ŠKODA CONNECT
REGISTRERING OG AKTIVERING

Connect-portal
Anvendelse af onlinetjenesterne ŠKODA Connect kræver forudgående bruger- og bilregistrering på internetsiden Connect-portal
samt aktivering af onlinetjenesterne i bilens infotainment. Connect‐portalen er til rådighed på ŠKODA importørens internetsider.
Når registreringen og aktiveringen er foretaget korrekt, er det muligt at styre onlinetjenesterne i fuldt omfang ved hjælp af
internetsiden med Connect-portalen eller applikationen ŠKODA Connect på mobiltelefonen.

Hvilke muligheder giver Connect‐portalen ?

Bruger- og bilregistrering
Administration af brugerkonto
Indstilling/anvendelse af
onlinetjenesterne
Forlængelse af anvendelse af
onlinetjenesterne

Connect-portal

› Registreringsforløb › Trin for trin

Kontooprettelse

Registrering

Aktivering

Færdiggørelse

1.
1.
2.

Start ŠKODA Connect-portalen.
1. Vælg dit land og det foretrukne sprog.
2. Klik på Fortsæt.

1.

1. Klik på Opret en brugerkonto.

Connect-portal

› Registreringsforløb › Trin for trin

Kontooprettelse

Registrering

Aktivering

Færdiggørelse

1.
2.
2.
3.

1. Angiv en e-mail-adresse til login på Connect‐portalen.

Der sendes en bekræftelsesmail til den angivne adresse.

2. Angiv adgangspassword, og gentag dette til godkendelse.

Tjek din indbakke, og klik på linket til godkendelse i
bekræftelsesmailen. Linket gælder i 24 timer.

3. Klik på Fortsæt.

Kig i den spammappe, hvis du ikke kan finde bekræftelsesmailen.

Krav til passwordet:
• Mindst otte tegn
• En kombination af tal, små og store bogstaver

Connect-portal

› Registreringsforløb › Trin for trin

Kontooprettelse

Registrering

Når du har klikket på linket til godkendelse, vises en side med
information om, at godkendelsen lykkedes.
Klik på OK for at fortsætte.

Aktivering

Log på med din brugerkonto.

Færdiggørelse

Connect-portal
Kontooprettelse

› Registreringsforløb › Trin for trin
Registrering

Aktivering

Færdiggørelse

1.
1.
2.
2.

3.

Når du har logget på, vises en registreringsformular.
Angiv her dine personlige oplysninger samt kontaktdata.

1. Bekræft, at du har læst betingelserne for anvendelse af
brugerkontoen samt informationerne vedr. registrering og
anvendelse af personoplysninger og medfølgende data om
bilen, og at du accepterer disse.
2. Hvis du gerne vil kontaktes af ŠKODA AUTO med henblik på
markedsføring og markedsundersøgelser, skal du bekræfte
samtykket og vælge den foretrukne kontaktmåde. Du kan til
enhver tid ændre dette samtykke samt kontaktmåden i din
brugerprofil.
3. Klik på Fortsæt.

Connect-portal

› Registreringsforløb › Trin for trin

Kontooprettelse

Registrering

1.
2.
3.

1. Angiv din bils 17-cifrede stelnummer.
2. Hvis du ikke ved, hvor du kan finde din bils stelnummer, skal
du anvende hjælpefunktionen. Denne bliver vist ved at klikke
på den fremhævede tekst her.
3. Klik på Fortsæt.

Aktivering

Færdiggørelse

Connect-portal
Kontooprettelse

› Registreringsforløb › Trin for trin
Registrering

Aktivering

Færdiggørelse

1.
2.
Efter angivelse af stelnummeret vises en oversigt over de
bestilte pakker fra onlinetjenesterne ŠKODA Connect.

1. Læs og bekræft accepten af de generelle vilkår og betingelser
for anvendelse af onlinetjenesterne ŠKODA Connect.
2. Klik på Fortsæt.

