
Activarea serviciilor conectate  
in aplicatia MyT 



Serviciile conectate in aplicatia MyT 

Serviciile conectate reprezinta setul de servicii concepute pentru a va face experienta cu autovehiculul 
Toyota mai usoara si mai distractiva. 

 

Lampi de avertizare 

Notificari privind reviziile 

Share to Car Find My Car 

Date de calatorie Hybrid Coaching 

Pentru a accesa aceste functii trebuie sa activati serviciile conectate.  

In acest tutorial va vom indica pasii acestui proces. 

Nota: Consultati site-ul web Toyota pentru a afla care sunt serviciile conectate aplicabile pentru vehiculul dumneavoastra. 



Pasul 1 – Din pagina de pornire, faceti clic pe pictograma „roata”         . 

Pasul 2 – Faceti clic pe „Setari”. 

Pasul 3 – Faceti clic pe „Masina”. 

Pasul 4 – Faceti clic pe „Activare servicii conectate”. 

Pasul 5 – Faceti clic pe „Termeni de utilizare si Notificare de confidentialitate” si acceptati. 

Pasul 6 –  Urcati in vehicul, cuplati contactul si cititi kilometrajul vehiculului. 

Pasul 7 – Introduceti kilometrajul vehiculului in aplicatie. 

Pasul 8 – Decuplati contactul. 

Pasul 9 – Conduceti vehiculul cu o viteza mai mare de 10 km/h pentru a activa serviciile si a le vedea in aplicatie. 

 

 

Activati serviciile conectate: Prezentare generala 

Cum si cand sa scoateti vehiculul din cont 



Activati serviciile conectate: Pasul 1 

Din pagina de pornire, faceti clic pe 

pictograma „roata”      . 

 



Activati serviciile conectate: Pasul 2 

Clic pe „Setari”. 

 



Activati serviciile conectate: Pasul 3 

Clic pe fila „Masina”. 

 



Activati serviciile conectate: Pasul 4 

Clic pe „Activare servicii conectate”. 

 



Activati serviciile conectate: Pasul 5 

Clic pe „Termeni de utilizare si notificare 
de confidentialitate”. 

 

Este necesar acordul pentru a putea 
beneficia de serviciile conectate. 

 



Nota:  Daca ati introdus kilometrajul gresit de trei ori, contactati retailerul 

Acordarea drepturilor utilizatorului final: Pasii 6 si 7 



Acordarea drepturilor utilizatorului final: Pasii 8 si 9 



Servicii conectate activate: 

Felicitari, acum va puteti bucura de beneficiile serviciilor conectate 

 



Cand sa scoateti vehiculul din cont 

Cand: 

 nu mai utilizati vehiculul pentru ca: 

 Vehiculul a fost vandut 

 Perioada de utilizare s-a incheiat 

 

Trebuie sa scoateti vehiculul din cont. 



Cum sa scoateti vehiculul din cont 

Derulati in 

jos 



Cum sa scoateti vehiculul din cont 

Derulati in 

jos 



 

Lucrurile se pun in miscare cand te conectezi 


