
REGISZTRÁCIÓ & AKTIVÁLÁS

ŠKODA CONNECT



Felhasználó és gépkocsi regisztráció

Connect Portál
A ŠKODA Connect online szolgáltatások használata a felhasználó és gépjárműve előzetes regisztrációját igényli a Connect
Portálon, valamint az online szolgáltatások aktiválását a gépkocsi Infotainment rendszerében. A Connect Portál a ŠKODA 
márkaképviseletek weboldalán megtalálható. A sikeres regisztráció és aktiválás után lehetőség nyílik az online szolgáltatások teljes 
körű használatára a Connect Portálon vagy mobiltelefonján, a ŠKODA Connect App segítségével.

Mit tesz lehetővé a Connect Portál ?

Felhasználói fiók kezelése

Beállítások /az online szolgáltatások 
használata

Az online szolgáltatások használatának 
meghosszabbítása



Connect Portál › Regisztrációs folyamat  › Lépésről lépésre

Fiók létrehozása Kész

Lépjen a ŠKODA Connect Portálra.

1. Válassza ki országát és a használni kívánt nyelvet.

2. Kattintson a „Folytatás” mezőre.

1. Kattintson a „Felhasználói fiók létrehozása” szövegre.

1.

1.

1.

2.

AktiválásRegisztráció



Connect Portál › Regisztrációs folyamat  › Lépésről lépésre

1. Adja meg e-mail címét a Connect Portálra való 
bejelentkezéshez.

2. Adja meg jelszavát, majd ismételje meg azt ellenőrzés 
céljából.

3. Kattintson a „Folytatás” mezőre.

A megadott címre egy visszaigazoló e-mail kerül kiküldésre.

Ellenőrizze beérkező postáját és kattintson a visszaigazoló 
levélben található ellenőrző hivatkozásra.  A hivatkozás 24 órán 
keresztül él.

Ha nem találja a visszaigazoló e-mailt, ellenőrizze a levélszemét 
mappát is.

3.

1.

Követelmények a jelszóval szemben:

• Legalább nyolc karakter
• Számok, kis- és nagybetűk kombinációja

Fiók létrehozása KészAktiválásRegisztráció

2.

2.



Connect Portál › Regisztrációs folyamat  › Lépésről lépésre

Az ellenőrző hivatkozásra kattintás után a sikeres hitelesítést 
igazoló oldal jelenik meg.

Kattintson az „OK” mezőre a továbblépéshez.

Jelentkezzen be a felhasználói fiókjába.

Fiók létrehozása KészAktiválásRegisztráció



Connect Portál › Regisztrációs folyamat  › Lépésről lépésre

A bejelentkezés után megjelenik egy regisztrációs űrlap. 

Adja meg itt személyes adatait és elérhetőségét.

1. Erősítse meg, hogy a felhasználói fiók használati feltételeire, 
továbbá a személyes, valamint az ezzel összefüggő 
gépjárműadatok megszerzésére és felhasználására vonatkozó 
nyilatkozatot elolvasta és azzal egyetért.

2. Erősítse meg a hozzájárulását a ŠKODA AUTO által marketing 
és piackutatás céljából történő kapcsolat-felvételhez, és 
válassza ki a kívánt kapcsolattartási formát. Ezt a hozzájárulást 
és a kapcsolattartási módot a felhasználói profilban bármikor 
módosíthatja.

3. Kattintson a „Folytatás” mezőre.

3.

Fiók létrehozása KészAktiválásRegisztráció
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Connect Portál › Regisztrációs folyamat  › Lépésről lépésre

1. Adja meg járműve 17 jegyű alvázszámát.

2. Ha nem tudja hol található autója alvázszáma, használja a 
Súgót. Ezt a használati útmutatóra hivatkozó „itt” szövegre 
kattintva hívhatja elő.

3. Kattintson a „Folytatás” mezőre.

1.

3.

2.

Fiók létrehozása KészAktiválásRegisztráció



Connect Portál › Regisztrációs folyamat  › Lépésről lépésre

Az alvázszám megadása után a ŠKODA Connect online 
szolgáltatások megrendelt csomagjainak áttekintése jelenik 
meg.

Fiók létrehozása KészAktiválásRegisztráció

2.

1.

1. Olvassa el és erősítse meg egyetértését a ŠKODA Connect 
online szolgáltatások Általános kereskedelmi feltételeire 
vonatkozóan.

2. Kattintson a „Folytatás” mezőre.



Connect Portál › Regisztrációs folyamat  › Lépésről lépésre

A következő oldalon megjelenik egy regisztrációs PIN kód.

