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Level up
Audi connect 
plug and play



Η έξυπνη 
σύνδεση

Audi connect 
plug and play



Με την εφαρμογή Audi connect 
plug and play (iOS/Android) και 
το Audi DataPlug το smartphone 
σας συνδέεται με το αυτοκίνητό 
σας μέσω Bluetooth, μετατρέπο-
ντάς το γρήγορα και εύκολα σε 
«συνδεδεμένο αυτοκίνητο».

Το Audi DataPlug μπορεί να
τοποθετηθεί σε πολλά μοντέλα
από το 2008 και μετά*.

* Ελέγξτε τη συμβατότητα του δικού σας Audi 
στον διαδικτυακό τόπο www.audi.gr, στη σελίδα 
Audi connect plug and play.



Κατεβάστε δωρεάν την εφαρμογή
Audi connect plug and play στο App
Store ή στο Google Play Store.



Άμεση
ενημέρωση
Με τις πιο 
πρόσφατες
πληροφορίες για
το δικό σας Audi



My Audi. Καλωσορίσατε. Με την 
εφαρμογή Audi connect plug and 
play, μπορείτε να έχετε εύκολα 
και γρήγορα πρόσβαση στις πιο 
πρόσφατες πληροφορίες για το 
αυτοκίνητό σας. Στην ενότητα 
«My Audi» μπορείτε να δείτε 
πληροφορίες όπως διανυθέντα 
χιλιόμετρα, αριθμό πλαισίου και 
στάθμη καυσίμου. Μπορείτε επίσης 
να ελέγξετε πόσα χιλιόμετρα 
και ημέρες απομένουν μέχρι το 
επόμενο ραντεβού για service, με 
στόχο τον ευκολότερο και έγκαιρο 
προγραμματισμό του.



Περισσότερος
χρόνος για 
ό,τι είναι 
σημαντικό
Με το ψηφιακό 
βιβλίο διαδρομών 
για τα επαγγελματι-
κά και προσωπικά 
ταξίδια σας
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Trips. Με το ψηφιακό βιβλίο δια-
δρομών επιτυγχάνεται η εύκολη
καταγραφή και κατηγοριο-
ποίηση των επαγγελματικών
και προσωπικών σας ταξιδιών.
Με την αυτόματη λειτουργία
καταγραφής μπορείτε να
καταχωρήσετε εύκολα λεπτο-
μέρειες, όπως σημείο εκκίνησης
και προορισμός, ημερομηνία και
ώρα, διάρκεια διαδρομής και
διαδρομή και αν το επιθυμείτε
να εξάγετε τις πληροφορίες
αυτές μέσω της εφαρμογής
σε ξεχωριστό αρχείο.



Καλύτερος
έλεγχος των
εξόδων
καυσίμου
Η ψηφιακή οθόνη
σάς παρέχει μια
πλήρη ενημέρωση



* ελάχιστη στάθμη ανεφοδιασμού 10 λίτρα

Παρακολούθηση εξόδων καυσίμου. 
Τώρα μπορείτε να γνωρίζετε 
με λεπτομέρεια πόσο συχνά 
ανεφοδιάζετε το δικό σας Audi και το
κόστος ανεφοδιασμού. Κατά τη 
διαδικασία ανεφοδιασμού καυσίμου, 
το Audi DataPlug σάς αποστέλλει 
μια ειδοποίηση δίνοντάς σας τη 
δυνατότητα να προσθέσετε το
κόστος, έτσι ώστε να έχετε την 
πλήρη εικόνα των μηνιαίων σας 
δαπανών. Η υπηρεσία* καταγράφει 
αυτόματα το χρόνο, το σημείο και 
την ποσότητα ανεφοδιασμού.
ανεφοδιασμού. 



Πιο αποδοτική
οδήγηση στις
καθημερινές σας
διαδρομές. 
Με την εξατομικευμένη
ανάλυση του στιλ
οδήγησης

Στατιστικά. Με την εφαρμογή 
Audiconnect plug and play 
μπορείτε να βελτιστοποιήσετε το 
οδηγικό σας στιλ.  



Προσωπικά στοιχεία τρόπου οδή-
γησης, όπως επιτάχυνση, αριθμός
στροφών κινητήρα, πέδηση, καταμε-
τρούνται, αναλύονται και 
απεικονίζουν το δικό σας στυλ 
οδήγησης.

Με τα στατιστικά στοιχεία οδήγησης,
μπορείτε να δείτε τρόπους βελτίωσης
του οδηγικού σας στιλ, ώστε να
φθάνετε πιο οικονομικά στον
προορισμό σας.  



Εξατομικευμένες
υπηρεσίες για
περισσότερη
ευκολία. 
Με άμεσο κλείσιμο
ραντεβού για service 



Ραντεβού για service. Με την
εφαρμογή Audi connect plug and
play μπορείτε ανά πάσα στιγμή να
κλείνετε ραντεβού στον Εξουσιο-
δοτημένο Συνεργάτη Audi Service
της επιλογής σας.
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Όταν πλησιάζει η ώρα για τον 
ετήσιο έλεγχο ή το λιπαντικό 
service, αυτόματα αποστέλλεται 
η πληροφορία ανάγκης ραντεβού 
στον Εξουσιοδοτημένο Συνεργάτη 
Audi Service της επιλογής σας, 
αρκεί να τον έχετε επιλέξει.
Ο υπεύθυνος θα επικοινωνήσει 
μαζί σας το συντομότερο δυνατό, 
ενώ εσείς μπορείτε μέσω της 
εφαρμογής να του στείλετε
σχετικές πληροφορίες για την
κατάσταση του αυτοκινήτου σας. 



