
REGISTRACIJA IR AKTYVAVIMAS

„ŠKODA CONNECT“



Naudotojo ir automobilio registracija

„Connect Portal“
Naudojimasis „Online“ paslaugomis „ŠKODA Connect“ reikalauja prieš tai atliktų naudotojo ir automobilio registravimo „Connect 
Portal“ interneto tinklalapyje bei „Online“ paslaugų aktyvavimo automobilio „Infotainment“ sistemoje. „Connect Portal“ prieinamas 
ŠKODA importuotojo interneto tinklalapiuose. Sėkmingai užsiregistravus ir aktyvavus, egzistuoja galimybė valdyti visą „Online“ 
paslaugų apimtį, naudojant „Connect Portal“ interneto tinklalapį arba taikomąją programą „ŠKODA Connect“ mobiliajame telefone.

Kokias galimybes suteikia „Connect
Portal“?

Naudotojo abonemento tvarkymas

„Online“ paslaugų nustatymas ir 
naudojimasis jomis

Naudojimosi „Online“ paslaugomis 
pratęsimas



„Connect Portal“ › Registracijos procesas  › Žingsnis po žingsnio

Abonemento sukūrimas Užbaigimas

1. Spustelėkite „Sukurti naudotojo paskyrą“.

1.

1.

1.

2.

AktyvavimasRegistracija

Paleiskite „ŠKODA Connect Portal“.

1. Pasirinkite savo šalį ir kalbą, kuriai teikiate pirmenybę.

2. Spustelėkite „Tęsti“.



„Connect Portal“ › Registracijos procesas  › Žingsnis po žingsnio

1. Įveskite elektroninio pašto adresą, skirtą prisijungimui prie 
„Connect Portal“ tinklalapio.

2. Įveskite prieigos slaptažodį ir pakartokite jį patikros 
tikslais.

3. Spustelėkite „Tęsti“.

Nurodytu adresu išsiunčiamas patvirtinimo laiškas.

Patikrinkite savo gautą paštą ir spustelėkite patvirtinimo laiške 
patikrai skirtą nuorodą. Nuoroda galioja 24 valandas.

Nerasdami patvirtinimo laiško, patikrinkite „Spam“ aplanką.

3.

1.

Reikalavimai slaptažodžiui:

• Mažiausiai aštuoni ženklai
• Skaitmenų, mažųjų ir didžiųjų raidžių derinys

Abonemento sukūrimas UžbaigimasAktyvavimasRegistracija

2.

2.



„Connect Portal“ › Registracijos procesas  › Žingsnis po žingsnio

Spustelėjus patikrai skirtą nuorodą, parodomas tinklalapis su 
informacija apie sėkmingą patikrą.

Norėdami tęsti, spustelėkite „Gerai“.

Prisijunkite prie savo naudotojo abonemento.
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„Connect Portal“ › Registracijos procesas  › Žingsnis po žingsnio

Prisijungus, parodomas registracijos formuliaras. 

Čia įveskite savo asmeninę informaciją bei kontaktinius 
duomenis.

1. Patvirtinkite, kad Jūs perskaitėte naudojimosi naudoto 
abonementu sąlygas bei informaciją apie asmeninių duomenų 
rinkimą ir naudojimą, ir su tuo sutinkate.

2. Jeigu Jūs norėtumėte, kad ŠKODA AUTO susisiektų su 
Jumis rinkodaros ir rinkotyros tikslais, patvirtinkite sutikimą ir 
pasirinkite prioritetinį susisiekimo būdą. Šį sutikimą bei 
susisiekimo būdą savo naudotojo profilyje.

3. Spustelėkite „Tęsti”.

3.
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„Connect Portal“ › Registracijos procesas  › Žingsnis po žingsnio

1. Įveskite savo automobilio 17 ženklų identifikavimo numerį 
(VIN).

2. Jeigu Jūs nežinote, kur galite rasti Jūsų automobilio VIN 
numerį, pasinaudokite pagalba. Ji parodoma, spustelėjant 
paryškintą tekstą „čia “.

3. Spustelėkite „Tęsti“.

1.

3.

2.
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„Connect Portal“ › Registracijos procesas  › Žingsnis po žingsnio

Įvedus VIN numerį, parodoma „Online“ paslaugų „ŠKODA 
Connect“ užsakytų paketų apžvalga.

Abonemento sukūrimas UžbaigimasAktyvavimasRegistracija

2.

1.

1. Perskaitykite ir patvirtinkite sutikimą su bendrosiomis 
naudojimosi „Online“ paslaugomis „ŠKODA Connect“ 
sąlygomis.

2. Spustelėkite „Tęsti“.



„Connect Portal“ › Registracijos procesas  › Žingsnis po žingsnio

Kitame puslapyje parodomas registracijos PIN kodas.

