ŠKODA CONNECT
REJESTRACJA I AKTYWACJA

Connect Portal
Korzystanie z usług online ŠKODA Connect wymaga uprzedniego zarejestrowania użytkownika i pojazdu na stronie internetowej
portalu Connect oraz aktywowania usług online w urządzeniu Infotainment samochodu. Portal Connect dostępny jest na stronach
internetowych importera ŠKODA. Po pomyślnej rejestracji i aktywacji istnieje możliwość sterowania pełnym zakresem usług online
za pomocą strony internetowej portalu Connect lub aplikacji ŠKODA Connect w telefonie komórkowym.

Co umożliwia portal Connect?
Rejestracja użytkownika i pojazdu
Administrowanie kontem użytkownika
Ustawianie / korzystanie z usług online
Przedłużenie korzystania z usług online

Connect Portal

› Przebieg rejestracji › Krok po kroku

Zakładanie konta

Rejestracja

Aktywacja

Zakończenie

1.
1.
2.

Uruchom portal ŠKODA Connect.
1. Wybierz kraj i preferowany język.
2. Kliknij „Dalej”.

1.

1. Kliknij „Załóż konto użytkownika”.

Connect Portal

› Przebieg rejestracji › Krok po kroku

Zakładanie konta

Rejestracja

Aktywacja

Zakończenie

1.
2.
2.
3.

1. Wprowadź adres e-mailowy w celu zarejestrowania się na
portalu Connect.
2. Wprowadź hasło dostępu i powtórz je w celu weryfikacji.
3. Kliknij „Dalej”.

Na podany adres zostanie wysłany e-mail potwierdzający.
Sprawdź wiadomości odebrane i kliknij w e-mailu
potwierdzającym odnośnik weryfikacji. Odnośnik jest ważny
przez 24 godziny.
Jeżeli nie znajdziesz e-maila potwierdzającego, sprawdź folder
spamu.

Wymagania dotyczące hasła:
• co najmniej osiem znaków
• kombinacja cyfr oraz małych i wielkich liter

Connect Portal

› Przebieg rejestracji › Krok po kroku

Zakładanie konta

Rejestracja

Po kliknięciu odnośnika weryfikacji wyświetlona zostanie strona
z informacją o pomyślnym zakończeniu weryfikacji.
Aby kontynuować, kliknij „OK”.

Aktywacja

Zakończenie

Zaloguj się na swoje konto użytkownika.

Connect Portal
Zakładanie konta

› Przebieg rejestracji › Krok po kroku
Rejestracja

Aktywacja

Zakończenie

1.
1.
2.
2.
3.

Po zalogowaniu się zostanie wyświetlony formularz rejestracji.
Wprowadź swoje dane osobowe i dane kontaktowe.

1. Potwierdź zapoznanie się i wyrażenie zgody na warunki
korzystania z konta użytkownika oraz informacje dotyczące
rejestrowania i korzystania z danych osobowych, a także
związanych z nimi danych pojazdu.
2. Jeżeli chcesz, aby firma ŠKODA AUTO kontaktowała się z
Tobą dla celów reklamowych i badania rynku, potwierdź
wyrażenie na to zgody i wybierz preferowany rodzaj kontaktu.
Zgodę tę i rodzaj kontaktu możesz w każdej chwili odwołać /
zmienić na swoim profilu użytkownika.
3. Kliknij „Dalej”.

Connect Portal

› Przebieg rejestracji › Krok po kroku

Zakładanie konta

Rejestracja

1.
2.
3.

1. Wprowadź składający się z 17 znaków numer identyfikacyjny
(VIN) samochodu.
2. Jeżeli nie wiesz, gdzie znaleźć numer VIN swojego
samochodu, skorzystaj z pomocy. Zostanie ona wyświetlona
po kliknięciu pogrubionego tekstu „tutaj”.
3. Kliknij „Dalej”.

Aktywacja

Zakończenie

Connect Portal
Zakładanie konta

› Przebieg rejestracji › Krok po kroku
Rejestracja

Aktywacja

Zakończenie

1.
2.
Po wprowadzeniu numeru VIN zostanie wyświetlony przegląd
zamówionych pakietów usług online ŠKODA Connect.

1. Przeczytaj i potwierdź wyrażenie zgody na Ogólne warunki
korzystania z usług online ŠKODA Connect.
2. Kliknij „Dalej”.

Connect Portal
Zakładanie konta

› Przebieg rejestracji › Krok po kroku
Rejestracja

Aktywacja

Zakończenie

Na poniższej stronie wyświetlony zostanie rejestracyjny kod
PIN.
Kod ten należy wprowadzić w urządzeniu Infotainment
Twojego pojazdu w celu weryfikacji właściciela pojazdu
oraz nawiązania połączenia między samochodem a Twoim
kontem użytkownika.
Zanotuj rejestracyjny kod PIN.

