
identyfikacja pojazdu 

parametry pojazdu 

Cecha 

Nr nadwozia 

model 

Data produkcji 

Rok modelowy 

typ handlowy 

Kod silnika 

Kod przekładni 

numer napedu osiowego 

Wyposazenie 

kolor dachu 

kolor zewnetrzny I numer koloru 

Nr wypos. podst. 

Cecha 

Wersja specjalna 

Zamykane śruby mocujące koło 

Rozróżnienie klasy samochodu 
agregaty I części platformy 

końcówka rury wydechowej 

Norma emisji spalin 

Zaczep do holowania 

poduszka bezpieczeństwa (airbag) 

Zbiornik węgla akt./ filtr cząstek 
stałych sil.benz. 

Pakiet schowków 

Ustawianie lusterek zewnętrznych 

Gwarancja rozszerzona 

Lewe lusterko zewnętrzne 

Elementy emitujące dźwięk na 
zewnątrz 

Prawe lusterko zewnętrzne 

parametry pojazdu 

WAUZZZ8V1 HA051155 

Audi A3 Sportback 
2,0 TDI 
A3 

16.09.2016 

2017 

8VFBRC 

CRLB 

PGT 

65 

MI 

A2 

A2 /Y9B 

EOA 

1 PE 

7LJ 

OPO 

7MM 

1DO 

4UP 

1 EO 

QEO 

6XD 

EA3 

SSL 

GM1 

SRU 
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Nazwa 

bez wykonania na akcję 

Śruby mocujące koło z blokadą przeciwkradzieżową 
(niezamykane) 

Rozróżnianie klas samochodu 8V0/8VC 

Tylna rura wydechowa (standardowa) 

norma spalin EU6 plus 

bez zaczepu do holowania przyczepy 

Airbag kierowcy i pasażera, poduszka kolan i 
włącznik do dezaktywacji poduszki pasażera. 

bez zbiornika węgla aktywnego 

Bez pakietu schowków I box 

Audi 

lusterko zewnętrzne, elektr. ustawiane i podgrzewane 

1-roczna gwarancja rozszerzona,
maks. 90 OOO km

Lewe lusterko zewnętrzne, asferyczne 

Dźwięk zewn. standard 

prawe lusterko zewnętrzne, wypukłe 
(duże pole widzenia) 



OKO 

1X0 

A9D 

6K0 

1 KE 

J2D 

Cecha 

Alternatywny układ napędowy 

Rodzaj napędu 

Opcje wyposażenia 

Układ skracania drogi hamowania 

Wersja tylnych hamulców 

akumulatory 

Wersja przednich hamulców 1 ZE 

Podzespoły o szczególnej powierzchni 6FA 

Specjalne kolory wyposażenia 0UA 

Pojemności akumulatorów I NY0 
alternatorów 

Zestaw podzespołów zgodnie ze BOA 
specyf. 
dla danego kraju przepisami 
budowlanymi 

narzędzia samochodowe i podnośnik 1 S1 

Układy hamulcowe 1AT 

Instrukcje obsługi OVT 

WSKAZNIK ZUZYCIA klockow 9U1 
hamulcowych 

Ogrzewane dysze układu mycia szyb 9T1 

Charisma 2H6 

zestaw chrom QJ1 

Uzupełnienia ABE C22 

Wersja CO2 0CO 

Pakiet connect 1 ITD 

Reling dachowy / wspornik obciążenia 3S0 
dachu 

Zestaw dachu / dach składany 3FA 

Wytłumienie, podwozie z tyłu 1JC 

Folie dekoracyjne/emblematy 6F0 

Wytłumienie, podwozie z przodu G02 

System transp.długich 3X0 
przedmiotów/pokrowiec na narty 

Wkład do tankowania benzyny 2GS 
bezołowiowej/ 
rodzaj paliwa 

Funkcja ECO profilów jazdy EF1 
i Drive select 

Rozróżnienie montażowe części 0EN 
samochodu 

Zabezpieczenie przed kradzieżą 7AL 

Wkładki STD 

Listwy progowe 7M3 

czujniki parkowania 7X2 

Rozszerzony system bezpieczeństwa 7W0 

Elektryczne złącze do zewnętrznych UE4 
urządzeń 

Rozróżnienie przebiegu produkcji 0FA 

podnosnik szyby 4R4 
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Audi 

Nazwa 

Bez alternatywnego układu napędowego 

naped przedni 

wyposażenie typu Ambition 

bez czujnika radarowego/bez hamulca awaryjnego 

Tylne hamulce tarczowe 

Akumulator 380 A (68 Ah) 

