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OPELCONNECT

Logowanie / tworzenie konta

1. OpelConnect Store: connect.opel.pl

• Przejść na stronę connect.opel.pl
• W przypadku posiadania konta w serwisie OpelConnect Store
lub konta MyOpel (na stronie internetowej lub w aplikacji)
kliknąć „Zaloguj” (patrz 2 a).
LUB
• W przeciwnym razie kliknąć „Utwórz konto” (patrz 2 b).
2 a) Logowanie

• Wprowadzić dane logowania.
¾¾ Można użyć danych logowania z aplikacji MyOpel, strony
internetowej MyOpel lub utworzonych w serwisie OpelConnect
Store.
• Kliknąć „Potwierdź”.

2 b) Tworzenie konta

• Wprowadzić wymagane dane i wybrać hasło.
• Aby otrzymywać informacje pocztą elektroniczną, należy
zaakceptować odpowiednią opcję przetwarzania danych.
• Kliknąć „Aktywuj”.

3. Aktywacja konta

Otworzy się nowa strona z potwierdzeniem utworzenia konta
oraz zostanie wysłana wiadomość e-mail z linkiem aktywacyjnym.
• Po odebraniu wiadomości kliknąć link, aby aktywować konto.
• Kliknąć „Kontynuuj”.
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OPELCONNECT

Dodawanie pojazdu

1. OpelConnect Store

• Przejść na stronę konta, klikając - w prawym górnym rogu.

3. Wprowadzanie numeru VIN

• Wprowadzić numer VIN (numer identyfikacyjny pojazdu).
• Kliknąć „Dodaj mój pojazd”.

4. Potwierdzenie numeru VIN

• Sprawdzić i potwierdzić, że jest wyświetlany prawidłowy
numer VIN.
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2. Moje pojazdy

• Wybrać „Moje pojazdy” z menu po lewej stronie.
• Kliknąć „Dodaj pojazd”.

Gdzie można znaleźć numer VIN (numer identyfikacyjny
pojazdu):

• Kliknąć „Gdzie mogę znaleźć numer VIN?”.
¾¾ Numer VIN można również znaleźć w dokumentach
rejestracyjnych.
• Należy wprowadzić wszystkie 17 cyfr, uważając, by nie
zastąpić literą „O” cyfry „0”.
Pomyślnie dodano pojazd

OPELCONNECT

Aktywacja darmowej usługi

1. OpelConnect Store

• Wybrać usługę na stronie głównej i kliknąć „Odkryj”, aby
uzyskać więcej szczegółów.

2. Aktywowanie

Zielony komunikat potwierdza, że samochód jest zgodny z
wybraną usługą.
• Kliknąć „Dodaj do koszyka”.

3. Sprawdzenie i potwierdzenie

• W razie potrzeby wprowadzić numer telefonu.
• Przeczytać i zaakceptować warunki (warunki korzystania z
usługi, przetwarzanie danych geolokalizacyjnych i politykę
prywatności).
• Kliknąć „Potwierdź”.
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Pomyślnie aktywowano usługę

Jeśli będzie konieczne wykonanie dodatkowej czynności, pojawi
się odpowiednia informacja.
¾¾ Aktywowana usługa jest teraz widoczna na stronie „Moje
usługi”.
• Kliknąć „Kontynuuj” lub logo Opla, aby wrócić do ekranu
głównego.

OPELCONNECT

Zakup usługi

1. OpelConnect Store

• Wybrać usługę na stronie głównej i kliknąć „Odkryj”, aby
uzyskać więcej szczegółów.

3. Sprawdzenie i potwierdzenie

• Sprawdzić, czy w koszyku jest wyświetlany prawidłowy pojazd,
usługa i czas trwania.
• Przeczytać i zaakceptować warunki (warunki korzystania z
usługi, przetwarzanie danych geolokalizacyjnych i politykę
prywatności).
• Kliknąć „Kontynuuj”.
5. Dane płatności

• Wprowadzić dane płatności.
• Kliknąć „Zapłać”, a następnie „Prześlij”.
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2. Dodawanie do koszyka

Zielony komunikat potwierdza, że samochód jest zgodny z
wybraną usługą.
• Wybrać żądany czas trwania.
• Kliknąć „Dodaj do koszyka”.

4. Adres do faktury

• Sprawdzić i w razie potrzeby zaktualizować adres do faktury.
• Potwierdzić adres, zaznaczając pole wyboru.
• Kliknąć „Kontynuuj”.

Pomyślnie zakupiono usługę

Zostanie wyświetlona strona z potwierdzeniem zakupu usługi
(usług), ceną oraz czasem trwania.

OPELCONNECT

Strona konta

1. OpelConnect Store

¾¾ Usługi są wyświetlane na stronie głównej bezpośrednio obok
pojazdu.
¾¾ Aby wyświetlić dane konta, należy kliknąć - w prawym górnym
rogu strony głównej.

2. Gdzie są wyświetlane „Moje usługi”

• Wybrać „Moje usługi” z menu po lewej stronie, aby wyświetlić
wszystkie usługi powiązane z kontem i sprawdzić ich status
(aktywacja w toku, aktywna itd.).

3. Strona konta

¾¾ Z poziomu menu można również uzyskać dostęp na przykład
do strony „Moje pojazdy” lub „Moje dane osobowe” w celu
sprawdzenia lub aktualizacji danych konta.
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