
RYCHLÝ PRŮVODCE SYSTÉMEM 
NISSANCONNECT EV

Získejte ze svého elektromobilu Nissan co nejvíc se systémem NissanConnect EV. Podle následujících 
pokynů můžete ovládat svůj vůz přes počítač nebo chytrý telefon. Můžete tak například zobrazit stav 
baterie a dobíjení, nastavit teplotu a prostředí, zjistit odhadovaný dojezd či využívat nástroj Najít můj vůz.  

POKYNY PRO ÚČET YOU+

MÁTE-LI ÚČET YOU+NISSAN, PŘEJDĚTE NA STRANU 3
POKUD JEŠTĚ NEMÁTE ÚČET YOU+NISSAN

1. Klikněte na tlačítko REGISTROVAT SE na 
domovské stránce portálu You+Nissan (https://
youplus.nissan.cz/CZ/cs/YouPlus.html).  

2. Zadejte kód VIN.

KDE NAJDU KÓD VIN?
   Kód VIN naleznete na palubní desce vozidla na 

straně řidiče. Pokud nemůžete kód VIN nalézt, 
otevřete dveře u řidiče a podívejte se na sloupek 
dveří (na místo, kde se dveře zajišťují západkami 
při zavření). Je pravděpodobné, že kód VIN bude 
také na tomto místě. 

Další umístění kódu VIN: Technický průkaz / faktura 
k nákupu vozidla

Pro přístup ke všem exkluzivním výhodám služeb 
připojení je třeba se nejdříve zaregistrovat na 
portálu vlastníků You+Nissan. Pokud ještě účet 
You+Nissan nemáte, postupujte podle následujících 
pokynů:  
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4. Zaškrtněte políčko Smluvní podmínky portálu 
You+Nissan a ověřte svůj kód VIN kliknutím na 
tlačítko POKRAČOVAT. 

Poté přejděte na stranu 4 (JAK SE REGISTROVAT 
KE SLUŽBÁM PŘIPOJENÍ?).  

3. Vyplňte formulář s uživatelskými údaji. 
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POKUD JIŽ ÚČET MÁTE, POSTUPUJTE PODLE TĚCHTO POKYNŮ

2. Klikněte na možnost PŘIDAT NOVÝ VŮZ. 

1.  Přihlaste se k účtu You+Nissan (https://
youplus.nissan.cz/CZ/cs/YouPlus.html), 
přejděte do části MŮJ NISSAN a poté do 
oblasti MOJE GARÁŽ. 

3. Zadejte kód VIN. 

KDE NAJDU KÓD VIN?  
   Kód VIN naleznete na palubní desce vozidla na 

straně řidiče. Pokud nemůžete kód VIN nalézt, 
otevřete dveře u řidiče a podívejte se na sloupek 
dveří (na místo, kde se dveře zajišťují západkami 
při zavření). Je pravděpodobné, že kód VIN bude 
také na tomto místě. 

Další umístění kódu VIN: Technický průkaz / faktura 
k nákupu vozidla
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1. Na portálu You+Nissan (https://youplus.nissan.cz/
CZ/cs/YouPlus.html) klikněte na tlačítko PŘEJÍT KE 
SLUŽBÁM PŘIPOJENÍ, čímž se dostanete na stránku 
služeb připojení.  

2. Abyste mohli potvrdit, že jste majitelem tohoto 
vozidla a že služby připojení nepoužívá nikdo jiný, je 
třeba projít testem ověření vlastnictví. 

Klikněte na tlačítko POKRAČOVAT OVĚŘENÍM 
VLASTNICTVÍ. 

3. Jako součást bezpečnostního procesu budete 
muset jít ke svému vozu a ten ZAPNOUT a VYPNOUT. 
- Až budete připraveni, klikněte na "ZAČÍT"
- Budete mít jednu hodinu na dokončení procesu. 
Ujistěte se prosím, že budete mít po tuto dobu 
přístup k vašemu vozidlu. 
- Poté klikněte na "POKRAČOVAT" a jděte ke svému 
vozidlu.