Jis turi būti įvestas Jūsų automobilio „Infotainment“ 
sistemoje automobilio savininko patikros bei ryšio tarp 
automobilio ir Jūsų naudotojo abonemento užmezgimo 
tikslais.

Užsirašykite registracijos PIN kodą.

Prieš įvesdami registracijos PIN kodą, įsitikinkite, 
kad yra interneto ryšys su automobiliu. Informacijos 
apie interneto ryšį ieškokite naudojimosi 
instrukcijoje.
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„Connect Portal“ › Registracijos procesas  › Žingsnis po žingsnio

1. Spustelėkite sensorinį lauką 
„MENU“ „Infotainment“ sistemoje 
ir pasirinkite pasirinktį „Sąrankos 
nustatymai“.

2. Slinkite rodomame meniu žemyn ir 
pasirinkite pasirinktį „ŠKODA
Connect“ (internetinės paslaugos)“.

3. Pasirinkite pasirinktį „Registracija“.

4. Įveskite registracijos PIN kodą ir 
spustelėkite „OK“.

5. Palaukite, kol „Infotainment“ sistema 
patvirtins registraciją.
Tai gali užtrukti taip pat ir kelias 
minutes.

6. Grįžkite į „Connect Portal“ tinklalapį.  
Jeigu dar rodomas puslapis su 
registracijos PIN kodu, arba jis  dar 
rodomas prisijungus, tuomet 
spustelėkite „Suteikti naują “.

6.
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„Connect Portal“ › Registracijos procesas  › Žingsnis po žingsnio

Jeigu Jūs esate naujas naudotojas, Jus paragins pasirinkti savo 
prioritetinį serviso partnerį. Jeigu Jūs nuspręsite, kad nenorite 
rinktis šiuo momentu, spustelėkite „Manęs nedomina“. 

Jeigu Jūs spustelėsite „Pasirinkti“, tuomet bus atliekamas 
serviso partnerio pasirinkimas. Šis procesas detaliai aprašytas 
kitose šio dokumento puslapiuose.

Jeigu Jūs nepasirenkate prioritetinio serviso partnerio, 
tuomet „Apsilankymo servise planavimas“ paslaugos 
aktyvavimas neįmanomas.
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„Connect Portal“ › Prioritetinio serviso partnerio pasirinkimas

1. Norėdami ieškoti serviso partnerio, įveskite buvimo vietą 
arba jo pavadinimą.

2. Spustelėkite paieškos ekraninį mygtuką.

3. Parodomi pagal įvedimą suieškoti rezultatai.

4. Spustelėkite mažą rodyklę, norėdami, kad būtų parodytos 
detalės.

5. Patvirtinkite pasirinkimą, spustelėdami „Pasirinkti serviso 
partnerį“.

6. Parodoma detalizuota pasirinkto serviso partnerio informacija.

7. Pasirinkite komunikacijos su serviso partneriu rūšį.

8. Patvirtinkite serviso pasirinkimą, spustelėdami „Išsaugoti“.

2.1.

4.

5. 7. 7.

8.

3.

6.

Abonemento sukūrimas UžbaigimasAktyvavimasRegistracija



„Connect Portal“ › Prioritetinio serviso partnerio pasirinkimas

Patvirtinus prioritetinio serviso partnerio pasirinkimą, 
išvardijama pasirinkto serviso partnerio informacija.

Informacijos parodymas, prioritetinio serviso partnerio 
pakeitimas arba ištrynimas gali būti atliekami šitaip. 

1. Prioritetinio serviso partnerio informacijos parodymo 
ekraninis mygtukas.

2. Prioritetinio serviso partnerio pakeitimo ekraninis mygtukas.

3. Prioritetinio serviso partnerio ištrynimo ekraninis mygtukas.

1.

2. 3.
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„Connect Portal“ › Apsilankymo servise planavimas

1.

2.

3.

Paslauga „Apsilankymo servise planavimas“ suteikia galimybę 
Jūsų automobiliui informuoti Jūsų prioritetinį serviso partnerį 
apie atliktinos techninės priežiūros terminą. Netrukus serviso 
partneris susisieks su Jumis ir susitars dėl priėmimo į servisą 
termino.

Norint naudotis paslauga, ji turi būti aktyvuojama šitaip.

1. Spustelėkite ekraninį mygtuką „Mano automobiliai“.

2. Spustelėkite ekraninį mygtuką „Proaktyvios paslaugos“.

3. Spustelėkite ekraninį mygtuką „Aktyvuoti“.
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Be ŠKODA AUTO a.s. raštiško sutikimo šios automobilio eksploatacijos 
instrukcijos neleidžiama perspausdinti, padauginti, išversti arba panaudoti kitaip, 
taip pat ir ištraukomis.

Visas teises pagal autorinių teisių įstatymą aiškiai pasilieka sau ŠKODA AUTO a.s.

Pasiliekama teisė daryti pakeitimus.

Leidėjas: ŠKODA AUTO a.s.
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