
PARKEER POSITIE
Ben je in een onbekende omgeving? Bekijk de 
locatie van jouw ŠKODA op jouw smartphone of op 
je smartwatch en gebruikt de GPS positie om jouw 
auto terug te vinden.

REMOTE LADEN 
Het laadproces verloopt zo efficiënt mogelijk om 
energiekosten te besparen. Zo kan er ‘s nachts 
worden geladen en kan het laadproces worden 
gestart of gestopt. Dit verlengt ook de levensduur 
van de accu.

VERTREKPLANNER 
De auto ‘ontwaakt’ en start op basis van je - vooraf 
ingestelde - vertrektijd het laadproces of start de 
airconditioning in. Zo is jouw auto altijd volgeladen en 
klaar voor de volgende rit.

RIJGEGEVENS 
Bekijk de actuele gegevens over jouw ŠKODA, zoals 
gemiddeld gebruik, gemiddelde snelheid, afgelegde 
afstand.

REMOTE AIRCONDITIONING 
Verlaag de temperatuur in jouw ŠKODA vóór vertrek, 
of de auto wel of niet aangesloten is op een laadpaal, 
wat je wilt!

WAGENSTATUS
In een oogopslag de resterende actieradius, bekijken 
of jouw auto vergrendeld is en of alle ruiten gesloten 
zijn. Dat alles op jouw smartphone, smartwatch of op 
de PC/Laptop.

DE CITIGOe iV IS UITGERUST MET 

INFOTAINMENT SYSTEEM GENERATIE MOD1

ŠKODA CONNECT 
       GENERATIE MOD1

De volgende functionaliteiten wil je toch niet missen?

De slimme online diensten van Remote Access ondersteunen je op een ‘Simply Clever’ manier,  
zelfs als je niet in de auto zit. Via de MyŠKODA App sta je 24/7 in contact met jouw ŠKODA.  
Bij de CITIGOe iV is deze dienstverlening wel 10 jaar inclusief!

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

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


QUICKSTART
      REGISTRATIE & ACTIVATIE 
     GENERATIE MOD1

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

STAP 1: REGISTRATIE BERIJDER

STAP 2: AUTO EN BERIJDER KOPPELEN

• Download de MyŠKODA App
• Kies voor Login / Registreren
• Doorloop de stappen in het proces

• Kies voor “+ Toevoegen” in de App
• Vul het chassisnummer (VIN) in
• Kies voor “Order plaatsen” 
•  Na het invullen van de km-stand is de  

auto zichtbaar in de app

Voor filmpje met uitleg klik hier

https://apps.apple.com/nl/app/%C5%A1koda-connect/id1161648654
https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.skodaauto.connect
http://youtube.com/watch?v=LhtbU8U6uTE