Hamulce tarczowe przód (Geomet D) 

Podzespoły bez szczególnej powłoki 

Bez specjalnych kolorów wyposażenia 

Standardowa pojemność akumulatora/alternatora 

zest.elementów bez przepisów montaż.dot.danego kraju 

narzędzia samochodowe i podnośnik 

Układ stabilizacji toru jazdy 
(ESP) 

Książka samochodu w języku polskim 

WSKAZNIK ZUZYCIA klockow hamulcowych 

dysze spryskiwaczy szyby podgrzewane 

Drive select 

zestaw chrom 

Dopuszczenie do ruchu, uzupełnienie 

Standard 

Bez pakietu connect 1 

bez relingów dachowych 

pełny dach 

Amortyzator tył, wersja sportowa 

bez folii dekoracyjnych/emblematów 

Amortyzator przód 

bez wyposażenia do przewożenia dł.przedmiotów 

Moduł króćca wlewu 1 bez wkładu 

Funkcja ECO 

Rozróżnienie montażowe 
skrzyni biegów "MQ 350" 
-- Części samochodu --

Układ alarmowy, układ ochrony wnętrza, syrena z wł. 
zasilaniem i zabezpieczenie przed odholowaniem 

Aplikacje dekoracyjne, aluminium 

Listwy progowe w wycięciach na drzwi 

Sygnalizacja przy parkowaniu z przodu i z tyłu 

Bez rozszerzonego systemu bezpieczeństwa 

Elektryczne złącze do urządzeń zewnętrznych, 
AUX-IN i USB 

Standardowy przebieg produkcji 

elektryczny podnośnik szyb z wyłącznikiem komfort 



VL1 

VF0 

8K4 

2VS 

UH2 

SL0 

7G0 

F0A 

8GU 

0YD 

L30 

TR1 

8T0 

SA4 

G0K 

6Y8 

6V1 

A51 

SJ3 

8M1 

0N4 

6NJ 

3NZ 

9AK 

81H 

20A 

FC0 

USA 

4L2 

K8R 

QK0 

6SS 

1W0 

4HS 

1U8 

0Y1 

3T2 

SZF 

1Z0 

0U2 

0FS 

Cecha 

Układ ochrony pieszych 

Zespół pedałów 

Włączanie świateł mijania 

Układ zasysania świeżego powietrza 
wewnątrz 
(z filtrem cząstek stałych) 

Hamulec postojowy 

Przedni spoiler 

System śledzenia samochodu 

Specyfikacje samochodu 

Alternatory 

Klasa wagowa tylnej osi 

Klasa wagowa przedniej osi 

Silnik podstawowy 

układ utrzymywania prędkości 

Wykładzina bagażnika 

Specyfikacja skrzyni biegów 

Ostrzeganie I ograniczanie prędkości 

Tylna osłona 

Producent 

spojler tylny 

Układ mycia tylnej szyby 

Oś tylna 

Wyściółka podsufitki 

Tylne siedzenia 

Ogrzewanie-układ klimatyzacji 

Reflektor główny 

Napęd hybrydowy 

Montaż indywidualny 

Zestawy wskaźników 

Bezpieczne lusterko wewnętrzne 

Kształty nadwozia 

Kamera / czujnik odstępu 

Wykładzina podłogowa 

lodówka 

zabezpieczenie dzieci 

Składany stolik 

Strefy klimatyczne 

Tylne zagłówki 

zagłówki 

Ilość napełnienia zbiornika paliwa 

Jakość paliwa 

Układy paliwowe 

Czynności dotyczące nadwozia sco 

3/6 

Audi 

Nazwa 

Układ ochrony pieszych rozszerzony 

Zespół pedałów 'standard' 

włącznik świateł dziennych -NAR-

Zasys.świeżego powietrza z filtrem z węglem aktywnym 

Hamulec postojowy 

bez spojlera przedniego 

Bez instalacji do VTS (Vehicle-Tracing System) 