Connect-portal
Kontooprettelse

› Registreringsforløb › Trin for trin
Registrering

Aktivering

Færdiggørelse

På den efterfølgende side vises en registrerings-PIN-kode.
Den skal angives i infotainment i din bil til godkendelse af
bilens ejer samt til oprettelse af forbindelse mellem bilen og
din brugerkonto.

Noter registrerings-PIN-koden.

Inden du angiver registrerings-PIN-koden, skal du
kontrollere, at der er internetforbindelse til bilen.
Du kan finde informationer om internetforbindelse i
instruktionsbogen.

Connect-portal

› Registreringsforløb › Trin for trin

Kontooprettelse

1. Tryk på sensorfeltet MENU på
infotainment, og vælg optionen
Setup.

Registrering

Aktivering

2. Scroll nedad i den viste menu, og vælg
optionen ŠKODA Connect
(onlinetjenester).

Færdiggørelse

3. Vælg optionen Registrering.

6.

4. Angiv registrerings-PIN-koden, og tryk
på OK.

5. Vent, indtil registreringen bekræftes af
infotainment.
Det kan tage flere minutter.

6. Skift tilbage til Connect-portalen. Hvis
siden med registrerings-PIN-koden
stadig vises, eller den stadig vises efter
login, skal du klikke på Gendan.

Connect-portal
Kontooprettelse

› Registreringsforløb › Trin for trin
Registrering

Aktivering

Færdiggørelse

Hvis du er ny bruger, opfordres du til at vælge din foretrukne
servicepartner. Hvis du beslutter dig for, at du ikke vil
foretage noget valg på dette tidspunkt, skal du klikke på Jeg
er ikke interesseret.
Hvis du klikker på Vælg, skal du efterfølgende vælge
servicepartneren. Forløbet til dette er beskrevet detaljeret på
de efterfølgende sider i dette dokument.

Hvis du ikke vælger en foretrukken servicepartner, er
det ikke muligt at aktivere tjenesten
Serviceplanlægning.

Connect Portal

› Valg af foretrukken servicepartner

Kontooprettelse

Registrering

Aktivering

2.

1.
3.

Færdiggørelse

6.

4.

5.

7.

7.
8.

1. For at søge efter en servicepartner skal du angive lokationen
eller dennes betegnelse.

7. Vælg kommunikationsmåden med servicepartneren.

2. Klik på søgeknappen.

8. Bekræft valget af servicepartneren ved at klikke på Gem.

3. Resultaterne, der bliver fundet i henhold til angivelsen,
bliver vist.
4. Klik på den lille pil for at se detaljer.
5. Bekræft valget ved at klikke på Vælg servicepartner.

6. Der vises detaljerede informationer om den valgte servicepartner.

Connect Portal

› Valg af foretrukken servicepartner

Kontooprettelse

Registrering

Aktivering

1.

2.

Når du har bekræftet valget af den foretrukne servicepartner, vises
informationer om den valgte servicepartner på en liste.
Du kan få vist informationer om, ændre eller slette den valgte
servicepartner på følgende måde:
1. Knap til visning af informationer om den foretrukne servicepartner
2. Knap til ændring af den foretrukne servicepartner
3. Knap til sletning af den foretrukne servicepartner

3.

Færdiggørelse

Connect-portal
Kontooprettelse

› Serviceplanlægning
Registrering

1.

Aktivering

Færdiggørelse

Tjenesten Serviceplanlægning giver mulighed for, at din bil
informerer din foretrukne servicepartner om, at det er tid til
service. Servicepartneren vil efterfølgende hurtigt kontakte dig
og aftale servicebesøget med dig.
For at kunne anvende tjenesten skal den aktiveres på følgende
måde:
1. Klik på knappen Mine køretøjer.

2.

2. Klik på knappen Proactive Service.
3. Klik på knappen Aktiver.

3.

Eftertryk, kopiering, oversættelse eller anden anvendelse, også i uddrag, er ikke
tilladt uden skriftlig tilladelse fra ŠKODA AUTO a.s..
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