
Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Przygotowanie do korzystania z usługi



Przejdź do sekcji      „Weryfikacja    adresu e-mail” na stronie 3.
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Aplikacja SUZUKI CONNECT na smartfony pozwala na stały kontakt i zdalną kontrolę tego, co dzieje się z Twoim 
samochodem. Pobierz i zainstaluj aplikację SUZUKI CONNECT na swoim smartfonie, aby skorzystać z pakietu usług. 
Dzięki temu korzystanie z samochodu i eksploatacja Twojego Suzuki będą jeszcze wygodniejsze!

Pewniejsza obsługa

Kiedy przez przypadek wyjdziesz z samochodu, nie zamykając drzwi lub nie wyłączając 
świateł, aplikacja o tym poinformuje. 

1. Powiadomienia o statusie

Suzuki Connect wyświetla na ekranie smartfona mapę z zaznaczonym miejscem,  
gdzie został zaparkowany samochód.

2. Lokalizowanie zaparkowanego samochodu

Odpowiednia funkcja zapamiętuje historię jazdy z ostatnich 18 miesięcy.
3. Historia jazdy

Rejestracja konta użytkownika SUZUKI CONNECT - krok po kroku

1 Utwórz konto
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Jeśli Twój smartfon odczytuje kody QR:
* Jeśli posiadasz urządzenie iPhone, do odczytania kodu użyj domyślnego aparatu. * Jeśli chcesz skorzystać z przeglądarki, w przypadku urządzeń iPhone użyj aplikacji 
Safari, a w przypadku urządzeń z systemem Android – Google Chrome.

I.
Wejdź na stronę
rejestracyjną za 
pomocą kodu
QR znajdującego
się na formularzu
rejestracyjnym
SUZUKI CONNECT, 
który dostarczył 
dealer. Rozpocznij 
proces tworzenia 
konta!

III.
Na stronie „Utwórz
konto” wprowadź
swój adres e-mail
oraz numer VIN
samochodu. 
Przeczytaj
wyświetlone
na ekranie 
informacje
i zaznacz
pole „Akceptuję
powyższe” (jeśli się
z nimi zgadzasz).
Następnie kliknij
„Dalej”.

II.
Kliknij 
„Utwórz 
konto”.

Bądź w ciągłym kontakcie ze swoim samochodem

Aby rozpocząć korzystanie z usługi,   wykonaj poniższe kroki.

Aplikację możesz pobrać, skanując pokazany po prawej kod 
QR, lub wyszukując jej nazwę w App Store (dla urządzeń 
iPhone) oraz w Google Play Store (dla urządzeń Android).

PRZYGOTOWANIE DO KONFIGURACJI USŁUGI

SUZUKI CONNECT app

Zainstaluj aplikację  
SUZUKI CONNECT  

na swoim smartfonie
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Większa kontrola

Jeśli z samochodu korzysta także inny kierowca, aplikacja poinformuje, gdy w określonym 
czasie pojazd opuści, wjedzie lub nie będzie znajdować się w wyznaczonej strefie.

4. Geofencing i dozór

W razie włączenia alarmu bezpieczeństwa lub przy uruchomieniu
silnika w czasie, gdy Ty lub inny uprawniony kierowca nie korzystacie z samochodu, 
SUZUKI CONNECT wyśle odpowiedni sygnał na smartfona.

5. Powiadomienia o bezpieczeństwie

Jeśli włączą się kontrolki ostrzegawcze w samochodzie, użytkownik może sprawdzić 
przyczynę i uzyskać wsparcie bezpośrednio ze swojego smartfona (np. zadzwonić po 
pomoc drogową albo do dealera wprost z aplikacji).

6. Powiadomienie o aktywowaniu kontrolek  ostrzegawczych

Funkcja pozwala kontrolować zbliżające się terminy kontroli technicznych Twojego 
pojazdu. Dostaniesz również powiadomienie o ewentualnych akcjach przywoławczych!

7. Przeglądy okresowe / powiadomienia o akcjach przywoławczych

Rejestracja konta użytkownika SUZUKI CONNECT - krok po kroku

Jeśli Twój smartfon nie ma możliwości odczytania kodu QR:
* rekomendowane desktopowe wersje przeglądarek to najnowsze wersje Google Chrome, Microsoft Edge (dla urządzeń Windows)  
oraz Safari (dla komputerów Mac).