Nie samochód specjalny, wersja standardowa 

Alternator 140 A 

Kategoria wagowa 4 
tylko sterowanie montażem, brak 
prognozy zapotrzebowania 

Zawieszenie 30 
tylko sterowanie montażem, brak 
prognozy zapotrzebowania 

4-cyl. silnik wysokoprężny 2,0 I 04L.A

bez układu utrzymywania prędkości 

wykładzina bagażnika (wersja 1) 

skrzynia biegów manualna 6 - biegowa 

ogranicznik prędkości 

Tylna osłona (ECE) 

Audi AG 

spoiler dachu 

Układ wycierania i mycia tylnej szyby 
z okresowym wycieraniem 

Oś czterowahaczowa 

Podsufitka standardowa 

Tylna kanapa niedzielona, oparcie dzielone składane 

Climatronic z kontrolą recyrkulacji sterowaną 
czujnikiem jakości powietrza" Nie zawiera freonu. 

Reflektor z lampą wyładowczą 
(żarówka D5/D7) 

Bez silnika elektrycznego ( Hybrid ) 

Bez montażu indywidualnego 

Zestaw wskaźników, wskazanie w KM/H 

lusterko wewnętrzne ściemniane 

Sportback 

Bez kamery wielofunkcyjnej 

Wykładzina podłogowa 

Bez chłodziarki/chłodzenia podręcznego schowka 

zabezpieczenie przed nieumyślnym uruch., elektr. 

Bez składanego stolika w oparciu przedniego siedz. 

strefy klimatyczne zwykłe 

Zagłówki tył (3 szt.) 

Przednie zagłówki 

Pierwsze seryjne napełnienie paliwem 

Jakość paliwa < 50 ppm 

Układ paliwowy - olej napędowy 

Bez szczególnych czynności dotyczących nadwozia 



Cecha 

mocowanie fotelika dla dziecka z 
przodu 

Systemy kamer/ czujniki otoczenia 

czynnik chłodniczy 

wspornik tablicy rej.z przodu 

Powłoka konserwacyjna lakieru/ 
zaczep transportowy 

Pakiet oświetlenia 

Stacja ładowania 

Gniazda ładowania 

Przyporządkowanie układu 
kierowniczego 

Układ kierowniczy 

mechanizm od blok. oparcia 

Asystent świateł 

Przewód do ładowania 

Przewód do ładowania z wtyczką 
przemysłową 

Długość przewodu do ładowania 

Podparcie odcinka lędźwiowego w 
oparciach 

kierownice 

Ruch lewo- I prawostronny 

Montaż głośników 

Wyposażenie skórzane 

Regulacja zasięgu reflektorów 

górna osłona silnika 

Środkowy podłokietnik 

Wersje 

Wyświetlacz wielofunkcyjny/ 
komputer samochodowy 

Chłodzenie silnika 

Rodzaj silnika 

Specyfikacja silnika 

Nawiew na kark 

System nawigacji 

tylne swiatło przeciwmgłowe 

Reflektor przeciwmgłowy/ dodatkowy 
reflektor 

N.N.N. 

Usługi online 

Czynności dot. faceliftingu 

Moduł platformowy, podłoga z tyłu 

Audi Sport/ Quattro GmbH 

Klasa jakości 

Koła 

Radioodbiorniki 

3 G4 

KA0 

KK3 

6W6 

SKS 

QQ4 

NJ0 

ESQ 

LOL 

1N3 

3 H0 

8G0 

EVO 

73 A 

EH0 

7P0 

1XW 

AV1 

8RM 

7HA 

8Q2 

NM1 

6E3 

FM0 

9 SS 

8ZS 

I X2 

DN4 

9 K0 

7UF 

8TB 

8WF 

FZ1 

EL3 

GP1 

4 P4 

FQ0 

AQ0 

CT4 

l8S 
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Nazwa 

mocowanie fotelika dla dziecka z przodu 

bez syst.kamery/czujn.otocz. 

