
РЕГИСТРАЦИЯ И АКТИВИРАНЕ

ŠKODA CONNECT



Регистрация на потребителя и 
автомобила

Connect Portal
Използването на онлайн услугите ŠKODA Connect изисква предварителна регистрация на потребителя и автомобила 
на Интернет страницата Connect Portal, както и активиране на онлайн услугите в Инфотейнмънт на автомобила.
Connect Portal е наличен на Интернет страницата на вносителя на ŠKODA. След успешна регистрация и активиране 
съществува възможността да управлявате в пълен обем онлайн услугите посредством Интернет страницата Connect Portal 
или приложението ŠKODA Connect в мобилен телефон.

Какво позволява Connect Portal?

Управление на потребителския 
профил

Настройка / използване на онлайн 
услугите

Удължаване на използването на 
онлайн услугите



Connect Portal › Процес на регистрация  › Стъпка по стъпка

Създаване на профил Завършване

Стартирайте ŠKODA Connect Portal.

1. Изберете Вашата държава и предпочитания език.

2. Кликнете върху „Продължи”.

1. Кликнете върху "Създай потребителски акаунт".
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АктивиранеРегистрация



Connect Portal › Процес на регистрация  › Стъпка по стъпка

1. Въведете имейл адреса за вписване в Connect Portal.

2. Въведете паролата за достъп и я повторете за 
потвърждение.

3. Кликнете върху „Продължи”.

На посочения адрес ще бъде изпратен имейл с потвърждение.

Проверете Вашата входяща пощенска кутия и в имейла с 
потвърждението кликнете върху линка за потвърждение.  
Линкът е валиден 24 часа.

Ако не намерите имейла с потвърждение проверете папка “Спам”.

3

1

Изисквания към паролата:

• Минимум осем знака
• Комбинация от цифри, малки и големи букви

Създаване на профил ЗавършванеАктивиранеРегистрация
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Connect Portal › Процес на регистрация  › Стъпка по стъпка

След кликване върху линка за потвърждение се показва 
страница с информация относно успешното потвърждение.

Кликнете върху "OK", за да продължите.

Влезте във Вашия потребителски профил.

Създаване на профил ЗавършванеАктивиранеРегистрация



Connect Portal › Процес на регистрация  › Стъпка по стъпка

След вписване се показва формуляр за регистрация. 

Моля, въведете тук вашите лични данни, както и данни 
за контакт.

1. Потвърдете, че сте прочели условията за ползване на 
потребителския профил, както и информацията относно 
събирането и използването на лични данни и свързаните с 
тях данни на автомобила, и че сте съгласни с тях.

2. Ако искате ŠKODA AUTO да се свързва с Вас за рекламни 
цели и проучване на пазара, потвърдете Вашето съгласие 
и изберете предпочитания начин за осъществяване на 
контакт. Това съгласие, както и начинът на осъществяване 
на контакт можете да промените по всяко време във Вашия 
потребителски профил.

3. Кликнете върху „Продължи”.
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Connect Portal › Процес на регистрация  › Стъпка по стъпка

1. Въведете 17-цифровия идентификационен номер (VIN) на 
Вашия автомобил.

2. Ако не знаете, къде да намерите VIN на вашия автомобил, 
използвайте помощта. Тя се показва чрез кликване на 
подчертания текст „тук”.

3. Кликнете върху „Продължи”.
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Connect Portal › Процес на регистрация  › Стъпка по стъпка

След въвеждането на VIN номера се показва преглед на 
поръчаните пакети на онлайн услугите ŠKODA Connect.

Създаване на профил ЗавършванеАктивиранеРегистрация
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1. Прочетете и потвърдете съгласието си с общите условия за 
използване на онлайн услугите ŠKODA Connect.

2. Кликнете върху „Продължи”.



Connect Portal › Процес на регистрация  › Стъпка по стъпка

На следващата страница се показва регистрационен PIN код.