Περισσότερη
διασκέδαση
στον δρόμο
Νέες προκλήσεις σε
ένα ταξίδι γεμάτο
εκπλήξεις
Οι προκλήσεις μου. Η οδήγηση 
γίνεται πιο διασκεδαστική, χάρη 
στην πλούσια γκάμα προκλήσεων 
που διατίθενται στην εφαρμογή 
Audi connect plug and play.
Υιοθετώντας ένα οικονομικό στιλ 
οδήγησης, εξερευνώντας τοπικές 
διαδρομές, πραγματοποιώντας μία 
επίσκεψη στον Εξουσιοδοτημένο 
Έμπορο και Συνεργάτη Service Audi 
ή χρησιμοποιώντας τακτικά
την εφαρμογή, συλλέγετε βαθμούς 
και τρόπαια. 



* Μόνο από τους συμμετέχοντες Εξουσιοδοτημένους
Εμπόρους και Συνεργάτες Service Audi – σύντομα
διαθέσιμο.

Είναι ένας διασκεδαστικός τρόπος
για να δοκιμάζετε τις οδηγικές σας
επιδόσεις ξανά και ξανά σε διάφορες
κατηγορίες και να κερδίζετε δώρα και
βραβεία από τον Εξουσιοδοτημένο 
Έμπορο και Συνεργάτη Service Audi, 
ανεβαίνοντας συνεχώς κατηγορία.



Βλάβη και Βοήθεια. Άμεση υποστή-
ριξη στις αναπάντεχες περιπτώσεις 
που θα προκύψει ένα ατύχημα ή 
μια βλάβη, με τη λειτουργία της 
εφαρμογής «Βλάβη και βοήθεια».

Περισσότερη
ασφάλεια σε
κάθε διαδρομή  
Με αξιόπιστη οδική 
βοήθεια σε κάθε σας 
ταξίδι 



Μέσω αυτής μπορείτε να συνδεθείτε 
με την πανελλαδική 24ωρη 
οδική βοήθεια ή με τη γραμμή 
εξυπηρέτησης Audi Service* και να 
λάβετε σημαντικές πληροφορίες 
για το τι να κάνετε σε περίπτωση 
έκτακτης ανάγκης (όπως βλάβη 
ή ατύχημα). Προαιρετικά, αν το 
επιθυμείτε μπορείτε να στείλετε τη 
θέση και πληροφορίες του οχήματος 
σας, για δική σας διευκόλυνση.

* Ο υπολογισμός του κόστους γίνεται σύμφωνα με
το σχετικό τιμολόγιο του παρόχου σας. Ενδέχεται
να προκύψουν χρεώσεις περιαγωγής κατά την κλήση
από το εξωτερικό.



Επιπλέον, η εφαρμογή σας παρέχει
σημαντικές επεξηγήσεις των
προειδοποιητικών και ενδεικτικών
λυχνιών που εμφανίζονται στην
οθόνη του οχήματός σας. Έτσι,
μπορείτε να τις αναγνωρίσετε
σωστά και να δράσετε γρήγορα και
με ασφάλεια, στην περίπτωση που
ενεργοποιηθεί κάποια από αυτές. 



Πάντα
συνδεδεμένοι
με το όχημά σας
Με τη βοήθεια
πλοήγησης προς το
σημείο στάθμευσης



Σημείο στάθμευσης. Με την 
εφαρμογή Audi connect plug 
and play γνωρίζετε κάθε στιγμή 
πού ακριβώς έχετε σταθμεύσει 
το όχημά σας. Ζητήστε από την 
εφαρμογή να σας καθοδηγήσει 
με άνεση στο αυτοκίνητό σας ή 
κοινοποιήστε τις συντεταγμένες
GPS, για παράδειγμα, στους φίλους 
σας. Μπορείτε επίσης να ελέγχετε 
τη διάρκεια στάθμευσης.



Συνδεθείτε
με ό,τι είναι
σημαντικό
για εσάς
Με την εφαρμογή
Audi connect plug
and play



Χάρη στην εφαρμογή Audi connect 
plug and play, πολλά μοντέλα που 
κατασκευάστηκαν από το
2008 και μετά, μετατρέπονται σε 
«συνδεδεμένα αυτοκίνητα». Πλέον, 
δίνεται η δυνατότητα
αποστολής πληροφοριών στο 
smartphone σας μέσω Bluetooth, 
γρήγορα και απλά. Επισκεφθείτε
τον Εξουσιοδοτημένο Συνεργάτη 
Audi Service της επιλογής σας, ο 
οποίος θα σας βοηθήσει με την
εγκατάστασή του, για να μπορείτε 
να απολαμβάνετε:



Γνήσια Αξεσουάρ Audi

> διαρκή σύνδεση με το δικό σας   
   Audi, για να γνωρίζετε βασικές    
   πληροφορίες ανά πάσα στιγμή
> πλήρη έλεγχο του αυτοκινήτου 
   σας, χάρη στις έξυπνες λειτουργίες 
   και στο ψηφιακό βιβλίο 
   διαδρομών
> γρήγορη πρόσβαση στις υπηρεσίες 
   οδικής βοήθειας και στη γραμμή 
   εξυπηρέτησης Audi Service
> ξέγνοιαστη οδήγηση με τις 
   εξατομικευμένες υπηρεσίες της 
   εφαρμογής, όπως ραντεβού για 
   service
> άμεση επικοινωνία με τον 
   Εξουσιοδοτημένο Συνεργάτη 
   Audi Service της επιλογής σας,
   για οτιδήποτε χρειαστείτε