I.
Otwórz stronę 
SUZUKI CONNECT 
w przeglądarce 
i kliknij 
„Tworzenie 
konta / 
Logowanie”.

III.
Wprowadź swój adres 
e-mail, kod powitalny* 
oraz numer VIN samo-
chodu, przeczytaj 
wyświetlone na 
ekranie informacje  
i zaznacz pole  
„Akceptuję powyższe”, 
jeśli się z nimi 
zgadzasz. Następnie 
kliknij „Dalej”.

II.
Na ekranie 
pojawi 
się strona 
rejestracyjna. 
Kliknij opcję 
„Utwórz 
konto”.

Bądź w ciągłym kontakcie ze swoim samochodem

*kod powitalny znajduje 
się na formularza 
rejestracyjnym SUZUKI 
CONNECT, dostarczonym 
przez Twojego dealera.

Aby rozpocząć korzystanie z usługi,   wykonaj poniższe kroki.

Konfiguracja aplikacji 
SUZUKI CONNECT

Przebieg procesu rejestracji 
konta użytkownika  
SUZUKI CONNECTiPhone Android
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Przebieg procesu rejestracji konta użytkownika SUZUKI CONNECT

2 Weryfikacja adresu e-mail

4 Dane do rejestracji konta 5 Dane kontaktowe

3 Zgoda na warunki Polityki  prywatności i zasady Regulaminu.

I.
Wprowadź kod 
weryfikacyjny  
w odpowiednich 
polach. Kod 
weryfikacyjny to 
ciąg 6 cyfr, który 
został wysłany  
w wiadomości 
e-mail na adres 
podany przez 
Ciebie podczas 
rejestracji.

I.
Wprowadź 
imię, hasło, 
język oraz 
numer 
telefonu
(opcjonalnie). 
Następnie 
kliknij  
„Dalej”.

I.
Stuknij link 
do Polityki 
prywatności, aby 
otworzyć plik, 
jak pokazano po 
prawej stronie.

I.
Kliknij  
„Kontynuuj, aby 
dodać pojazd”.

II.
Przeczytaj infor-
macje dotyczące 
procesu rejestracji  
i kliknij opcję 
„Dalej”.

II.
Sprawdź wprowadzone dane i kliknij opcję 
„Potwierdź”, aby utworzyć konto. Następnie 
kliknij opcję „Dalej”, aby kontynuować 
konfigurację i dodać pojazd.

Po wykonaniu wszystkich kroków proces 
rejestracji dobiegnie końca.

Aby korzystać z SUZUKI CONNECT należy zainstalować aplikację 
SUZUKI CONNECT z App Store (iPhone) lub Google Play Store (Android). 
Kody QR do pobrania aplikacji możesz znaleźć na stronie 2.
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Na tym etapie musisz znaleźć się w samochodzie,  
aby tam dokończyć konfiguracji SUZUKI CONNECT!

Przebieg procesu rejestracji konta użytkownika SUZUKI CONNECT

Dane kontaktowe

Zgoda na warunki Polityki  prywatności i zasady Regulaminu.

Przewijaj w dół 
aż do końca, aby 
zapoznać się  
z treścią dokumentu. 
Jeśli wyrażasz 
zgodę na jego 
treść, kliknij opcję 
„Agree” (Zgadzam 
się). Jeśli w tym 
miejscu klikniesz 
opcję „Agree”, 
automatycznie 
zaznaczone zostanie 
pole „I have read 
and agree to the 
Privacy Policy” 
(Potwierdzam 
zapoznanie się 
z treścią Polityki 
prywatności i 
wyrażam zgodę na 
jej postanowienia).

Uwaga: Jeśli zaznaczysz 
to pole, włączysz funkcję 
lokalizacji samochodu, 
w tym funkcję 
śledzenia lokalizacji 
zaparkowanego pojazdu 
oraz funkcję Geofencing. 
Możesz zmienić te 
ustawienia później.

II.
Wprowadź imię 
i nazwisko 
użytkownika, kraj, 
strefę czasową, 
numer tablicy 
rejestracyjnej 
(opcjonalnie)  
i kliknij „Dalej”.