Środek chłodniczy R123 4YF 

wspornik tablicy rej.z przodu 

folia transportowa z dodatkowymi 
zabezpieczeniami transportowymi 

Z dodatkowym oświetleniem (oświetlenie wewnątrz) 

Bez stacji ładowania 

Bez gniazda ładowania 

wersja z kierownicą z lewej strony 

Układ wspomagania kierowania, zależy od prędkości 
(Servotron ie) 

bez odblokowania oparcia przednich foteli. 

Bez asystenta świateł 

Bez przewodu do ładowania 

Bez przewodu do ładowania (wtyczka przemysłowa) 

Bez przewodu do ładowania 

bez regulacji odcinka lędźwiowego w oparciu 

Kierownica sportowa, wielofunkcyjna, skórzana 

ruch prawostronny (taki, jak w polsce) 

8 głośników (pasywne) 

Bez wykończenia skórą 

automatyczna regulacja zasięgu świateł 

górna osłona silnika 

Środkowy podłokietnik przód 

Wersja wyposażenia podstawowego 

wyświetlacz wielofunkcyjny "Medium" 

Nie kraj o gorącym klimacie 

silnik wysokoprezny 

Audi 

4-cylindrowy silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem
2,0 1/11 O kW(4 V) TDI Common-Raił; silnik podstaw.:
T3 7 /T6FTS1 /TR1/T0P/T0N/T13/T29/TM4/TD1 /Tl9/T1 I/T3 C

Bez nawiewu na kark 

Urządzenie nawigacyjne Standard 

tylne swiatło przeciwmgłowe 

Światła na każdą pogodę 

N.N.N. Wersja 1 

Usługa online, bez OCU, z kodowaniem 
Head Unit, bez oprogramowania immobilisera 

Samochody ze szczególnym 
podnoszeniem wartości produktu 

Tylny moduł podłogi, wersja 5 

Koła serii 

Jakość seryjna 

Obr. ze st.lekkich 7 1 /2J x 17 

Radio High Scale (generacja 2) 



