
ÎNREGISTRARE ȘI ACTIVARE

ŠKODA CONNECT



Înregistrarea utilizatorului și a

autovehiculului

Connect Portal
Utilizarea serviciilor online ŠKODA Connect necesită o înregistrare anterioară a utilizatorului și a autovehiculului pe pagina de 
internet Connect Portal și o activare a serviciilor online în programul Infotainment al autovehiculului. Connect Portal este disponibil 
pe paginile de Internet ale importatorului ŠKODA. După înregistrarea și activarea cu succes există posibilitatea comenzii complete a
serviciilor online cu ajutorul paginii de Internet Connect Portal sau a aplicației ŠKODA Connect din telefonul mobil.

Ce oferă Connect Portal?

Administrarea contului de utilizator

Setarea / utilizarea serviciilor online

Prelungirea utilizării serviciilor online



Connect Portal › Procesul de înregistrare  › Pas cu pas

Creare cont Finalizare

Activați ŠKODA Connect Portal.

1. Selectați-vă Țara și Limba preferată.

2. Faceți clic pe „Mai departe”.

1. Faceți clic pe „Creare cont utilizator”.

1.

1.

1.

2.

ActivareaÎnregistrare



Connect Portal › Procesul de înregistrare  › Pas cu pas

1. Introduceți adresa de e-mail pentru înregistrarea în Connect
Portal.

2. Introduceți Parola de acces și repetați-o pentru verificare.

3. Faceți clic pe „Mai departe”.

Se trimite un e-mail de confirmare la adresa indicată.

Verificați-vă poșta și faceți clic în e-mailul de confirmare pe link-

ul pentru verificare.  Link-ul este valabil 24 de ore.

Verificați și directorul Spam dacă nu se găsește e-mailul de 
confirmare.

3.

1.

Solicitări ale parolei:

• Cel puțin opt caractere
• O combinație de cifre, minuscule și majuscule

Creare cont FinalizareActivareaÎnregistrare

2.

2.



Connect Portal › Procesul de înregistrare  › Pas cu pas

După ce faceți clic pe link-ul de verificare se deschide o pagină cu 
informațiile privind verificarea cu succes.

Faceți clic pe „OK” pentru a continua.

Înregistrați-vă în contul dumneavoastră de utilizator.
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Connect Portal › Procesul de înregistrare  › Pas cu pas

După autentificare se afișează un formular de înregistrare. 

Vă rugăm să vă introduceți aici datele cu caracter personal și 
datele de contact.

1. Confirmați faptul că ați citit și sunteți de acord cu condițiile 
de utilizare a contului de utilizator și a informațiilor referitoare 
la înregistrarea și utilizarea datelor cu caracter personal și a 
datelor aferente autovehiculului.

2. Dacă doriți să fiți contactat de către ŠKODA AUTO în 
scopuri publicitare și pentru studii de piață atunci confirmați 
acordul și alegeți modalitatea de contactare preferată. Puteți 
modifica în orice moment acest acord și modalitatea de 
contactare.

3. Faceți clic pe „Mai departe”.

3.

Creare cont FinalizareActivareaÎnregistrare

1.
1.

2.

2.



Connect Portal › Procesul de înregistrare  › Pas cu pas

1. Introduceți-vă seria de identificare a autovehiculului formată 
din 17 caractere (VIN) .

2. Folosiți Asistența dacă nu știți care este locul în care găsiți 
seria VIN a autovehiculului dumneavoastră. Aceasta se 
afișează prin clic pe textul evidențiat „ în”.

3. Faceți clic pe „Mai departe”.

1.

3.

2.
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Connect Portal › Procesul de înregistrare  › Pas cu pas

După introducerea seriei VIN se afișează o vedere de ansamblu 
cu pachetele comandate ale serviciilor online ŠKODA Connect.

Creare cont FinalizareActivareaÎnregistrare

2.

1.

1. Citiți și confirmați acordul privind condițiile generale de 
utilizare ale serviciilor online ŠKODA Connect.

2. Faceți clic pe „Mai departe”.



Connect Portal › Procesul de înregistrare  › Pas cu pas

Pe pagina următoare se afișează un cod PIN de înregistrare.

