
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.

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

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

TANK- & LAADSTATIONS 
Bekijk wanneer het jou uitkomt een lijst van tank- en 
laadstations, hun locatie en actuele prijzen in het 
infotainmentsysteem.

VERGRENDELEN & ONTGRENDELEN 
Staat je ŠKODA wel op slot? Dit kun je op afstand 
controleren, en via de App op afstand ver- of 
ontgrendelen.

CLAXONNEER & KNIPPER 
Waar stond mijn ŠKODA ook alweer? Tot op 500 m  
van jouw auto kun je deze laten knipperen en 
claxonneren, zodat hij makkelijk terug te vinden is.

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.

ECALL 
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.

PECHOPROEP 
Met een druk op de knop contact met de 
pechservice. Positie en status van de auto worden 
automatisch verzonden, zodat je sneller geholpen 
kunt worden!

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 de 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. Veiligheids & service dienstverlening 
zorgt voor bereikbaarheid als jouw ŠKODA aan onderhoud toe is of bij onverhoopte ongevallen en pech.

ŠKODA CONNECT 
     GENERATIE MOD3

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

HET INFOTAINMENTSYSTEEM GENERATIE MOD3 IS VAN TOEPASSING OP 

DE KAROQ, KODIAQ EN SUPERB (ALLEN VANAF MODELJAAR 2021) EN OP 

ALLE SCALA’S, KAMIQ’,S NIEUWE OCTAVIA’S, OCTAVIA iV EN SUPERB iV.

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


QUICKSTART
      REGISTRATIE & ACTIVATIE 
     GENERATIE MOD3

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.

STAP 1: REGISTRATIE BERIJDER

STAP 2:  AUTO & BERIJDER KOPPELEN INCLUSIEF 
ACTIVATIE VIA HET MULTIMEDIASYSTEEM 

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

• Menu → Gebruikers → en klik op de +
• Inloggen met het e-mailadres + wachtwoord
• Doorloop de stappen

Belangrijk:
• De auto heeft reeds internetverbinding door de SIM kaart
• Accepteren van de voorwaarden is essentieel
•  Zorg voor de 2 autosleutels in de auto want deze zijn beide 

nodig voor de activatie

STAP 3: SELECTEREN VOORKEURDEALER

•  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