Той трябва да се въведе за потвърждение на собственика 
на автомобила, както и за осъществяването на връзка 
между автомобила и Вашия потребителски профил в 
Инфотейнмънт във Вашия автомобил.

Запомнете регистрационния PIN код.

Преди въвеждането на регистрационния PIN код 
се уверете, че има налична Интернет връзка до 
автомобила. Информация относно Интернет 
връзката можете да намерите в ръководството 
за обслужване.

Създаване на профил ЗавършванеАктивиранеРегистрация



Connect Portal › Процес на регистрация  › Стъпка по стъпка

1. Натиснете сензорното поле 
„МЕNU” на Инфотейнмънт и 
изберете опцията „Настройки”.

2. Скролирайте в показваното меню 
надолу и изберете опцията „ŠKODA
Connect (онлайн услуги)”.

3. Изберете опцията „Регистрация”.

4. Въведете регистрационния PIN код 
и натиснете „OK”.

5. Изчакайте, докато регистрацията 
бъде потвърдена от Инфотейнмънт.
Това може да отнеме няколко 
минути.

6. Върнете се обратно към Connect 
Portal.  Ако страницата с 
регистрационния PIN код все още се 
показва, или ако след вписването тя 
все още се показва, тогава кликнете 
върху „Възстанови“.

6

Създаване на профил ЗавършванеАктивиранеРегистрация



Connect Portal › Процес на регистрация  › Стъпка по стъпка

Ако сте нов потребител, ще бъдете подканени да изберете 
Вашия предпочитан сервизен партньор. Ако решите, че в 
този момент не искате да правите избор, кликнете върху 
„Нямам интерес”. 

Ако кликнете върху „Избери”, тогава се извършва изборът 
на сервизен партньор. Процедурата за това е описана 
подробно на следващите страници на този документ.

Ако не изберете предпочитан сервизен партньор, 
тогава не е възможно активиране на услугата
"Планиране посещение в сервиза”.

Създаване на профил ЗавършванеАктивиранеРегистрация



Connect Portal › Избор на предпочитания сервизен партньор

1. За търсене на сервизен партньор въведете 
местоположението или неговото означение.

2. Кликнете върху бутона за търсене.

3. Намерените съгласно въвеждането резултати се 
показват.

4. Кликнете върху малката стрелка, за да покажете 
подробностите.

5. Потвърдете избора чрез кликване върху „Избери 
сервизен партньор”.

6. Показват се подробни информации за избрания сервизен 
партньор.

7. Изберете вида на комуникацията със сервизния партньор.

8. Потвърдете избора на сервизния партньор чрез кликване 
върху „Запамети”.
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Connect Portal › Избор на предпочитания сервизен партньор

След потвърждение на избора на предпочитания сервизен 
партньор се посочва информация за избрания сервизен 
партньор. 

Показване на информацията, промяна или изтриване на 
предпочитания сервизен партньор могат да се извършат 
както следва. 

1. Бутон за показване на информация за предпочитания 
сервизен партньор.

2. Бутон за промяна на предпочитания сервизен партньор.

3. Бутон за изтриване на предпочитания сервизен партньор.
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Connect Portal › Планиране на посещение в сервиз
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Услугата “Планиране на посещение в сервиза„ предлага 
възможността Вашият автомобил да информира Вашия 
предпочитан сервизен партньор за нужно сервизно 
обслужване. Сервизният партньор след това ще се свърже 
с Вас и ще уговори сервизното обслужване с Вас.

За да можете да използвате услугата, тя трябва да се 
активира както следва.

1. Кликнете върху бутона „Моите автомобили“.

2. Кликнете върху бутона „Proactive Service“.

3. Кликнете върху бутона „Активирай“.

Създаване на профил ЗавършванеАктивиранеРегистрация



Печатане, копиране, превеждане или друго използване на това ръководство, както 
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