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Digitaalisen ajopäiväkirjan hallinta ja sen tietojen vienti
Digitaaliseen ajopäiväkirjaasi tallennetaan kaikki ajomatkat sisältäen 
seuraavat matkakohtaiset tiedot: lähtöpaikka, määränpää, päivämäärä, 
kellonaika, kesto, ajettu etäisyys ja polttoainekustannukset. Voit 
analysoida omaa ajotyyliäsi matkakohtaisesti, näyttää kunkin matkan 
tilastotiedot tai viedä elektronisen ajopäiväkirjan tietyn aikavälin tiedot.

ŠKODA-auton ja sen huoltotarpeiden tuntemus 
Oma ŠKODA näyttää tärkeimmät autoosi liittyvät tiedot, kuten 
ajokilometrit, polttoainemäärä, huoltovälitiedot, nykyiset 
varoitusviestit ja varoitusvalot sekä asianmukaiset selitykset ja 
suositukset koskien tehtäviä toimenpiteitä.

Oma ŠKODA

Matkat

Pisteiden kerääminen ja palkintojen ansaitseminen
Luvassa on vaihtelevia tehtäviä ja haasteita: Haasteet-toiminnon 
avulla voit vertailla itseäsi muihin ŠKODA-kuljettajiin ja kerätä pisteitä 
ja palkintoja ajamalla optimoidusti. Kun olet saanut kerättyä tietyn 
pistemäärän, pääset seuraavalle tasolle ja saat aktivoitua uusia haasteita.

Ajotyylin parantaminen 
Arvio ajotyylistäsi: aja taloudellisemmin ja säästä samalla polttoainetta. 
Tarkastele ajotyyliäsi eri osa-alueilla: kiihdytys- ja jarrutuskäyttäytyminen, 
ajonopeus, kierrosluku ja jäähdytysnesteen lämpötila tallennetaan ja niistä 
laaditaan yhteenvetokaavio, josta tiedot ovat nähtävissä yhdellä silmäyksellä.

Tilastot

Haasteet

Tärkeimmät autosi tiedot puhelimessasi
ŠKODA Connect LITE:n avulla olet yhteydessä autoosi. 
Sovellus kertoo autosi kuulumiset, helpottaa arkeasi ja tarjoaa 
apua jos sitä tarvitset. Tee Škodastasi connected car!

ŠKODA CONNECT LITE
LITE



Yhteydenotto ŠKODA-huoltokumppaniliikkeeseen
Tallenna ensisijainen huoltokumppaniliike, jotta liikkeen yhteystiedot ovat 
aina nopeasti ja helposti käytettävissäsi. Saat myös kätevästi yhteyden 
ŠKODA-huoltoon tien päällä ollessasi ja näet näytössä luettelon lähellä 
sijaitsevista jälleenmyyjä-/huoltokumppaniliikkeistä.

Polttoainekustannusten optimointi 
Toiminto tallentaa aina tankkauksen yhteydessä polttoainetiedot, jotka 
ovat nähtävillä yleisessä yhteenvedossa. Näin tiedät aina, milloin, missä ja 
kuinka paljon olet tankannut, kuinka paljon tankkaus on maksanut ja mitkä 
ovat kuukausittaiset polttoainekustannuksesi.

Tankkausseuranta

Huoltokumppani

Yhteydenotto ŠKODA 24h -palvelunumeroon
Teknisen vian tai onnettomuuden sattuessa saat sovelluksella suoraan 
yhteyden kansalliseen 24h-liikkuvuuspalveluun kotimaassa ja ulkomailla 
tai ŠKODA-palvelunumeroon.

ŠKODA-auton paikannus
Pysäköintipaikka-toiminto tallentaa autosi viimeisimmän pysäköintipaikan 
sijainnin ja näyttää sen kartalla. Se laskee pysäköinnin keston ja osaa 
opastaa sinut autosi luokse. Halutessasi voit toiminnon avulla myös jakaa 
sijaintitiedot muille.

Pysäköintipaikka

Apua

P

Oikea matkustamon lämpötila juuri oikeaan aikaan
Riippumatta sijainnistasi suhteessa autoosi, käytä autosi polttoainetoimista 
lisälämmitintä missä ja milloin vain. Näin autosi on lämmitetty tai tuuletettu 
sopivaksi lähtöä varten. Käyttö edellyttää dfreeeze-vastaanottimen 
asentamista autoosi, voit ostaa sen asennettuna ŠKODA-liikkeestäsi.

Lisälämmittimen etäkäyttö



ŠKODA

Connect LITE on saatavana useimpiin vuodesta 
2008 alkaen valmistettuihin ŠKODA-automalleihin. 
Tarkista autosi yhteensopivuus osoitteessa 
www.connect-lite.com tai kysy ŠKODA-liikkeestäsi.

DATA PLUG
 
Se on OBD-liitin, mikä kytketään auton diagnostiikka- 
porttiin. Se kerää autosta tietoja ja lähettää ne 
älypuhelimeen Bluetoothilla. DataPlug on saatavilla 
jälleenmyyjäliikkeistä ŠKODA-lisävarusteena.

ŠKODA 
Connect LITE
-sovellus

 
Saatavilla ilmaiseksi Play Storesta (Android) ja 
App Storesta (iOS).

ŠKODA ID
 
Rekisteröityminen ja kirjautuminen ŠKODA ID:llä 
on välttämätöntä palvelujen käyttämiseksi täydessä 
laajuudessaan. Saat myös mahdollisuuden varmuus- 
kopioida LITE:n keräämät tiedot palvelimelle.

ŠKODA Connect LITE – tarvitset vain seuraavat asiat

Ole yhteydessä 
autoosi 

Opit tuntemaan autosi vaivattoman helposti 
– yksinkertainen asennus ja intuitiiviset toiminnot 
ilman juoksevia kustannuksia.

Saat palautetta
ajotyylistäsi

Paranna ajotapaasi, dokumentoi polttoaineen kulutus 
läpinäkyvällä tavalla ja optimoi se.

Pidä ja hallinnoi
ajopäiväkirjaasi 

Lataa ajopäiväkirjatietojen yhteenveto omaa 
tarkastelua varten tai veroilmoitukseen liitettäväksi 
(paikallisen lainsäädännön mukaan).

Hyödynnä ŠKODA- 
ekosysteemiin 
mahdollisuudet

Vikatilanteissa tai huoltotarpeen ilmetessä apu on 
välittömästi saatavillasi: kaikki lähialueen ŠKODA- 
huoltokumppaniliikkeet ovat vain napsautuksen päässä.

Edut

skoda.fi                facebook.com/SkodaSuomi

HELPPOA! Asennus ja käyttöönotto vie vain muutaman minuutin.