JAK SE REGISTROVAT KE SLUŽBÁM PŘIPOJENÍ?
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4.   Když jste ve vozidle: 
- Stiskněte tlačítko START/STOP pro nastartování 
vozidla. 
- DŮLEŽITÉ: Pokud máte navigaci, přijměte zřeknutí 
se odpovědnosti na obrazovce navigace. 
- Vyčkejte 1 minutu. 
- Stisknutím tlačítka START/STOP vypněte vozidlo.

5. Po úspěšném ověření vlastnictví se zobrazí 
odpovídající zpráva. Potvrzení může trvat až 
3 minuty nebo déle, v závislosti na síle signálu. 

KONTROLA POKRYTÍ SIGNÁLEM 
K přístupu ke službám připojení využívá váš vůz 
mobilní sítě. Máte-li s tímto procesem problém, 
můžete se nacházet v oblasti se slabým signálem. 

Podle kroků níže zkontrolujte pokrytí signálem: 
- Na obrazovce navigačního systému najděte ikonu 
sítě. Nachází se v pravém horním rohu. 
- Pokud má ikona 1 nebo více sloupců, je signál sítě 
dostatečný. V opačném případě jeďte s vozidlem do 
oblasti se silnějším signálem. 
- Pokud ikona zobrazuje přeškrtnuté vozidlo, 
znamená to, že vaše vozidlo nebylo aktivováno 
=> Obraťte se na svého prodejce nebo zákaznický 
servis společnosti Nissan. 

POKRYTÍ SIGNÁLEM ŽÁDNÉ POKRYTÍ 
SIGNÁLEM

JAK SE REGISTROVAT KE SLUŽBÁM PŘIPOJENÍ?
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6. Jste jen již pár kroků od dokončení procesu. 
Na stránce Služeb připojení můžete vidět tlačítko 
REGISTRACE K DISPOZICI.

JAK SE REGISTROVAT KE SLUŽBÁM PŘIPOJENÍ?

7. Chcete-li se zaregistrovat do systému 
NissanConnect EV: Vyberte registraci do 
systému NissanConnect EV. Kliknutím na tlačítko 
REGISTROVAT SE dokončíte proces registrace.  

6



8. Zaškrtněte políčko Smluvní podmínky a ověřte 
svou registraci kliknutím na tlačítko POKRAČOVAT. 

JAK SE REGISTROVAT KE SLUŽBÁM PŘIPOJENÍ?

9. Zobrazí se okno s potvrzením. Pro přístup k 
ovládacímu panelu služeb připojení klikněte na 
tlačítko ZOBRAZIT VAŠE REGISTRACE. 
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Po kliknutí na tlačítko PŘEJÍT NA SLUŽBY 
PŘIPOJENÍ budete moci používat služby připojení. 

Pokud pracujete na osobním počítači, budete 
přesměrováni na ovládací panel služeb připojení. 

Pokud pracujete na chytrém telefonu, můžete 
využít aplikaci NissanConnect EV, dostupnou pro 
Android a iOS.

ZOBRAZIT SLUŽBY PŘIPOJENÍ 

Na stránce služeb připojení vám aktivní registrace 
umožní přístup ke všem funkcím systému 
NissanConnect EV. Pokud vaše registrace vypršela, 
musíte se zaregistrovat znovu, abyste mohli dále 
používat služby NissanConnect EV. 

Podívejte se, zda je vaše registrace služeb 
připojení aktivní. 

Na portále You+Nissan klikněte na možnost 
PŘEJÍT NA SLUŽBY PŘIPOJENÍ, čímž se dostanete 
na stránku služeb připojení. 

JE MOJE REGISTRACE AKTIVNÍ? 
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APLIKACE NISSANCONNECT EV

Po přihlášení máte přístup k exkluzivním výhodám 
služeb připojení: 
• Sledujte a spravujte stav dobití a ovládání 

klimatu  vnitřního prostředí.  
• Naplánujte si cestu podle dobíjecích 

bodů  pomocí funkce Plánování trasy.  
• Pomocí nástroje Najít můj vůz najdete své 

vozidlo.   

