
REGISTO E ATIVAÇÃO

ŠKODA CONNECT



Registo do utilizador e do veículo

Connect Portal
A utilização dos serviços online ŠKODA Connect exige um registo anterior do utilizador e do no site Connect Porta assim como 
uma ativação dos serviços online no Infotainment do veículo. O Connect Portal está disponível nos Sites dos importadores ŠKODA. 
Depois ter efetuado com sucesso o registro e a ativação, é possível comandar os serviços online através do site Connect Portal ou 
através da aplicação ŠKODA Connect no telemóvel na íntegra.

O que se pode fazer com o Connect Portal ?

Gestão da conta do utilizador

Configuração / Utilização dos serviços online

Extensão de utilização dos serviços online



Connect Portal › Processo de registo  › Passo a passo

Criação de conta Conclusão

Abre o ŠKODA Connect Portal.

1. Escolha o seu país e a língua preferida.

2. Clique em "Continuar".

1. Clique em "Criar uma conta de utilizador".
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Connect Portal › Processo de registo  › Passo a passo

1. Introduza o seu endereço E-mail para o registo no portal 
Connect.

2. Introduza o password e repita isso para a verificação.

3. Clique em "Continuar".

Um email de confirmação será enviado para o endereço 
indicado.

Verifique sua caixa de entrada e clique no e-mail de confirmação 
para Referência para a verificação.  A referência é válido para 
24 horas.

Se não receber o e-mail de confirmação, verifique a pasta de 
spam.
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Requisitos para o password:

• Pelo menos oito caracteres
• Uma combinação de dígitos, letras maiúsculas 

e minúsculas
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Connect Portal › Processo de registo  › Passo a passo

Depois de clicar no link para a verificação, abre uma página com 
a informação que a verificação foi concluída com êxito.

Clique em "OK” para continuar.

Faça o log-in na sua conta.
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Connect Portal › Processo de registo  › Passo a passo

Depois do registo aparece um formulário de registo. 

Introduza aqui as suas informações pessoais e de contato.

1. Confirme que leu as condições de uso da conta de utilizador 
e a declaração sobre a proteção de dados pessoais e os dados 
do veículo relacionados e que os consente.

2. Se quer ser contactado pela ŠKODA AUTO para fins 
de publicidade e pesquisa de mercado, confirme o 
consentimento e selecione o contacto preferencial. 
O consentimento e o modo de contacto pode mudar 
a qualquer momento no seu perfil do utilizador.

3. Clique em "Continuar".
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Connect Portal › Processo de registo  › Passo a passo

1. Introduza o número de identificação do veículo de 17 dígitos 
(VIN) do seu veículo.

2. Se não sabe onde encontrar o VIN do seu veículo, utilize a 
ajuda. Esta aparece ao clicar no texto realçado „aqui".

3. Clique em "Continuar".
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Connect Portal › Processo de registo  › Passo a passo

Depois ter introduzido o VIN aparece uma visão geral dos 
pacotes encomendados dos serviços online ŠKODA Connect.

Criação de conta ConclusãoAtivaçãoRegisto

2

1

1. Leia e confirme o consentimento com os termos e 
condições para os serviços online ŠKODA Connect.

2. Clique em "Continuar".



Connect Portal › Processo de registo  › Passo a passo

Na página seguinte aparece um código PIN de registro.

Este deve ser inserido para a verificação do proprietário do 
veículo e para o estabelecimento da ligação entre o veículo e 
a sua conta de utilizador no Infotainment no seu veículo.

Aponte o código PIN de registro.

Antes de inserir o código PIN de registo, assegura-
se de que a ligação à Internet para o veículo foi 
estabelecida. Consulte o manual de instruções em 
relação à ligação à Internet.

Criação de conta ConclusãoAtivaçãoRegisto



Connect Portal › Processo de registo  › Passo a passo

1. Toque no painel de toque "MENU"
no Infotainment e selecione a 
opção "Ajustes".

2. Desloque-se no menu que aparece 
para baixo e selecione "ŠKODA Connect 
(serviços online)".

3. Selecione a opção "Registo".

4. Insira o código PIN de registro e toque 
em "OK".

5. Aguarde, até que o registro seja 
confirmado pelo Infotainment.
Isso pode levar vários minutos.

6. Volte para o portal Connect.  Se a 
página não com o código PIN de 
registo ainda aparece ou essa ainda 
aparece depois do login, então clique 
em „Recuperar".
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Connect Portal › Processo de registo  › Passo a passo

Se for um novo utilizador, será solicitado a escolher o seu 
concessionário favorito. Se decidir de não o selecionar neste 
momento, clique em "Ignorar". 

Se clicar em "Selecionar", é efetuada a seleção do concessionário. 
O procedimento para isso está descrito em detalhes nas páginas 
seguintes deste documento.

Se não selecionar nenhum concessionário favorito, 
então não é possível ativar o serviço " Serviço de 
Inspeção ".
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Connect Portal › Seleção do concessionário favorito

1. Para procurar um concessionário, introduza a zona ou o 
seu nome.

2. Clique no botão Procurar Concessionário.

3. Aparecem os resultados encontrados de acordo com 
a entrada.

4. Clique na pequena seta para ver os detalhes.

5. Confirme a sua seleção ao clicar em "Selecionar o 
Concessionário".

6. A seguir, aparecem informações detalhadas sobre o 
concessionário selecionado.

7. Selecione o modo de comunicação com o concessionário.

8. Confirmar a seleção do concessionário ao clicar em "Salvar".
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Connect Portal › Seleção do concessionário favorito

Depois de confirmar a seleção do concessionário favorito 
aparecem numa lista informações sobre o concessionário 
selecionado. 

A apresentação de informações, uma alteração ou supressão 
do concessionário favorito pode ser feita da seguinte forma. 

1. Botão para a apresentação de informações sobre o 
concessionário favorito.

2. Botão para a alteração do concessionário favorito.

3. Botão para a supressão do concessionário favorito.
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Connect Portal › Serviço de Inspeção
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O serviço " Serviço de Inspeção " oferece a possibilidade de 
que o seu veículo informa o seu concessionário favorito sobre o 
próximo serviço. O concessionário entrará em contacto com 
você em breve para organizar o próximo serviço.

Para poder utilizar o serviço, este deve ser ativado como segue.

1. Clique no botão "Meus veículos".

2. Clique no botão "Proactive Service".

3. Clique no botão "Ativar".
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A reimpressão, duplicação, tradução ou qualquer outra utilização, quer seja só em 
parte, não são permitidas sem a prévia autorização escrita da ŠKODA AUTO.

Todos os direitos de acordo com a lei de direitos de autor são reservados 
exclusivamente à ŠKODA AUTO a.s.

Sujeito a alterações.
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