9JD 

ER1 

7K1 

H8V 

V0A 

1G6 

081 

NZ0 

PNU 

WEA 

Cecha 

Wersja dla palących / niepalących 

Kod regionu dla radia 

kontrola ciśnienia w ogumieniu 

opony 

Dostawcy opon 

Koło zapasowe / zestaw do naprawy 
opon 

Rozstawy osi 

Funkcja dzwonienia 

Boczna poduszka bezpieczeństwa 4X3 

Gałka dźwigni zmiany biegów I uchwyt 7F9 

Odbiór osobisty I sterowanie 
specjalne 

Specjalne naklejki / tabliczki 

Tylne lampy zespolone 

Wskazanie terminu przeglądu 

Układ kontroli pasów bezpieczeństwa 

tapicerka siedzisk 

Ustawienie siedzenia 

ogrzewanie siedzeń 

Certyfikaty bezpieczeństwa 

Układ start-stop/rekuperacja 

Klaksony 

Zmiana pasa ruchu/asystent 
utrzymania pasa ruchu 

Szyby bok i tył 

Zderzak 

Stabilizator tył 

Stabilizator przód 

Rozwój, produkcja 
seryjna/przedseryjna 

Wersja na złe nawierzchnie/wersja 
sportowa 

układ mycia reflektorów 

Włączanie pracy okresowej 
wycieraczek/ 
czujnik deszczu i światła 

zestaw napisów 

Blokowanie drzwi i pokryw 

Kraj kontroli typu/kraje ze specjalnymi 
wymaganiami 

Częstotliwość zdalnego sterowania 
radiowego 

Ściana działowa 

Zabezpieczenie transportowe 

drzwi 

A00 

2KR 

8SA 

QI6 

9P8 

N58 

3PQ 

4A3 

14P 

7L6 

8Y1 

7Y0 

4KC 

2JB 

0BE 

0AE 

FAO 

2UC 

8X0 

8N4 

ONA 

4F2 

817 

5D1 

3CA 

NT0 

0A2 
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Nazwa 

wersja dla palących, popieln. z przodu 

Kod regionu "ECE" dla radia 

kontrola ciśnienia w ogumieniu 

Opony 225/45 R17 91 Y 

Opony bez określonej marki 

Koło zapasowe, zajmujące mało miejsca 

Rozstaw osi 

bez funkcji dzwonienia 

System MMI Navigation 

Equipment package for Poland 

boczna pod.bezp. z przodu i pod.bezp.głowy 

gałka zmiany biegów - tworzywo I skóra 

Nie odbiór osobisty 

Naklejki/tabliczki, angielsko-niemieckie 

tylne światła standard 

Wskazanie terminu przeglądu 30 OOO km lub 2 lata 
(zmienne) 

Układ kontroli zamka pasa bezpieczeństwa 

Obicia siedzeń z materiału 

ustawianie wysokości,ręczne,dla przednich siedzeń 
plus ustawianie pochylenia siedziska 
i ustawianie głębokości obu przednich siedzeń 

Audi 

ogrzewanie przednich siedzeń regulowane oddzielnie 

Ze specjalnymi tabliczkami/naklejkami 
certyfikat bezpieczeństwa dla Polski 

system start/stop z układem rekuperacji 

sygnał dwutonowy 

bez asystenta zmiany pasa 

szyby boczne i tylna ze szkła z ochroną termiczną 

Zderzak standardowy 

Stabilizator tył 

Stabilizator przód 

Rozwój - produkcja seryjna 

Wersja sportowa 

bez sprysk. reflektorów 

przełącznik wycieraczek z 4 stopniową reg. 

Bez zestawu napisów 
(bez oznaczenia typu) 

centralny zamek "Keyless-Entry" 

Kraj kontroli typu Polska 

Częstotliwość nośna 433,92 do 434,42 Mhz 

bez ścianki działowej 

Zabezpieczenie transportowe (wersja 1) 

4-drzwiowy



QV0 

1 SA 

1 EX 

221 

1T3 

Q4H 

UK1 

9ZX 

9TB 

EWO 

750 

QG1 

7E6 

4GF 

8W1 

2WA 

0TD 

4ZE 

3B4 

Cecha 

Odbiór TV / cyfrowy odbiór radia 

Zabezpieczenie zespołu napędowego 

Tabliczka typu 

Symbol typu 

Apteczka/trójkąt ostrzegawczy 

Przednie siedzenia 

Blokada tylnego siedzenia 

Telefon / Telematik 

Dodatkowe lampki ostrzegawcze 

Umowa konserwacji 

przegroda przeciwwirowa 

przedłużenie okresu przeglądu 

Zasobnik ciepła/ogrzewanie 
dodatkowe 

szyba czołowa 

Wskaźnik poziom płynu do mycia 

Dodatkowe opony (zimowe) 

dywaniki podłogowe 

listwy ozdobne 

Dodatkowe mocowanie fotelika dla 
dziecka 

ogrzewanie dodatkowe 9MO 
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Nazwa 

bez odbioru TV/cyfrowy odbiór radiowy 

bez dodatkowej dolnej osłony podwozia 

Specjalna tabliczka typu dla WE 
samochody osobowe M1 

Oznaczenie typu z tyłu 
lub z napisami Quattro 

Apteczka z trójkątem ostrzegawczym 

siedzenie komfortowo-sportowe 

Odblokowanie tylnego siedzenia standardowego 

Instalacja do telefonu 
komórkowego 

dodatkowe lampki ostrzegawcze w drzwiach 

Bez umowy konserwacji 

bez grodzi przeciwwirowej 

przedłużenie okresu przeglądu 

dodatkowe ogrzewanie powietrz.,elektryczne 

szyba przednia (szkło atermiczne-laminowane) 

wskaźnik poziomu wody do mycia 

Bez dodatkowych opon 

Dywaniki z przodu i tyłu 

listwy ozdobne czarne 

siedzenie z systemem ISOFIX 

bez ogrzewania postojowego. 

Audi 


