
Ako postupovať?
Ak už vlastníte vozidlo Toyota
1. Stiahnite si aplikáciu MyT

Nájsť moje 
vozidlo

Dáta  
o jazde

Údržba  
a servis

Odoslať 
do vozidla

Hybrid 
Coaching

A mnoho  
iných

4. Spustite aplikáciu, prečítajte si a prijmite „Podmienky 
používania a Vyhlásenie o ochrane osobných údajov“

2. Otvorte aplikáciu MyT, vytvorte si zákaznícky účet MyT 
kliknutím na „Nemáte účet?“. Ak už účet MyT/Moja 
Toyota používate, pokračujte postupom číslo 4.

3. Aktivujte MyT účet cez potvrdzovací e-mail, ktorý po 
registrácii obdržíte

6. Po úspešnom overení prebehne 
aktivácia služieb Toyota Connected 
najneskôr do 24 hodín

MyT APLIKÁCIA

Slúži ku komunikácii s vaším vozidlom, nech už ste kdekoľvek. S jej pomocou môžete plánovať trasy 
(pre vozidlá s navigáciou), nájsť zaparkované vozidlo a zdieľať jeho polohu, dohľadať informácie o tom, kedy 
zájsť na najbližšiu servisnú prehliadku a sledovať štatistiky z vašich ciest. Nechýba ani hybridný koučing, 
vďaka ktorému môžete zlepšiť svoju jazdu na hybridný pohon (len pre hybrid). 

Aktivovať účet

(...)

5. Overte vlastníctvo zadaním 
počtu najazdených km priamo 
v aplikácii alebo požiadajte svojho 
autorizovaného predajcu Toyota, 
aby overil, že ste vlastníkom a/alebo 
užívateľom vozidla 

7. Pri neúspešnom aktivovaní 
kliknite na Centrum služieb 
Toyota Connected – 
Dostupné – Služby Toyota 
Connected – Aktivovať

by Toyota



Ako postupovať?
Ak objednávate nové vozidlo Toyota

1. Poskytnite svoju e-mailovú adresu 
pri objednávaní vozidla predajcovi

4. Akonáhle bude k vášmu vozidlu 
pridelené VIN číslo, príde vám e-mail 
s výzvou k aktivácii služieb Toyota 
Connected. Stiahnite si aplikáciu MyT.

7. Počkajte na výzvu autorizovaného 
predajcu Toyota k prevzatiu vozidla! 

Základná sada služieb v aplikácii MyT je poskytovaná zadarmo na 10 rokov, k niektorým službám sa vyžaduje navigácia 
GO. Lokalizačné služby je možné kedykoľvek deaktivovať zapnutím režimu súkromia. Všetky informácie uvedené v tomto 
dokumente sú v dobe jeho publikovania podľa nášho najlepšieho vedomia správne. Telematické služby v aplikácii MyT sú 
dostupné pre modely RAV4 Október 2019, RAV4 Plug-in Hybrid, Camry, Corolla Hatchback, Corolla Sedan, Corolla Touring 
Sports, Toyota C-HR Hybrid Október 2019, Yaris 2020, Yaris Cross, Prius, Prius PHEV, Hilux 2021, Highlander a Mirai. Pre viac 
informácií kontaktujte svojho autorizovaného predajcu značky Toyota alebo navštívte  
www.toyota.sk/service-and-accessories/my-toyota/myt.

2. Pokiaľ zatiaľ nemáte založený účet 
MyT/Moja Toyota, príde vám na e-mail 
výzva k registrácii. Vytvorte si účet.

5. Spustite aplikáciu, prečítajte si 
a prijmite „Podmienky používania 
a Vyhlásenie o ochrane osobných 
údajov“ alebo kliknite na Centrum 
služieb Toyota Connected 
– Dostupné – Služby Toyota 
Connected – Aktivovať

3 Aktivujte MyT účet cez potvrdzovací 
e-mail, ktorý vám príde po registrácii

6. Služby Toyota Connected sa pre 
vaše vozidlo aktivujú v priebehu 
24 hodín

Aktivovať účetPrihlásiť sa

by Toyota


