
REGISTRACE & AKTIVACE

ŠKODA CONNECT



Registraci uživatele a vozidla

Connect Portal
Pro používání online služeb ŠKODA Connect je nejprve nutné provést registraci uživatele a vozidla na internetové stránce Connect 
Portal a aktivovat online služby v infotainmentu ve vozidle. Connect Portal je dostupný na internetových stránkách importéra 
ŠKODA. Po úspěšné registraci a aktivaci získáváte možnost plně využívat ovládání online služeb pomocí internetové stránky 
Connect Portal nebo aplikace ŠKODA Connect v mobilním telefonu.

Co Connect Portal umožňuje?

Správu uživatelského účtu

Nastavení / Použití online služeb

Prodloužení používání online služeb



Connect Portal › Postup registrace  › Krok po kroku

Vytvoření účtu Dokončení

Spusťte Connect Portal.

1. Zvolte Vaši zemi a preferovaný jazyk.

2. Klikněte na „Pokračovat”.

1. Klikněte na „Vytvořit uživatelský účet”.

1.

1.

1.

2.

AktivaceRegistrace



Connect Portal › Postup registrace  › Krok po kroku

1. Zadejte e-mailovou adresu, kterou budete používat pro 
přihlášení na Connect Portal.

2. Zadejte přístupové heslo a pro ověření heslo zopakujte.

3. Klikněte na „Pokračovat”.

Na zadanou e-mailovou adresu bude zaslán potvrzovací e-mail.

Zkontrolujte Vaši doručenou poštu a v potvrzovacím e-mailu 
klikněte na odkaz pro ověření.  Odkaz je platný 24 h.

V případě nenalezení potvrzovacího e-mailu zkontrolujte složky 
pro  nevyžádané zprávy.

3.

1.

Požadavky na heslo:

• Minimálně osm znaků

• Kombinace číslic, malých a velkých písmen

Vytvoření účtu DokončeníAktivaceRegistrace

2.

2.



Connect Portal › Postup registrace  › Krok po kroku

Po kliknutí na odkaz pro ověření se zobrazí stránka informující o 
úspěšném ověření.

Pro pokračování klikněte na „OK”.

Přihlaste se k Vašemu uživatelskému účtu..

Vytvoření účtu DokončeníAktivaceRegistrace



Connect Portal › Postup registrace  › Krok po kroku

Po přihlášení se zobrazí registrační formulář. 

Zde prosím zadejte Vaše osobní a kontaktní údaje.

1. Potvrďte, že jste si přečetli a souhlasíte s podmínkami užívání 
uživatelského účtu a s informacemi týkajícími se 
shromažďování a využívaní osobních údajů a souvisejících dat o 
vozidle.

2. Pokud si přejete být kontaktováni společností ŠKODA AUTO
pro reklamní účely a průzkumy trhu, potvrďte souhlas a zvolte 
preferovaný způsob kontaktu s Vámi. Tento souhlas a způsob 
kontaktu je možné kdykoliv změnit ve Vašem uživatelském 
profilu.  

3. Klikněte na „Pokračovat”.

3.

Vytvoření účtu DokončeníAktivaceRegistrace

1.
1.

2.

2.



Connect Portal › Postup registrace  › Krok po kroku

1. Zadejte 17-ti místné identifikační číslo Vašeho vozidla (VIN).

2. Pokud nevíte, kde naleznete VIN Vašeho vozidla, použijte 
nápovědu, kterou zobrazíte kliknutím na zvýrazněný text
„zde”.

3. Klikněte na „Pokračovat”.

1.

3.

2.

Vytvoření účtu DokončeníAktivaceRegistrace



Connect Portal › Postup registrace  › Krok po kroku

Po zadání VIN se zobrazí přehled objednaných balíčků online 
služeb ŠKODA Connect.

Vytvoření účtu DokončeníAktivaceRegistrace

2.

1.

1. Přečtěte si a potvrďte souhlas se Všeobecnými obchodními 
podmínkami pro používání online služeb ŠKODA Connect.

2. Klikněte na „Pokračovat”.



Connect Portal › Postup registrace  › Krok po kroku

Na následující stránce se zobrazí registrační PIN kód. 