Uwaga: Wprowadź strefę 
czasową miejsca,  
w którym najczęściej 
korzystasz z pojazdu. 
Ta informacja posłuży 
do obliczeń w ramach 
historii jazdy oraz 
wysyłania alertów, które 
uwzględniają czas.

Podobnie, jak  
w przypadku Polityki 
prywatności, kliknij 
link do Regulaminu, 
aby otworzyć plik. 
Następnie przewiń 
dokument w dół, 
zapoznaj się z jego 
treścią, a na końcu 
kliknij opcję „Agree” 
(Zgadzam się), jeśli 
zgadzasz się z z tymi 
postanowieniami.

Sprawdź 
wprowadzone dane 
i kliknij „Potwierdź”.

Wybierz, czy  
chcesz korzystać  
z funkcji lokalizacji 
samochodu 
(opcjonalnie)  
i kliknij opcję 
„Dalej”.

Upewnij się, że 
Twój samochód 
znajduje się  
w miejscu, gdzie 
ma dobrą łączność 
z internetem  
i uruchom silnik, 
aby dokończyć 
proces rejestracji.



3 Zdefiniuj zdalny kod PIN
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Konfiguracja aplikacji SUZUKI CONNECT (musisz być we własnym samochodzie!).

1 Uruchomienie aplikacji

I.
Kliknij ikonkę aplikacji 
SUZUKI CONNECT i uruchom 
program.

II.
Na ekranie pojawi się 
samouczek. Przy każdym 
komentarzu, kliknij ikonkę 
[>], aby go przeczytać.

Następnie kliknij  
„Zacznij teraz”.

I.
Kliknij opcję „Ustaw zdalny 
kod PIN”.

II.
Wprowadź 4-cyfrowy kod PIN.  Wybierz opcję „Używaj 

danych biometrycznych” 
(opcjonalnie).

Kliknij „Dalej”, aby umożliwić 
aplikacji korzystanie  
z identyfikacji biometrycznej.

*na tym etapie należy wprowadzić kod PIN, który będzie używany do autoryzacji operacji dokonywanych zdalnie.

  *Możesz również wybrać opcję „Use PIN” (Używaj   kodu PIN).

*w celu potwierdzenia wprowadź ten 
sam kod jeszcze raz.

Twoja aplikacja SUZUKI CONNECT została pomyślnie skonfigurowana.



4 Sprawdź status przycisku eCall.
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Konfiguracja aplikacji SUZUKI CONNECT (musisz być we własnym samochodzie!).

2 Logowanie

I.
Wprowadź swój identyfikator 
użytkownika (adres e-mail) oraz 
hasło podane podczas rejestracji 
konta. Następnie wybierz 
„Zaloguj”.

II.
Wybierz język i przejdź do 
kolejnego kroku.

Na kolejnej stronie,
gdzie możesz udzielić 
zgody na powiadomienia, 
stuknij opcję
„Dalej” (potwierdzenie zgody
na powiadomienia).

Kliknij „Zezwól”.

*ten krok wymagany jest tylko w przypadku urządzeń iPhone.  
W przypadku urządzeń z systemem Android jest on automatycznie pomijany.

I.
Sprawdź, czy wskaźnik jest 
zaznaczony, a następnie 
zaznacz opcję „Kontrolki 
wyłączone”.

II.
Kiedy na ekranie pojawi się 
strona główna aplikacji SUZUKI 
CONNECT, konfiguracja zostanie 
zakończona.

Wybierz „OK”.

  *Możesz również wybrać opcję „Use PIN” (Używaj   kodu PIN).

*upewnij się, że pole jest zaznaczone, dopóki jesteś w samochodzie.

