
Ďakujeme, že ste sa rozhodli pre 

Audi vybavené službami Audi 

connect. Aby ste čo najlepšie 

mohli využívať všetky služby, je 

potrebné vykonať nasledujúce 

kroky.

Tento krátky sprievodca platí pre nasledovné modely: Audi A3, A4 (do a vrátane modelového roka 2019), A5, Q2, Q5, Q7, 

TT, R8.  Prosím berte na vedomie: dostupnosť služieb Audi connect je špecifická pre každý model. V závislosti od zvoleného 

modelu sa môže jednať o prvok príplatkovej výbavy alebo sériovej výbavy. Prehľad všetkých služieb vrátane popisu funkcií a 

dostupnosti služieb pre jednotlivé modely nájdete na www.audi.de/connect



Nastavenie 
služieb

Váš osobný prístup:

Overenie a registrácia ako hlavný užívateľ zabezpečuje, že môžete používať ovládanie vozidla prostredníctvom aplikácie (napr. 

odomykanie a zamykanie vozidla). K tomu je nutné uzavrieť zmluvu hlavného používateľa (1) na www.my.audi.com alebo cez myAudi 

App a prihlásiť sa vo vozidle ako hlavný užívateľ. Voliteľne môžu byť  určený ďalší užívatelia ako vedľajší užívatelia. T iesňové volanie a 

volanie na asistenčnú službu nevyžadujú žiadnu registráciu a sú funkčné okamžite.

Ak už máte overený účet myAudi, sú potrebné kroky už len vo vozidle (2).

Na myAudi

1)

Aby ste mohli plne využívať tieto 

služby Audi connect, je nutné aby bolo 

vozidlo prepojené s účtom myAudi 

hlavného užívateľa. Vaše Audi tak 

bude automaticky priradené k Vášmu 

účtu myAudi.  Na prepojenie sú k 

dispozícii nasledujúce možnosti:

*

Výbava: Audi connect 

Navigácia & Infotainment

Dostupné vo všetkých modeloch s Audi connect

Cez myAudi App Vo vozidle

2)

Poznámka: zmluvné údaje môžu byť 

kedykoľvek prezerané a upravované na 

portáli myAudi pod položkou „Účet“. 

Alternatívne tiež cez myAudi App: 

Choďte na „Profil“ potom „Správa 

používateľov“ a zvoľte  „Zmluva 

hlavného používateľa“.

alebo

•

• Audi connect

• Určiť hlavného užívateľa

•

•

Zotrite 10-miestny kód vozidla na 

plastovom štítku/kľúčenke a 

spolu s používateľským menom 

myAudi ho zadajte do MMI:

Audi connect správa užívateľov

Hlavný užívateľ

Spôsoby overenia sa pre jednotlivé trhy môžu líšiť.V závislosti od zvoleného spôsobu následne dostanete 
mTAN, E-Mail alebo je nutná návšteva Vášho Audi partnera.

Pridajte vozidlo

Teraz pridajte svoje vozidlo cez 
www.my.audi.com. Kliknite na „Pridať 
vozidlo“. Na tento účel potrebujete číslo 
podvozku (VIN) Vášho Audi, ktoré 
nájdete napr. v registračných 
dokumentoch vozidla. Alternatívne 
môžete použiť aj aplikáciu myAudi pre 
pridanie Vášho vozidla. Kliknite na „Moje 
vozidlá“ a pridajte vozidlo.

Založenie účtu 
myAudi 

registrovať

Registrácia

Vaša e-mailová adresa je 

Vaše používateľské meno

Registrácie je možná 

prostredníctvom myAudi App       

alebo na

www.my.audi.com

Nastavte e-mail a heslo

E-Mail

Max@Mustermann.sk

Heslo

Overenie Určenie hlavného užívateľa

a) Prepojenie cez dáta užívateľa 
myAudi

Na prepojenie vozidla s účtom 
myAudi, vložte Vaše užívateľské 
dáta myAudi do MMI:

b)

• Audi connect

• Ponuka možností

• Prihlásiť

• Alternatívne zadanie 

PIN kódu myAudi

myAudi PIN

Alternatívne môžete do MMI vložiť 

myAudi PIN. Ten je zobrazený v 

príslušnom profile vozidla na myAudi. 