Ten musí být zadán v infotainmentu ve Vašem vozidle pro 
ověření uživatele vozidla a navázaní spojení mezi vozidlem a 
Vaším uživatelským účtem.

Poznamenejte si registrační PIN kód.

Před zadáním registračního PIN kódu do 
infotainmentu se ujistěte, že vozidlo je připojené k 
internetu. Informace o připojení k internetu 
naleznete v Návodu k obsluze.

Vytvoření účtu DokončeníAktivaceRegistrace



Connect Portal › Postup registrace  › Krok po kroku

1. Stiskněte tlačítko „MENU” na 
infotainmentu a zvolte „Nastavení”.

2. Zobrazené nabídky posuňte směrem 
dolů a zvolte „ŠKODA Connect (služby 
online)”.

3. Zvolte „Registrace”.

4. Zadejte registrační PIN kód a stiskněte 
„OK”.

5. Vyčkejte, než infotainment potvrdí 
registraci.
To může trvat i několik minut.

6. Vraťte se zpět na Connect Portal.  Pokud 
je stále zobrazená nebo se po přihlášení 
znovu zobrazí stránka s registračním PIN 
kódem, klikněte na „Obnovit“.

6.

Vytvoření účtu DokončeníAktivaceRegistrace



Connect Portal › Postup registrace  › Krok po kroku

Pokud jste nový uživatel, budete vyzváni k volbě Vašeho 
oblíbeného servisního partnera. Pokud se rozhodnete, že 
nechcete v tuto chvíli volbu provést, klikněte na „Nemám 
zájem”. 

Pokud kliknete na „Vybrat”, bude následovat volba servisního 
partnera, která je podrobně popsána na následujících stránkách 
tohoto dokumentu.

Pokud nezvolíte oblíbeného servisního partnera, 
nebude možné aktivovat službu "Plánování návštěvy 
servisu„.

Vytvoření účtu DokončeníAktivaceRegistrace



Connect Portal › Volba oblíbeného servisního partnera

1. Pro vyhledání servisního partnera zadejte polohu nebo název 
obchodního zastoupení

2. Klikněte na vyhledávací tlačítko.

3. Zobrazí se výsledky vyhledané na základě zadaných údajů.

4. Pro zobrazení detailů klikněte na malou šipku.

5. Potvrďte volbu kliknutím na „Zvolit servisního 
partnera”.

6. Zobrazí se detailní informace o zvoleném servisním partnerovi.

7. Zvolte způsob komunikace se servisním partnerem.

8. Volbu servisního partnera potvrďte kliknutím na „Uložit”.

2.1.

4.

5. 7. 7.

8.

3.

6.

Vytvoření účtu DokončeníAktivaceRegistrace



Connect Portal › Volba oblíbeného servisního partnera

Po potvrzení volby oblíbeného servisního partnera se zobrazí přehled 
informací o zvoleném servisním partnerovi. 

Informace, změnu nebo smazaní oblíbeného servisního partnera je 
možné udělat následujícím způsobem. 

1. Tlačítko pro zobrazení informací o oblíbeném servisním partnerovi.

2. Tlačítko pro změnu oblíbeného servisního partnera.

3. Tlačítko pro smazání oblíbeného servisního partnera.

1.

2. 3.

Vytvoření účtu DokončeníAktivaceRegistrace



Connect Portal › Plánování návštěvy servisu

1.

2.

3.

Služba "Plánování návštěvy servisu„ umožňuje to, že vozidlo 
oznámí Vašemu oblíbenému servisnímu partnerovi blížící se čas 
servisní prohlídky. Servisní partner Vás poté kontaktuje a 
dohodne s Vámi termín servisní prohlídky.

Aby bylo možné službu používat, je nutné ji aktivovat 
následujícím způsobem.

1. Klikněte na tlačítko „Moje vozy“.

2. Klikněte na tlačítko „Proaktivní servis“.

3. Klikněte na tlačítko „Aktivovat“.

Vytvoření účtu DokončeníAktivaceRegistrace



Tisk, rozmnožování, překládání nebo jine užití tohoto díla nebo jeho části nejsou
bez písemného souhlasu společnosti ŠKODA AUTO a.s. dovoleny.

Všechna majetková práva k tomuto dílu vyplývající z předpisů autorského práva
vykonává výlučně společnost ŠKODA AUTO a.s.
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