ŠKODA CONNECT
REGISTRERING OCH AKTIVERING

Connect Portal
För att onlinetjänsterna ŠKODA Connect ska kunna användas krävs en användar- och fordonsregistrering på webbplatsen Connect
Portal samt aktivering av onlinetjänsterna i fordonets infotainmentsystem. Du hittar Connect-portalen på din ŠKODA-handlares
webbplats. När registrering och aktivering har genomförts kan onlinetjänsterna styras helt från Connect-portalen eller applikationen
ŠKODA Connect i mobiltelefonen.

Vad erbjuder Connect‐portalen?
Användar- och fordonsregistrering
Hantering av användarkonto
Inställning/användning av
onlinetjänsterna
Förlängning av onlinetjänsterna

Connect Portal

› Registreringsprocess › Steg för steg

Skapa konto

Registrering

Aktivering

Slutförande

1.
1.
2.

Starta ŠKODA Connect-portalen.
1. Välj ditt land och föredraget språk.
2. Klicka på Fortsätt.

1.

1. Klicka på Skapa ett användarkonto.

Connect Portal

› Registreringsprocess › Steg för steg

Skapa konto

Registrering

Aktivering

Slutförande

1.
2.
2.
3.

1. Ange e-post-adressen för inloggning i Connect-portalen.
2. Ange ditt lösenord och upprepa detta som verifiering.
3. Klicka på Fortsätt.

Du får ett bekräftelsemail till den e-postadress som du har
angett.
Kontrollera din inkorg och klicka på länken för verifiering i
bekräftelsemeddelandet. Länken är giltig i 24 timmar.
Kontrollera din skräppost om du inte hittar meddelandet.

Villkor för lösenord:
• Minst åtta tecken
• En kombination av siffror, små och stora
bokstäver

Connect Portal

› Registreringsprocess › Steg för steg

Skapa konto

Registrering

När du klickar på länken för verifiering öppnas en sida med
information om att verifieringen lyckades.
Klicka på OK för att fortsätta.

Aktivering

Logga in i ditt användarkonto.

Slutförande

Connect Portal
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› Registreringsprocess › Steg för steg
Registrering

Aktivering

Slutförande

1.
1.
2.
2.

3.

När du har loggat in visas ett registreringsformulär.
Ange dina personuppgifter och kontaktuppgifter.

1. Bekräfta att du har läst användarvillkoren för användarkontot
samt informationen gällande insamling och användning av
personuppgifter och tillhörande fordonsdata, och att du
godkänner dessa.
2. Om du vill att ŠKODA AUTO ska kunna kontakta dig i reklamoch markandsforskningssyfte bekräftar du försäkran om
samtycke och väljer föredragen kontaktmetod. Du kan när
som helst ändra dessa uppgifter i din användarprofil.
3. Klicka på Fortsätt.

Connect Portal

› Registreringsprocess › Steg för steg

Skapa konto

Registrering

1.
2.
3.

1. Ange det 17-siffriga fordonsidentifieringsnummer (VIN) för
din bil.
2. Om du inte vet var du hittar bilens VIN kan du använda
hjälpen. Hjälpen visas om du klickar på den markerade texten
här.
3. Klicka på Fortsätt.

Aktivering

Slutförande
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› Registreringsprocess › Steg för steg
Registrering

Aktivering

Slutförande

1.
2.
När du har matat in VIN-koden visas en översikt över beställda
paket av onlinetjänsterna ŠKODA Connect.

1. Läs och bekräfta godkännandet av de allmänna
användarvillkoren för onlinetjänsterna ŠKODA Connect.
2. Klicka på Fortsätt.
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› Registreringsprocess › Steg för steg
Registrering

Aktivering

Slutförande

På följande sidor visas en pinkod för registrering.
Koden måste matas in i bilens infotainmentsystem för
verifiering av bilägaren samt för upprättande av anslutning
mellan bilen och ditt användarkonto.

Skriv upp pinkoden för registrering.

Kontrollera att bilens internetuppkoppling har
upprättats innan du matar in pinkoden för
registrering. Information om internetuppkoppling
finns i bruksanvisningen.

Connect Portal

› Registreringsprocess › Steg för steg

Skapa konto

1. Tryck på MENU i
infotainmentsystemet och välj
alternativet Inställningar.

Registrering

Aktivering

2. Skrolla ned i den meny som visas och
välj altenativet ŠKODA Connect
(onlinetjänster).

Slutförande

3. Välj alternativet Registrering.

6.

4. Ange pinkoden för registrering och
tryck på OK.

5. Vänta tills infotainmentsystemet bekräftar
registreringen.
Det kan ta flera minuter.

6. Gå tillbaka till Connect-portalen. Om
sidan med pinkoden för registrering
fortfarande visas eller om den fortsätter
att visas efter inloggning, ska du klicka
på Återställ.
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Registrering
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Slutförande

Om du är ny användare uppmanas du att välja föredragen
servicepartner. Om du inte vill välja servicepartner just nu ska
du klicka på Jag är inte intresserad.
Klicka på Välj för att välja servicepartner. Hur detta går till
beskrivs detaljerat på följande sidor.

Om du inte väljer någon föredragen servicepartner kan
tjänsten Planering av besök för service inte användas.

Connect Portal

› Val av föredragen servicepartner

Skapa konto

Registrering

Aktivering

1.

2.
3.

Slutförande

6.

4.

5.

7.

7.
8.

1. För att söka efter en servicepartner ska du ange var du
befinner dig eller servicepartnerns namn.

6. Detaljerad information om vald servicepartner visas.

2. Klicka på knappen Sök servicepartner.

8. Bekräfta ditt val av servicepartner med Spara.

3. Resultat som motsvarar din sökning visas.
4. Klicka på den lilla pilen för att visa närmare information.
5. Klicka på Välj servicepartner för att bekräfta ditt val.

7. Välj hur du vill kommunicera med din servicepartner.
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1.

2.

När du har bekräftat ditt val av servicepartner visas information om vald
servicepartner.
Du kan visa information eller ändra och radera vald servicepartner på
följande sätt:
1. Knapp för visning av information om föredragen servicepartner.
2. Knapp för ändring av föredragen servicepartner.
3. Knapp för radering av föredragen servicepartner.

3.

Slutförande
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› Planering av besök för service
Registrering

1.

Aktivering

Slutförande

Med tjänsten Planering av besök för service kan din bil skicka
information till din servicepartner om att service förestår.
Servicepartnern kommer då att kontakta dig för att planera in
ett besök för service.
För att tjänsten ska kunna användas måste den aktiveras på
följande sätt.
2.

1. Klicka på Mina bilar.
2. Klicka på Proactive Service.
3. Klicka på Godkänn.

3.

Eftertryck, kopiering, översättning eller annan användning, även i utdrag, kräver
skriftligt tillstånd från ŠKODA AUTO a.s.
Alla rättigheter förbehålls uttryckligen ŠKODA AUTO a.s. enligt gällande
upphovsrättslagstiftning.
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