
NOODOPROEP/112 OPROEP 
Als de airbag control unit een groot ongeluk 
waarneemt dan neemt de auto gelijk contact op met 
het ŠKODA Emergency Centre. Het systeem geeft 
gelijk de positie van de auto, het aantal passagiers en 
de ernst van het ongeval door.

ONLINE VERKEERSINFORMATIE
Kom op tijd en omzeil oponthoud onderweg dankzij 
actuele verkeersinformatie over ongevallen, files en 
wegwerkzaamheden via je infotainment systeem. 
Je kunt nu onmiddellijk op de omstandigheden 
reageren!

ONLINE REISDOEL EN ROUTE IMPORTEREN 
Selecteer vooraf een reisdoel via de App of portal.  
Of importeer vooraf een complete route met 
maximaal 10 tussenstops. 

ONLINE KAARTUPDATE
Om zo snel mogelijk op je bestemming te komen, 
heb je niet alleen verkeersinformatie nodig. Maar 
ook online bijgewerkte kaarten voor jouw regio – te 
downloaden zodra ze gepubliceerd zijn. Voor langere 
reizen kun je lokale data vooraf downloaden, zodat je 
niet voor verrassingen komt te staan. 

PARKEERPLAATSEN 
Overzicht van nabijgelegen parkeerplaatsen, inclusief 
openingstijden, prijzen en beschikbare vrije plekken.

TANKSTATIONS
Met tankstations weet je altijd waar je de laagste 
brandstofprijzen vindt. Bekijk wanneer het jou 
uitkomt een lijst van tankstations, hun locatie en de 
actuele prijzen in je infotainment systeem. Zet ze 
vervolgens in je navigatiesysteem.  

HET INFOTAINMENT SYSTEEM GENERATIE MOD2 IS VAN  

TOEPASSING OP DE RAPID, OCTAVIA, KAROQ, KODIAQ & SUPERB 

(ALLEN T/M MODELJAAR 2020) EN OP DE FABIA.

ŠKODA CONNECT 
       GENERATIE MOD2

Een paar van de belangrijkste functionaliteiten:

De slimme online diensten van Remote Access ondersteunen je op een ‘Simply Clever’ manier,  
zelfs als je niet in je auto zit. Via de MyŠKODA App sta je 24/7 in contact met je ŠKODA.  
De navigatiediensten van Infotainment online loodsen je veilig en tijdig door het verkeer, met o.a.  
online routeberekening, verkeersinformatie, tankstations & beschikbare parkeerplaatsen.

Voor een uitgebreid overzicht van alle features per model/uitvoering klik hier

http://availability.skoda-auto.com/004/en-com#/


QUICKSTART
      REGISTRATIE & ACTIVATIE 
     GENERATIE MOD2

Belangrijk:
• Maak vooraf een WiFi hotspot aan via een smartphone

STAP 1: REGISTRATIE BERIJDER

STAP 2: AUTO EN BERIJDER KOPPELEN

STAP 3: ACTIVATIE VIA HET MULTIMEDIASYSTEEM

STAP 4: SELECTEREN VOORKEURDEALER

• MyŠKODA App downloaden
• Kies voor Login / registreren
• Doorloop de stappen

• Kies voor “+ Toevoegen” in de App
• Vul het chassisnummer (VIN) in
• Kies voor “Order plaatsen” 

•  Auto verbinden met internet:  
Menu → Instellingen → WLAN

•  8-cijferige code invoeren:  
Menu → ŠKODA Connect

Belangrijk:
• Toegang tot de mailbox nodig voor verificatie
• Accepteren van de voorwaarden is essentieel
•  Bij een eventuele foutmelding klik op OK of start de App 

opnieuw op
Deze stap kan vooraf uitgevoerd worden.

Belangrijk:
• Chassisnummer invullen kan handmatig of via de camera
•  Bij een eventuele foutmelding klik op OK of start de App 

opnieuw op

•  Open de app en selecteer je auto
•  Klik kiezen op de pop-up, of…
•  Swipe omhoog naar “Servicepartner”
•  Kies vervolgens je Servicepartner
•  Bevestig met ‘ja’ en met ‘sluiten’

https://apps.apple.com/nl/app/%C5%A1koda-connect/id1161648654
https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.skodaauto.connect

