ŠKODA CONNECT

Rekisteröinti ja aktivointi

Connect Portal
ŠKODA Connect -onlinepalvelujen käyttö edellyttää käyttäjän ja auton rekisteröintiä Connect Portalissa sekä palvelujen
aktivointia auton soittimen kautta. Connect Portaliin pääsee maahantuojan verkkosivustolta www.skoda.fi tai suoraan
www.skoda-connect.com. Kun rekisteröinti on valmis, monipuoliset online-palvelut ovat käytettävissä ŠKODA Connect
Portalissa, ŠKODA Connect App -älypuhelinsovelluksessa ja autossa.

Connect Portal mahdollistaa seuraavat:
Rekisteröinti ja aktivointi
Rekisteröinti/kirjautuminen
Auton lisääminen
ŠKODA Connect -palvelujen tilaaminen ja aktivointi
Oman huoltopisteen valinta

Käyttäjätilin hallinta
Palvelujen määritys ja käyttö
Sopimuksen jatkaminen

Connect Portal

› Rekisteröinti › Vaihe vaiheelta

Käyttäjätilin luonti

Rekisteröinti

Aktivointi

Viimeistely

1.
1.
2.
1.
Connect Portaliin pääsee maahantuojan verkkosivustolta.
1. Valitse maa ja käyttökieli.
2. Napsauta "Jatka".

1. J os et ole vielä rekisteröitynyt Connect Portalissa,
napsauta "Luo käyttäjätili".

Connect Portal

› Rekisteröinti › Vaihe vaiheelta

Käyttäjätilin luonti

Rekisteröinti

Aktivointi

Viimeistely

1.
2.
2.
3.

1. Anna sähköpostiosoite, jota haluat käyttää kirjautuessasi
Connect Portaliin.

Antamaasi sähköpostiosoitteeseen lähetetään rekisteröinnin
vahvistussähköposti.

2. Anna salasana ja vahvista salasana antamalla se uudelleen.

Tarkasta saapuneet viestisi ja jatka rekisteröintiä
napsauttamalla sähköpostissa olevaa ”Päätä rekisteröityminen”
-linkkiä (voimassa 24 tuntia). Tarkasta tarvittaessa sähköpostisi
roskapostikansio ja varmista, ettei sähköpostiviesti ole
mennyt sinne.

3. Napsauta "Jatka".
Salasanavaatimukset:
Vähintään kahdeksan merkkiä
Salasanan tulee olla yhdistelmä
isoja kirjaimia, pieniä kirjaimia
ja numeroita

Connect Portal
Käyttäjätilin luonti

› Rekisteröinti › Vaihe vaiheelta
Rekisteröinti

Kun olet napsauttanut sähköpostin ”Päätä rekisteröityminen”
-linkkiä, nettiselaimeen avautuu uusi ikkuna, jossa kerrotaan
todentamisen onnistumisesta.
Jatka napsauttamalla "OK".

Aktivointi

Viimeistely

Syötä antamasi sähköpostiosoite ja salasana
ja napsauta "Sisäänkirjautuminen".
Uusi käyttäjätili on nyt luotu.
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› Rekisteröinti › Vaihe vaiheelta
Rekisteröinti

Aktivointi

Viimeistely

1.
1.
2.
2.
3.

Näyttöön avautuu rekisteröintilomake. Syötä henkilötiedot
ja yhteystiedot tähän.

1. Vahvista, että olet lukenut käyttöehdot sekä henkilötietojen
ja autoon liittyvien tietojen keräämistä, julkistamista
ja käyttöä koskevat tiedot.
2. Jos haluat antaa ŠKODA AUTOLLE luvan ottaa sinuun
yhteyden yksilöityjen mainonnan ja markkinointitutkimusten
tekemistä varten, anna yleinen suostumuksesi tässä ja valitse
haluamasi yhteydenottokanavat. Voit koska tahansa muuttaa
näitä asetuksia käyttäjäprofiilissa.
3. Napsauta "Jatka", kun olet syöttänyt kaikki tiedot.
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› Rekisteröinti › Vaihe vaiheelta
Rekisteröinti

1.
2.
1.