Acesta trebuie să fie introdus pentru verificarea 
proprietarului de autovehicul și pentru crearea conexiunii 
între autovehicul și contul dumneavoastră de utilizator în 
programul Infotainment al autovehiculului 
dumneavoastră.

Notați-vă codul PIN de înregistrare.

Înaintea introducerii codului PIN de înregistrare 
asigurați-vă de faptul că în autovehiculul 
dumneavoastră există conexiune la Internet. Vă 
rugăm să preluați informațiile referitoare la 
conexiunea la Internet din manualul de utilizare.
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Connect Portal › Procesul de înregistrare  › Pas cu pas

1. Atingeți câmpul senzitiv „MENU” de 
pe Infotainment și selectați 
opțiunea „Setup”.

2. Răsfoiți în meniul afișat și selectați 
opțiunea „ŠKODA Connect (servicii 
online)”.

3. Selectați opțiunea „Înregistrare”.

4. Introduceți codul PIN de înregistrare și 
atingeți „OK”.

5. Așteptați până când înregistrarea este 
confirmată de programul Infotainment.
Această acțiune poate dura mai multe 
minute.

6. Comutați înapoi pe Connect Portal.  
Dacă se afișează încă pagina cu codul 
PIN de înregistrare sau dacă acesta se 
afișează încă după înregistrare, atunci 
faceți clic pe „Actualizare“.

6.
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Connect Portal › Procesul de înregistrare  › Pas cu pas

Dacă sunteți un utilizator nou vi se solicită să vă alegeți 
partenerul de service preferat. Dacă decideți să nu faceți nicio 
alegere la momentul acesta, faceți clic pe „Ignorare”. 

Dacă faceți clic pe „Selectare”, atunci are loc alegerea 
partenerului de service. Procedura următoare este detaliată pe 
paginile următoare ale acestui document.

Dacă nu alegeți un partener de service preferat, atunci 

nu este posibilă o activare a serviciului „Planificarea 
termenului de service”.
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Connect Portal › Alegerea partenerului de service preferat

1. Pentru căutarea unui partener de service introduceți locația
sau denumirea acestuia.

2. Faceți clic pe suprafața de comandă Căutare.

3. Se afișează rezultatele căutării conform introducerii.

4. Faceți clic pe săgeata mică pentru afișarea detaliilor.

5. Confirmați selecția prin clic pe  „Selectare partener de 
service”.

6. Se afișează informații detaliate referitoare la partenerul de service 
selectat.

7. Selectați tipul comunicației cu partenerul de service.

8. Confirmați selecția partenerului de service prin clic pe 
„Salvează”.

2.1.

4.

5. 7. 7.

8.

3.

6.

Creare cont FinalizareActivareaÎnregistrare



Connect Portal › Alegerea partenerului de service preferat

După confirmarea selectării partenerului de service preferat se prezintă 
informațiile referitoare la partenerul de service selectat. 

Afișarea informațiilor, modificarea sau ștergerea partenerului de service 
preferat pot fi realizate în felul următor. 

1. Suprafață de comandă pentru Afișarea informațiilor privind 
partenerul de service preferat.

2. Suprafața de comandă pentru modificarea partenerului de 
service preferat.

3. Suprafața de comandă pentru ștergerea partenerului de 
service preferat.

1.

2. 3.
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Connect Portal › Planificarea termenului de service

1.

2.

3.

Serviciul "Planificarea termenului de service„ oferă 
posibilitatea ca autovehiculul dumneavoastră să vă informeze 
partenerul de service preferat cu privire la termenul de service 
scadent. Partenerul de service vă contactează în cele ce 
urmează și convine cu dumneavoastră asupra termenului de 
service.

Pentru a putea utiliza serviciul este necesară activarea acestuia 
în modul următor.

1. Dați clic pe suprafața de comandă „Vehiculele mele“.

2. Dați clic pe suprafața de comandă „Serviciu proactiv“.

3. Dați clic pe suprafața de comandă „Activează“.

Creare cont FinalizareActivareaÎnregistrare



Retipărirea, multiplicarea, traducerea sau orice altă utilizare, chiar și numai parțială, 
nu este permisă fără acordul scris al ŠKODA AUTO a.s..

Toate drepturile de autor și de proprietate intelectuală sunt rezervate în mod 
expres firmei ŠKODA AUTO a.s..

Ne rezervăm dreptul de a opera modificări.
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