A gépkocsi tulajdonosának ellenőrzése, ill. a gépkocsi és az 
Ön felhasználói fiókja közötti kapcsolat létrehozásának 
érdekében ezt a kódot meg kell adnia gépkocsija 
Infotainment rendszerében.

Jegyezze fel a regisztrációs PIN kódot.

A regisztrációs PIN kód megadása előtt győződjön 
meg róla, hogy gépkocsijának internetkapcsolata 
működik. Az internetkapcsolatról bővebb 
információt a kezelési útmutató tartalmaz.

Fiók létrehozása KészAktiválásRegisztráció



Connect Portál › Regisztrációs folyamat  › Lépésről lépésre

1. Érintse meg a „MENÜ” mezőt az
Infotainment rendszerben és válassza
a  „Setup” (Beállítások) lehetőséget.

2. Görgessen lefelé a megjelenő 
menüben és válassza a „ŠKODA Connect
(online szolgáltatások)” elemet.

3. Válassza ki a „Regisztrálás” pontot.

4. Adja meg a regisztrációs PIN kódot, 
majd érintse meg az „OK” mezőt.

5. Várjon, míg az Infotainment rendszer a 
regisztráció megtörténtét megerősíti.
Ez akár több percig is tarthat.

6. Lépjen vissza a Connect Portálra. Ha még 
mindig a regisztrációs PIN kód látható, 
vagy a bejelentkezés után még mindig ez 
az oldal jelenik meg, kattintson a „Frissít“ 
mezőre.

6.

Fiók létrehozása KészAktiválásRegisztráció



Connect Portál › Regisztrációs folyamat  › Lépésről lépésre

Ha Ön új felhasználó, a rendszer fel fogja kérni egy előnyben 
részesített szerviz kiválasztására. Ha ekkor még nem akar 
választani, kattintson a „Nem érdekel” mezőre. 

A „Kiválasztás” mezőre kattintva kiválasztható a kedvenc 
szerviz, a következő oldalakon részletesen leírtaknak 
megfelelően.

Ha nem választ ki preferált szervizt, akkor nem 
lehetséges a "Szervizlátogatás tervezése„
szolgáltatás aktiválása.

Fiók létrehozása KészAktiválásRegisztráció



Connect Portál › Preferált szervizpartner kiválasztása

1. A kedvenc szerviz kereséséhez adja meg annak címét vagy 
nevét.

2. Kattintson a „Szerviz keresése„ mezőre.

3. Megjelennek a megadott paramétereknek megfelelő 
eredmények.

4. Kattintson a kis nyílra a részletes információkért.

5. Erősítse meg választását a „Szerviz kiválasztása” mezőre 
kattintva.

6. Megjelennek a kiválasztott szerviz részletes adatai.

7. Válassza ki a kapcsolattartás módját.

8. Erősítse meg a szerviz kiválasztását a „Mentés” mezőre kattintva.

2.1.

4.

5. 7. 7.

8.

3.

6.

Fiók létrehozása KészAktiválásRegisztráció



Connect Portál › Preferált szervizpartner kiválasztása

A preferált Škoda szerviz kiválasztásának megerősítése után információk 
jelennek meg a kiválasztott szervizről. 

Az információk megjelenítését, a preferált szerviz módosítását vagy 
törlését a következők szerint lehet végrehajtani. 

1. Hivatkozás  a preferált szerviz információinak megjelenítéséhez.

2. Hivatkozás a preferált szerviz módosításához.

3. Hivatkozás a preferált szerviz törléséhez.

1.

2. 3.

Fiók létrehozása KészAktiválásRegisztráció



Connect Portál › Szervizidőpont tervezése

1.

2.

3.

A „Szervizlátogatás tervezése” szolgáltatás lehetőséget nyújt 
arra, hogy gépkocsija értesítse a preferált szervizpartnert a 
következő szerviz esedékességéről. A szervizpartner ekkor 
kapcsolatba lép Önnel időpont-egyeztetés céljából.

A szolgáltatás használatához azt a következők szerint aktiválni 
kell.

1. Kattintson az „Autóim“ mezőre.

2. Kattintson a „Proactive Service“ mezőre.

3. Kattintson az „Aktiválás“ mezőre.

Fiók létrehozása KészAktiválásRegisztráció



Utánnyomás, sokszorosítás, fordítás vagy egyéb felhasználás kivonatosan is tilos a 
ŠKODA AUTO írásos hozzájárulása nélkül.

A ŠKODA AUTO a szerzői jogi törvénynek megfelelően minden jogot kifejezetten 
fenntart.

Változtatás joga fenntartva.

Kiadta a: ŠKODA AUTO a.s.
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