Záznam sa vykoná v MMI:

• Audi connect

• Ponuka možností

• Prihlásiť

• Vložte E-Mail a Heslo

Výbava: Audi connect Safety & Service  s

Audi connect Remote & Control

Aktuálne dostupné pre modely: Audi A4 (do a vrátane modelového roka 2019), A5, Q5, Q7

Zmluva hl. používateľa

Osobné
údaje

Nastavenie Overenie
PIN

•

•

V menu zvoľte „Účet“

• Overiť teraz

Zadajte osobné údaje

• Nastavte 4-miestny PIN kód 

••    Zvoľte spôsob overenia

• Mobilný telefón

• E-Mail

• Audi Partner

• Potvrďte zmluvu

• Choďte na „Profil“

• Správa užívateľov

• Zmluva hlavného používateľa

• Overiť teraz

• Zadajte osobné údaje

• Nastavte 4-miestny PIN kód 

• Zvoľte spôsob overenia*

• Mobilný telefón

• E-Mail

• Audi Partner

• Potvrďte zmluvu



Vymazať 
nastavenia Kde potrebujem ktorý kód?

* Potrebná výbava: Audi connect Safety & Service s Audi connect Remote & Control.

Sie können Audi connect nutzen:

Gratulujeme, teraz môžete využívať 

Vaše služby

Upozorňujeme, že niektoré 

služby sa musia 

nakonfigurovať na 

www.my.audi.com 

Bližšie informácie k službám Audi 

connect nájdete nižšie na

wwww.audi.de/connect

Pri predaji vozidla prosím berte na vedomie, že okrem kľúčov od vozidla musíte 

kupujúcemu odovzdať aj plastový štítok s kódom vozidla.

mTAN

4-miestny PIN

Kód Detaily

Osobný 4-miestny PIN kód, ktorý je 
definovaný v procese overovania. Je 
potrebný pri používaní služieb diaľkového 
ovládania cez myAudi App (napr. 
odomykania a zamykanie vozidla na diaľku 
alebo diaľkové ovládanie nezávislého 
kúrenia).

Aby ste mohli plne využívať connect 
služby je potrebné jednorazové overenie 
Vášho účtu myAudi. Keď si zvolíte 
mobilný telefón ako spôsob overenia, 
bude na Váš telefón zaslaný 6-miestny 
kód.
Zadaním tohto mTAN kódu vo Vašom 
účte myAudi bude proces overenie 
úspešne ukončený.

10-miestny kód vozidla sa nachádza na 
plastovom štítku/kľúčenke pod 
nepriehľadnou bezpečnostnou fóliou. 
Zotrite úlne túto fóliu.
Kód je potrebný pre určenie hlavného 
užívateľa vo vozidle v MMI.*

Kód vozidla

Im MMI

oder

• Choďte na Audi connect

• Audi connect Správa užívateľov

• Hlavný užívateľ

• Resetujte hlavného 
užívateľa

• Choďte v MMI na Audi connect

• Ponuka možností

• Odhlásiť

Pri predaji vozidla dbajte na vymazanie nastavení. K tomu je potrebné odstrániť 

hlavného užívateľa ako aj odhlásenie účtu myAudi v MMI. Len vtedy budú Vaše dáta 

úplne vymazané.

1) Odstránenie hlavného užívateľa

2) Odhlásenie účtu myAudi vo vozidle

8-miestny myAudi PIN kód si môžete 
pozrieť v aplikácii alebo na portáli. Ako 
alternatívu k zadaniu e-mailovej adresy a 
hesla sa dá myAudi PIN použiť na 
prihlásenie do myAudi v MMI vášho 
vozidla.

myAudi PIN

Používanie
služieb

Audi connect môžete používať:

• Vo vozidle (MMI)

• V aplikácii myAudi App
napr. ovládanie funkcií 
vozidla

• Na webe cez

www.my.audi.com

Na myAudi

• Vymažte vozidlo na portáli myAudi 

alebo v  myAudi App



pre Android

© AUDI AG, 85045 Ingolstadt 
www.my.audi.com
Stav: Júl 2019

Tento krátky sprievodca platí pre nasledovné 
modely: Audi A3, A4 (do a vrátane modelového 
roka 2019), A5, Q2, Q5, Q7, TT, R8

Prosím berte na vedomie: dostupnosť služieb Audi 
connect je špecifická pre každý model. V závislosti 
od zvoleného modelu sa môže jednať o prvok 
príplatkovej výbavy alebo sériovej výbavy. Prehľad 
všetkých služieb vrátane popisu funkcií a 
dostupnosti služieb pre jednotlivé modely nájdete 
na www.audi.de/connect

Stiahnuť  myAudi App:

pre iOS




