a infotainment systém. 
Jedná se o informace, které Vám usnadní život před cestou, 
za jízdy i po tom, co dorazíte do cíle. Všestranně orientovaný 
soubor služeb Vás bude podporovat ve složitých jízdních 
situacích, přičemž Vám současně zajistí vyšší pohodlí  
a bezpečnost. V závislosti na konkrétním modelu  
a zvolené výbavě jsou k dispozici různé funkce.

• Využití informací o provozu od kolektivní inteligence  
flotily vozů Audi

• Vylepšené rozpoznávání řeči díky online synchronizaci

• Doplňkové informace o bodech zájmu, jako jsou čerpací 
stanice a parkovací domy

Balíčky Audi connect nabízí vždy  
několik funkcí a služeb přizpůsobených 
na míru potřebám našeho každodenního 
digitálního života. Jedná se o funkce  
a služby, které nás v závislosti na situaci 
podporují před jízdou, během ní  
a dokonce i po jejím skončení. 
 
 
Pro bližší informace o dostupnosti  
služeb v určitých vozidlech a regionech,  
se prosím obraťte na svého  
autorizovaného partnera Audi.

Navigační a informační  
balíček Audi connect Navigace 
& Infotainment plus

Balíček obsahuje všechny služby zahrnuté v balíčku Audi 
connect Navigace & Infotainment. Mimo nich také nabízí  
i několik dalších inovativních služeb:

• Navigace s Google Earth™

• Online synchronizace hlasového ovládání

• Vysoce podrobné 3D zobrazení měst

Balíčky  
a funkce

Audi connect



Balíček dálkových služeb Audi 
connect Remote & Control

Služby Audi connect ovládání vozidla na dálku zahrnují  
v závislosti na konkrétní modelu různé funkce propojující 
Váš vůz s Vaším chytrým telefonem. Díky předchozímu 
registračnímu procesu v rámci účtu myAudi je Váš vůz  
současně chráněn před přístupem třetích stran. Vzhledem  
k tomu můžete pohodlně a bezpečně ovládat vybrané funkce 
vozu pomocí aplikace myAudi instalované ve Vašem chytrém 
telefonu, přičemž si můžete udržovat přehled o aktuálním 
stavu Vašeho vozu. Mezi dostupné funkce patří například:

• Zamknutí a odemknutí vozu prostřednictvím  
chytrého telefonu

• Zjištění aktuálního stavu vozidla: zobrazení množství  
paliva nebo oleje v aplikaci myAudi

• Oznámení o spuštění na přání dostupného výstražného 
systému proti krádeži

Balíček asistenčních služeb  
Audi connect Safety & Service

Balíček asistenčních služeb Audi connect Safety & Service 
Vám na každé cestě zajistí pocit bezpečí bez ohledu na to, 
co se děje a kam máte namířeno. V rámci tohoto balíčku 
budete mít k dispozici různé služby, které Vám pomohou při 
řešení problémů na silnici. V případě vážné dopravní nehody 
Vám bude díky automatickému přenosu informací z vozila 
co nejrychleji zajištěna adekvátní pomoc. Na naše asistenční 
služby Audi connect se nicméně můžete spolehnout i pokud 
dojde k poruše vozu nebo méně závažné dopravní nehodě. 
Mimo to nabízí náš balíček Audi connect i další inovativní  
služby zajišťující kompletní servis..

• Pomoc při likvidaci škod

• Online sjednání návštěvy servisu

Balíček dálkových služeb Audi 
connect Remote & Control 
pro vozy e-tron

Balíček služeb dálkového ovládání Audi connect Remote  
& Control pro vozy typu e-tron nabízí služby Audi connect 
šité na míru specifickým potřebám vozů Audi e-tron.  
Díky tomu může řidič vozu Audi e-tron pohodlně ovládat  
a kontrolovat celou řadu rozmanitých funkcí,  
jako například:

• Informace o aktuální úrovni nabití akumulátoru

• Informace o dojezdu v elektrickém režimu

• Plánování trasy včetně zastávek pro dobití vozu



Klíč Audi connect*

S touto službou již nebudete potřebovat klíč od vozu,  
protože Vám jako klíč poslouží Váš chytrý telefon.  
Pokud budete chtít půjčit svůj vůz někomu dalšímu,  
již si nebudete muset klíč fyzicky předávat. Nespornou 
výhodou je zajištění funkce Klíče Audi connect také  
v případě, že je baterie telefonu téměř nebo zcela vybitá.

Jako zvláštní výbava jsou k balíčku  
Audi connect Safety & Service Paket 
k dispozici také Klíč Audi connect a Audi 
connect vyhledání odcizeného vozidla.

Zvláštní  
výbava

Audi connect

* Pokud máte zájem o bližší informace o dostupnosti služby  

v určitých vozidlech a regionech, obraťte se prosím na svého  

svého partnera Audi nebo nebo si přečtěte informace  

o výbavě konkrétního vozidla.
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