
Kako aktivirati povezane 
storitve aplikacije MyT  



Povezane storitve aplikacije MyT

Povezane storitve so storitve, ki so zasnovane z namenom, 
da bi bil vaš vsakdanjik v Toyoti lažji in zabavnejši.

Opozorilo: Na spletni strani Toyota preverite, katere povezane storitve so na voljo za vaš model Toyota.

 

Trener za hibride  Podatki o 
vožnji 

Opomniki za servis 

Pošlji v vozilo Najdi moje vozilo Od vozila do vrat 



Povezane storitve aplikacije MyT

Za dostop do teh funkcij je potrebno aktivirati povezane 
storitve. S preprostimi koraki vas bomo vodili skozi 
postopek aktivacije.

 

 



Aktiviranje povezanih storitev: pregled  

 

 

 

1. korak – Na domači strani kliknite ikono kolesca .  

2. korak – Kliknite »Nastavitve«. 

3. korak – Kliknite »Vozilo«. 

4. korak – Kliknite »Aktiviraj povezane storitve«. 

5. korak – Kliknite »Pogoji uporabe in obvestilo o varovanju zasebnosti« in 
odobrite. 

6. korak – Vstopite v svoje vozilo, pritisnite gumb za kontakt in 
odčitajte stanje števca.

 



Aktiviranje povezanih storitev: pregled  

 

 

 

7. korak – Vnesite število kilometrov v aplikacijo.   

8. korak – Izklopite kontakt.  

9. korak – Vozite s hitrostjo večjo od 10 km/h. Na ta način boste aktivirali 
storitve, ki jih boste lahko prebrali tudi v svoji aplikaciji.

 

 

 
 

 

 

V katerih primerih je potrebno vozilo izbrisati s svojega uporabniškega računa?



Aktiviranje povezanih storitev: 1. korak  

 

 

 
 

Na domači strani kliknite ikono 
kolesca . 



Aktiviranje povezanih storitev: 2. korak  

 

 

 
 

Kliknite »Nastavitve«. 



Aktiviranje povezanih storitev: 3. korak  

 

 

 
 

Kliknite jeziček »Vozilo«. 



Aktiviranje povezanih storitev: 4. korak  

 

 

 
 

Kliknite »Aktiviraj povezane 
storitve«. 



Aktiviranje povezanih storitev: 5. korak  

 

 

 
 

Kliknite »Pogoji uporabe in 
obvestilo o varovanju 
zasebnosti«. 

 
Če želite uporabljati 
povezane storitve, je 
potrebno soglasje. 



Pravice končnega uporabnika: 6. in 7. korak 

 

 

 
 

 

 

 
Opozorilo:  Po 3 napačnih vnosih števila kilometrov se, prosimo, obrnite na svojega 
lokalnega zastopnika Toyota. 



Pravice končnega uporabnika: 8. in 9. korak

 

 

 
 

 

 



Čestitamo, sedaj lahko uživate v uporabi povezanih storitev.  

Opozorilo:  Po 3 napačnih vnosih števila kilometrov se, prosimo, obrnite na svojega 
lokalnega zastopnika Toyota. 
Aktiviranje povezanih storitev:



Kdaj:
 prenehate uporabljati avtomobil zaradi:
 ▪ prodaje
 ▪ zaključka uporabniškega obdobja

 V teh primerih morate avtomobil izbrisati s svojega 
 uporabniškega računa.

Kdaj je potrebno izbrisati avtomobil 
s svojega uporabniškega računa?



Kako izbrisati avtomobil s svojega 
uporabniškega računa?

Pomaknite 
se navzdol



Kako izbrisati avtomobil s svojega 
uporabniškega računa?

Pomaknite 
se navzdol



Povežite se in zaživite  