Przed wprowadzeniem rejestracyjnego kodu PIN
upewnij się, że samochód ma połączenie z
Internetem. Informacje dotyczące połączenia z
Internetem znajdziesz w instrukcji obsługi.

Connect Portal

› Przebieg rejestracji › Krok po kroku

Zakładanie konta

1. Naciśnij pole czujnikowe „MENU”
na urządzeniu Infotainment i
wybierz opcję „Ustawienia”.

Rejestracja

Aktywacja

2. Przewiń wyświetlone menu w dół
i wybierz opcję „ŠKODA Connect (usługi
online)”.

Zakończenie

3. Wybierz opcję „Rejestracja”.

6.

4. Wprowadź rejestracyjny kod PIN i
naciśnij „OK” .

5. Zaczekaj na potwierdzenie rejestracji przez
urządzenie Infotainment.
Może to potrwać nawet kilka minut.

6. Wróć do portalu Connect. Jeżeli nadal
wyświetlana jest strona z rejestracyjnym
kodem PIN lub jeżeli po rejestracji
strona ta dalej się wyświetla, kliknij
„Zresetuj“.

Connect Portal
Zakładanie konta

› Przebieg rejestracji › Krok po kroku
Rejestracja

Aktywacja

Zakończenie

Nowi użytkownicy proszeni są o wybranie preferowanego
partnera serwisowego. Jeśli nie życzysz sobie dokonać tego
wyboru w tym momencie, kliknij „Nie jestem zainteresow”.
Jeżeli klikniesz „Wybierz”, dokonasz wyboru partnera
serwisowego. Przebieg tej czynności opisano szczegółowo na
dalszych stronach tego dokumentu.

Jeżeli nie wybierzesz preferowanego partnera
serwisowego, aktywacja usługi „Planowanie wizyty w
serwisie” nie będzie możliwa.

Connect Portal

› Wybór preferowanego partnera serwisowego

Zakładanie konta

Rejestracja

Aktywacja

1.

2.
3.

Zakończenie

6.

4.

5. 7.

7.
8.

1. Aby znaleźć partnera serwisowego, wprowadź jego
lokalizację lub nazwę.

6. Wyświetlone zostaną szczegółowe informacje na temat wybranego
partnera serwisowego.

2. Kliknij przycisk Znajdź.

7. Wybierz sposób komunikowania się z partnerem
serwisowym.

3. Wyświetlone zostaną wyniki zgodne z wprowadzonymi
danymi.
4. Kliknij małą strzałkę, aby wyświetlić szczegóły.
5. Potwierdź wybór, klikając „Wybierz partnera serwisowego”.

8. Potwierdź wybór partnera serwisowego, klikając „Zapisz”.

Connect Portal

› Wybór preferowanego partnera serwisowego

Zakładanie konta

Rejestracja

Aktywacja

1.

2.

Po potwierdzeniu wyboru preferowanego partnera serwisowego zostaną
wyszczególnione informacje na temat wybranego partnera.
Wyświetlenia informacji, zmiany lub usunięcia preferowanego partnera
serwisowego można dokonać następująco.
1. Przyciskiem wyświetlania informacji o preferowanym partnerze
serwisowym.
2. Przyciskiem zmiany preferowanego partnera serwisowego.
3. Przyciskiem usuwania preferowanego partnera serwisowego.

3.

Zakończenie

Connect Portal

› Planowanie wizyty w serwisie

Zakładanie konta

Rejestracja

1.

Aktywacja

Zakończenie

Usługa „Planowanie wizyty w serwisie” oferuje możliwość
informowania przez pojazd preferowanego partnera
serwisowego
o przypadającym terminie w serwisie. Partner serwisowy
skontaktuje się następnie z Tobą i uzgodni termin wizyty.
Aby korzystać z tej usługi, należy ją aktywować w następujący
sposób.
2.
1. Kliknij przycisk „Moje pojazdy“.
2. Kliknij przycisk „Proactive Service“.
3. Kliknij przycisk „Aktywuj“.
3.

Przedruk, powielanie, tłumaczenie lub wykorzystanie tego opracowania w inny sposób,
także we fragmentach, bez pisemnej zgody ŠKODA AUTO a.s. jest niedozwolone.
Wszelkie prawa autorskie są wyraźnie zastrzeżone dla ŠKODA AUTO a.s. zgodnie
z ustawą o prawach autorskich.
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