Dále se pomocí přihlašovacích údajů, které jste 
si vytvořili při registraci na portále You+Nissan, 
přihlaste k aplikaci NissanConnect EV. 

Abyste mohly ovládat služby připojení ze 
svého chytrého telefonu, musíte si stáhnout 
aplikaci NissanConnect EV do vašeho zařízení. 
(ke stažení na App Store®  a Google Play 
Store®)

STAŽENÍ APLIKACE

PŘIHLÁSIT SE VLASTNOSTI A VÝHODY
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POPIS SLUŽEB K DISPOZICI
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PALUBNÍ 
DESKA WEB APLIKACE POPIS SLUŽBY VISIA

ACENTA
N-CONNECTA

TEKNA

Dálkové ovládání prostředí 
Zapněte nebo vypněte klimatizaci či topení na dálku 
prostřednictvím webového portálu You+Nissan nebo aplikace 
NissanConnect EV. 

Vyhledání vozu
Na webovém portálu You+Nissan nebo v aplikaci 
NissanConnect EV zobrazíte pozici svého vozidla na mapě.

Plánování trasy a odeslání do vozu 
Na webovém portálu You+Nissan nebo v aplikaci 
NissanConnect EV si můžete naplánovat trasu podle 
aktuálního stavu dobití a dobíjecích bodů na cestě a odeslat 
trasu do vozu.

Kontrola stavu baterie
Na webovém portálu You+Nissan nebo v aplikaci 
NissanConnect EV můžete vzdáleně zkontrolovat stav 
baterie, zapojení do sítě i stav dobíjení. 

Zapnutí dobíjení na dálku (okamžité) a upozornění 
na úplné dobití nebo jeho přerušení
Pokud je vaše vozidlo připojeno do sítě, můžete 
prostřednictvím portálu You+Nissan a aplikace 
NissanConnect EV zapnout na dálku dobíjení. 

Připomenutí zapojení
Uložte si oblíbené dobíjecí body a vozidlo vás upozorní, když 
budete v jejich blízkosti a měli byste vozidlo dobít.

ECO hodnocení
Hodnocení vaší jízdy podle ekologické náročnosti oproti 
ostatním řidičům elektromobilů ve vašem regionu či na 
celém světě. 

Analýza jízdy
Jízdní informace jsou k dispozici na webovém portálu 
You+Nissan i v aplikaci NissanConnect EV.



POPIS SLUŽEB K DISPOZICI
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PALUBNÍ 
DESKA WEB APLIKACE POPIS SLUŽBY VISIA

ACENTA
N-CONNECTA

TEKNA

Upozornění: Zapnutí/vypnutí ohřívání baterie*
Upozornění na aktivaci ohřívače baterie. 

Vyhledání dobíjecích bodů při nízkém stavu 
baterie elektromobilu
Při poklesu baterie pod určitou úroveň vás vůz upozorní a 
navede k nejbližším dobíjecím bodům.

Informace o dobíjecích bodech a ruční stahování: 
dobíjecí stanice v okolí vašeho domova
Přístup elektromobilu k informacím o dobíjecích bodech a 
průběžná aktualizace těchto informací. 

Vyhledávání dobíjecích stanic podle: 
- města a adresy, 
- typu připojení.

Mobilní informační služby a stažení oblíbených 
informací (RSS)
Přístup ke kanálu RSS přímo z vašeho vozidla. 

Mapa oblasti v dosahu
Možné destinace podle aktuálního dobití baterie.

Odhad stavu dobití v cílové destinaci
 Předpověď úrovně dobití baterie po příjezdu do cíle. 

*Dostupné pouze ve Finsku, Švédsku, Norsku, Estonsku, Litvě, Lotyšsku, Dánsku, Maďarsku, Polsku, České republice a na Slovensku.