Ciesz się wygodną obsługą i poznaj dane eksploatacyjne dzięki SUZUKI CONNECT!
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Obsługa aplikacji na ekranie i lektura informacji podczas jazdy są niebezpieczne. Przed włączeniem aplikacji należy najpierw zatrzymać pojazd. Aby korzystać z oferowanych usług, należy 
zainstalować aplikację SUZUKI CONNECT. Informacje dotyczące wymiany informacji zostały podane zgodnie ze stanem na lipiec 2022 r. Mogą zostać zmienione lub wycofane bez powiadomienia. 
Przedstawione w ulotce tzw. zrzuty ekranu z aplikacji służą wyłącznie celom poglądowym i mogą się różnić od aktualnego wyglądu aplikacji. Opłaty za wymianę danych wynikającą z korzystania 
SUZUKI CONNECT w smartfonach są pokrywane przez klientów. Prosimy o powstrzymanie się od korzystania i logowania do usługi za pomocą wielu urządzeń, gdyż może to spowodować 
nieprawidłowe działanie. Prosimy o zachowanie identyfikatora użytkownika (adresu e-mail) oraz hasła do własnej wiadomości. Prosimy o ustawienie zgody na powiadomienia push w celu 
prawidłowego korzystania z usługi. Zalecamy ustawienie blokady hasłem na smartfonie, na którym zainstalowana jest aplikacja, aby zapobiec nieautoryzowanemu użyciu. Nazwa iPhone jest 
znakiem towarowym firmy Apple Inc., zarejestrowanym w USA i innych krajach. Nazwa Android jest znakiem towarowym firmy Google LLC, który zarejestrowano w USA i w innych krajach.

ULOTKA SUZUKI CONNECT
Nr. kat. 99999-B8001-802 2208

SUZUKI MOTOR POLAND Sp. z o.o.

Q

A

Na których smartfonach mogę używać aplikacji SUZUKI CONNECT?

Aplikacja SUZUKI CONNECT jest kompatybilna z następującymi wersjami oprogramowania dla 
smartfonów (nie obejmuje tabletów i smartwatchów):
iOS: wersja 15.0 i nowsze, Android: wersja 8.0 i nowsze.

A

Q Co mam zrobić w przypadku braku kodu weryfikacyjnego, który jest niezbędny do 
weryfikacji adresu e-mail i utworzenia konta?

Najpierw dokładnie sprawdź swoją skrzynkę e-mail. Możliwe, że wiadomość z kodem 
weryfikacyjnym nie dotarła do Ciebie z uwagi na ustawienia poczty w zakresie spamu.  
W takim przypadku problem rozwiąże zmiana ustawień w taki sposób, aby można było 
otrzymywać wiadomości z adresu „noreply@sc.eur.connect.suzuki”.

A

Q Jeśli zmienię smartfona, będę w stanie dalej korzystać z usługi?

Tak. W takim przypadku, aby korzystać dalej z SUZUKI CONNECT, wystarczy zalogować się na 
nowym urządzeniu za pomocą swojego identyfikatora użytkownika (adresu e-mail) i hasła. 
Aplikacja będzie działać nawet, jeśli zmienisz model czy markę smartfona.

A

Q Czy istnieje minimalny okres obowiązywania umowy korzystania z SUZUKI CONNECT?

Aplikacja nie ma minimalnego okresu umowy. 

A

Q Czy mogę zrezygnować z SUZUKI CONNECT w dowolnym momencie?

Możesz usunąć swój profil użytkownika ze strony SUZUKI CONNECT w każdej chwili.

A

Q Czy mogę zarejestrować konto SUZUKI CONNECT, jeśli nie mam smartfona?

Możesz zarejestrować konto za pomocą komputera, ale weź pod uwagę, że aplikacja SUZUKI 
CONNECT została stworzona z myślą o smartfonach. Dlatego rekomendujemy korzystanie z niej 
właśnie w taki sposób. Jeśli nie masz smartfona, przejdź do punktu Jeśli nie używasz smartfona, 
przejdź do punktu P2 w tej broszurze, który opisuje, jak korzystać z SUZUKI CONNECT za 
pomocą wyszukiwarki na ekranie komputera.

A

Q Czy mogę użyć darmowego konta e-mail do rejestracji konta SUZUKI CONNECT?

Tak, akceptujemy darmowe konta e-mail podczas rejestracji. Należy jednak pamiętać, że na 
podany adres e-mail zostanie wysłany kod weryfikacyjny (6 cyfr) w celu weryfikacji. Kod będzie 
aktywny przez 10 minut, dlatego zalecamy podać adres skrzynki e-mail, którą możesz szybko 
sprawdzić.

Przygotowanie do korzystania z usługi

https://suzuki.pl/suzukiconnect/index.html 

Aby uzyskać więcej informacji, wejdź na stronę SUZUKI CONNECT:


