
Jak postupovat?
Pokud již vlastníte vozidlo Toyota

1. Stáhněte si aplikaci MyT

Najít
vůz

Data
o jízdě

Údržba
a servis

Odeslat
do vozu

Tipy pro 
hybridní jízdu

A mnoho
dalšího

4. Požádejte svého autorizovaného 
prodejce Toyota, aby ověřil, že jste 
vlastníkem a/nebo uživatelem vozu

2. Otevřete aplikaci MyT, vytvořte 
si zákaznický účet MyT kliknutím 
na „Nemáte účet?“. 
Pokud již účet MyT / Moje Toyota 
používáte, pokračujte bodem číslo 4

3. Aktivujte MyT účet v potvrzovacím 
e-mailu, který po registraci obdržíte

6. Služby Toyota Connected se pro 
vaše vozidlo aktivují během 24 hodin

MyT APLIKACE

Slouží ke komunikaci s vaším vozidlem, ať již jste kdekoli. S její pomocí můžete plánovat trasy (pro vozidla 
s navigací), najít zaparkovaný vůz a sdílet jeho polohu, dohledat informace o tom, kdy zajet na příští servisní 
prohlídku a sledovat statistiky z vašich cest včetně speciální sekce věnované jízdám s hybridními modely.

Aktivovat účet

(...)

5. Spusťte aplikaci, přečtěte si a přijměte „Podmínky užívání a Oznámení o ochraně 
soukromí“ nebo v aplikaci klikněte na Nastavení – Nastavení – Vozidlo a vyberte 
„Aktivovat služby Toyota Connected“

by Toyota



Jak postupovat?
Pokud objednáváte nový vůz Toyota

1. Sdělte prodejci při objednávání vozu 
svou e-mailovou adresu

4. Jakmile bude vašemu vozu přiděleno 
číslo VIN, obdržíte email s výzvou 
k aktivaci služeb Toyota Connected. 
Stáhněte si proto aplikaci MyT

7. Vyčkejte na výzvu autorizovaného 
prodejce Toyota k převzetí 
nového vozu!

Základní sada služeb v aplikaci MyT je poskytována zdarma na 10 let, některé služby jsou spojeny s pořízením navigace GO. 
Polohové služby je možné kdykoliv deaktivovat zapnutím režimu soukromí. Všechny informace uvedené v tomto dokumentu 
jsou v době jeho publikování podle našeho nejlepšího vědomí správné. Telematické služby v aplikaci MyT jsou dostupné pro 
modely Yaris (2020 a novější), Corolla (2019 a novější), Toyota C-HR Hybrid (vyrobena říjen 2019 a novější), RAV4 (2019 a novější), 
RAV4 Plug-in Hybrid (2020 a novější), Camry (2019 a novější) a Highlander. Pro více informací kontaktujte svého autorizovaného 
partnera Toyota nebo navštivte www.toyota.cz/service-and-accessories/my-toyota/myt.

2. Pokud nemáte doposud založený 
účet MyT/Moje Toyota, obdržíte 
na e-mail výzvu k registraci. 
Vytvořte si účet

5. Spusťte aplikaci, přečtěte si 
a přijměte „Podmínky užívání 
a Oznámení o ochraně soukromí“ 
nebo v aplikaci klikněte 
na Nastavení – Nastavení – Vozidlo 
a vyberte „Aktivovat služby 
Toyota Connected“

3 Aktivujte MyT účet v potvrzovacím 
e-mailu, který po registraci obdržíte

6. Služby Toyota Connected se pro 
vaše vozidlo aktivují během 24 hodin

Aktivovat účetPřihlásit se

by Toyota