1. S
 yötä seuraavassa vaiheessa autosi 17-numeroinen
valmistenumero (VIN) ja napsauta "Jatka".
2. Jos et löydä autosi VIN-numeroa, avaa opas napsauttamalla
korostettua tekstiä "tässä".

Aktivointi

Viimeistely
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› Rekisteröinti › Vaihe vaiheelta
Rekisteröinti

Aktivointi

Viimeistely

1.
2.
Kun olet syöttänyt ja vahvistanut autosi VIN-numeron,
järjestelmä siirtyy käytettävissä olevien Connectpalvelupakettien yhteenvetoon.
Voit vahvistaa Connect-palvelujen käyttösopimuksen
sivun lopussa.
1. Lue ja hyväksy yleiset käyttöehdot.
2. Napsauta "Jatka".
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› Rekisteröinti › Vaihe vaiheelta
Rekisteröinti

Aktivointi

Viimeistely

Seuraavalla sivulla näkyy nyt PIN-rekisteröintikoodi.
Se on syötettävä autosi tietoviihdejärjestelmään,
jotta autosi ja käyttäjätilisi voidaan yhdistää toisiinsa.

Merkitse PIN-rekisteröintikoodi muistiin.

Ennen kuin syötät rekisteröintikoodin tietoviihdejärjestelmään, tarkasta, että autosi on
yhteydessä internetiin. Care Connect -palvelut käyttävät autoon integroitua yhteyttä.
Navigointijärjestelmään liittyvät Infotainment
Online -palvelut edellyttävät erikseen toteutettavan internetyhteyden. Lisätietoja internetyhteydestä löydät käyttöohjekirjasta.

Connect Portal

› Rekisteröinti › Vaihe vaiheelta

Käyttäjätilin luonti

Rekisteröinti

1. Paina tietoviihdejärjestelmän "MENU"näppäintä ja valitse näytön "Asetukset/
Settings/Setup"-toimintonäppäin.

Aktivointi

2. Vieritä valikkoa alaspäin ja valitse
"ŠKODA Connect (online-palvelut)".

Viimeistely

3. Valitse "Rekisteröinti".

6.

4. Syötä PIN-rekisteröintikoodi

näppäimistöllä ja paina "OK".

5. Odota, että tietoviihdejärjestelmä
vahvistaa rekisteröinnin. Tämä voi
kestää muutaman minuutin.

6. Palaa Connect Portaliin. Jos
rekisteröintikoodin sivu on yhä näkyvissä
napsauta "Uusi" ja tarkasta, onko auton
määritys tehty oikein.
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› Rekisteröinti › Vaihe vaiheelta
Rekisteröinti

Aktivointi

Viimeistely

Jos olet uusi käyttäjä, sinua pyydetään valitsemaan huoltopiste.
Jos et halua valita sitä nyt, klikkaa ”En ole kiinnostunut”.
Huoltopisteen valinta tapahtuu sen jälkeen, kun olet
napsauttanut "Valitse"-näppäintä. Prosessi on selitetty vaihe
vaiheelta tämän dokumentin seuraavalla sivulla.
Huoltopisteen valinnan jälkeen on lisäksi aktivoitava
"Huoltokäyntisuunnittelu"-toiminto.

Jos suosikkihuoltopistettä ei ole valittu, Huoltokäyntisuunnittelua ei ole mahdollista aktivoida.

Connect Portal

› Huoltopisteen valinta

Käyttäjätilin luonti

Rekisteröinti

Aktivointi

Viimeistely

6.
1.

2.
3.

4.

7.
5.
1. K
 irjoita sen alueen nimi, jolta haluat etsiä huoltopisteitä,
huoltopisteen nimi tai esimerkiksi postinumero.
2. Napsauta ”Löydä huoltokumppani” -hakunäppäintä.
3. S
 yöttämiisi tietoihin perustuvat hakutulokset
näytetään näytössä.
4. Näytä tarkat tiedot napsauttamalla pientä nuolta.
5. Vahvista valintasi napsauttamalla "Valitse
huoltokumppani".

7.
8.

6. Nyt näet valitsemasi huoltopisteen tarkat tiedot.
7. Valitse huoltopisteen yhteydenottokanava.
8. Vahvista valintasi napsauttamalla "Tallenna".

Connect Portal

› Huoltopisteen valinta

Käyttäjätilin luonti

Rekisteröinti

Aktivointi

Viimeistely

1.

2.

1. P
 ääset valitsemasi huoltopisteen yhteenvetotietoihin
napsauttamalla yläreunassa olevan valikon kohtaa
"HUOLTOKUMPPANI".

2. Halutun yhteydenottotavan muokkausnäppäin.
3. Valitun huoltopisteen poistonäppäin.

3.

Connect Portal

› Huoltokäyntisuunnittelu

Käyttäjätilin luonti

Rekisteröinti

Aktivointi

Viimeistely

Huoltokäyntisuunnittelu-palvelun avulla autosi ilmoittaa
valitsemaasi huoltoon lähestyvästä huollon tarpeesta.
ŠKODA-huoltosi ottaa sinuun yhteyttä huoltoajan sopimiseksi.

1.

1. Napauta ”Omat autot”.
2.	Napauta ”Proactive Service”.
3. "Huoltokäyntisuunnittelu" napauta ”Aktivoi”.

2.

3.

Connect Portal

› Online-seisontalämmitys

Käyttäjätilin luonti

Rekisteröinti

Aktivointi

Viimeistely

1.

2.

3.

4.

Online-seisontalämmitys mahdollistaa tehdasasennetun polttoainetoimisen lisälämmittimen käytön ŠKODA Connect Appilla (saatavana
iOS- ja Android-käyttöjärjestelmien älypuhelimiin).
Online-seisontalämmityksen käyttö vaatii erillisen S-PIN
-vahvistuskoodin, joka asetetaan Connect Portalissa.
1. Napauta ”Käyttäjäprofiili”.
2. Napauta ”Asetukset”.
3. Napauta ”Luo S-PIN”.

4. Online-seisontalämmitys
löytyy ŠKODA Connect
Appissa autokohtaiselta
pääsivulta.
5. S
 -PIN tarvitaan
vahvistuksena, kun auton
polttoainetoiminen
lisälämmitin aktivoidaan
sovelluksella.

5.

N AUT I L U KU I S I STA Š KO DA CO NNECT I N TARJ OAM I STA
ONLINE- OMIN A I S U U KS I STA NI I N AUTO SSA KUI N ETÄN Ä .
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Kaikki tämän esitteen yksityiskohdat olivat painatushetkellä paikkansa
pitäviä. Valmistaja pidättää oikeuden muutoksiin niistä ennalta ilmoittamatta.
Tämän esitteen tiedot on tarkoitettu vain suuntaa-antaviksi.
Kysy ŠKODA-jälleenmyyjäliikkeestä ajantasaiset ja yksityiskohtaiset tiedot
koskien ŠKODA Connectin tarjoamia ominaisuuksia, saatavuutta ja käyttöehtoja. Tämä esite on painettu kloorittomasti valkaistulle selluloosapaperille.
Paperi on 100-prosenttisesti kierrätyskelpoista.
Ympäristölogo ilmaisee ŠKODA Auton valmiutta, vastuuta ja
pyrkimystä kestävän kehityksen ja ympäristön vaalimiseen.
skoda.fi

skoda-connect.com

facebook.com/SkodaSuomi

ŠKODA-jälleenmyyjäsi

