
Wykorzystaj pełnię potencjału swojego samochodu elektrycznego Nissan, używając aplikacji NissanConnect 
EV. Wykonaj kilka prostych kroków, aby zarządzać samochodem przy użyciu komputera lub smartfonu. 
Będziesz mógł wyświetlać i kontrolować stan stan naładowania akumulatora, ustawienia klimatyzacji, 
szacowany zasięg jazdy i usługę „Znajdź mój samochód”.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE YOU+

JEŻELI NIE MASZ KONTA YOU+NISSAN

1. Kliknij przycisk ZAREJESTRUJ SIĘ na stronie 
głównej portalu You+Nissan 

   (https://youplus.nissan.pl/PL/pl/YouPlus.html).

2. Wprowadź numer VIN lub numer rejestracyjny 
swojego samochodu.  
Numer VIN (Vehicle Identification Number) 
znajdziesz na desce rozdzielczej swojego 
samochodu od strony kierowcy.

Aby móc korzystać ze wszystkich wyjątkowych korzyści usług połączonych, musisz zarejestrować się na 
portalu właścicieli samochodów Nissan, You+Nissan. Jeśli nie masz jeszcze konta You+Nissan, wykonaj 
poniższe kroki:

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI 
NISSANCONNECT EV
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4. Zaakceptuj regulamin portalu You+Nissan.

3. Wypełnij formularz informacji o użytkowniku.
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JEŚLI MASZ JUŻ KONTO, WYKONAJ NASTĘPUJĄCE KROKI

2.  Kliknij DODAJ NOWY SAMOCHÓD.

1.  Zaloguj się na swoje konto You+Nissan 
   (https://youplus.nissan.pl/PL/pl/YouPlus.html), 

przejdź do zakładki MÓJ NISSAN, a następnie 
wybierz MÓJ GARAŻ.

3. Wprowadź numer VIN lub numer rejestracyjny 
swojego samochodu.  
Numer VIN (Vehicle Identification Number) 
znajdziesz na desce rozdzielczej swojego 
samochodu od strony kierowcy.
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1. Na stronie usług połączonych postępuj zgodnie 
z procedurą weryfikacji własności samochodu.
Po kliknięciu przycisku „ROZPOCZNIJ 
WERYFIKACJĘ WŁASNOŚCI” wykonaj poniższe 
czynności, aby potwierdzić, że jesteś właścicielem 
pojazdu:

•        Wsiądź do samochodu
•        Naciśnij przycisk START/STOP, aby 
         włączyć silnik
•        Odczekaj co najmniej 1 minutę
•        Naciśnij przycisk START/STOP, aby 
         wyłączyć silnik

JAK MOGĘ SUBSKRYBOWAĆ USŁUGI POŁĄCZONE?

2. Zobaczysz komunikat potwierdzający 
pomyślną weryfikację własności samochodu.
Kliknij przycisk „SUBSKRYBUJ USŁUGI 
POŁĄCZONE”
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4. Aby subskrybować NissanConnect EV: Wybierz 
subskrypcję NissanConnect EV. Kliknij przycisk 
„SUBSKRYBUJ WYBRANE”, aby sfinalizować proces 
subskrypcji.

3. Na stronie usług połączonych przejdź do panelu 
„DOSTĘPNE SUBSKRYPCJE”.

CSM

CSM
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Po kliknięciu przycisku „ZOBACZ USŁUGI 
POŁĄCZONE” będziesz mógł korzystać ze swoich 
usług połączonych. 

Jeśli poruszasz się po pulpicie, zostaniesz 
przekierowany do ekranu usług połączonych.

Jeśli korzystasz ze smartfonu, możesz użyć 
aplikacji NissanConnect EV.

Sprawdź, czy subskrypcja usług połączonych jest 
aktywna. 

Na stronie You+Nissan kliknij przycisk „WYŚWIETL 
USŁUGI POŁĄCZONE”, aby otworzyć stronę usług 
połączonych.

CZY MOJA SUBSKRYPCJA JEST AKTYWNA?

ZOBACZ SWOJE USŁUGI POŁĄCZONE

Na stronie usług połączonych będziesz mieć 
dostęp do wszystkich funkcjonalności systemu 
NissanConnect EV dzięki aktywnej subskrypcji. 
Po upływie czasu ważności subskrypcji, aby dalej 
korzystać z systemu NissanConnect EV, musisz 
dokonać jej wznowienia.
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APLIKACJA NISSANCONNECT EV

Aby móc zarządzać usługami połączonymi ze 
swojego smartfonu i korzystać z wydajnego 
i prostego sposobu na ładowanie samochodu, 
musisz pobrać aplikację NissanConnect EV ze 
sklepu z aplikacjami dedykowanego Twojemu 
telefonowi. (App Store® lub Google Play Store®)

Kliknij, aby pobrać

Kliknij, aby pobrać

Po zalogowaniu uzyskasz dostęp do 
ekskluzywnych korzyści usług połączonych:
• Wyświetlanie i kontrolowanie stanu 

naładowania akumulatora oraz ustawień 
klimatyzacji.

• Dostęp do informacji o poziomie emisji 
gazów cieplarnianych dzięki funkcji Eco 
Forest i możliwość przeglądania historii 
przejechanych tras.

• Planowanie podróży i wyszukiwanie punktów 
ładowania z wykorzystaniem funkcji Zaplanuj 
moją podróż.

• Lokalizowanie samochodu przy użyciu funkcji 
Znajdź mój samochód.

Następnie zaloguj się do aplikacji 
NissanConnect EV, używając danych 
logowania podanych podczas rejestracji na 
portalu You+Nissan.

Jeśli jesteś użytkownikiem systemu 
NissanConnect EV, użyj swojego adresu e-mail 
i hasła z portalu You+Nissan

POBIERZ APLIKACJĘ

ZALOGUJ SIĘ FUNKCJE I KORZYŚCI
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OPIS DOSTĘPNYCH USŁUG

W
SAMOCHODZIE

NA 
STRONIE

W
APLIKACJI 

OPIS USŁUG VISIA ACENTA/
TEKNA

Mój lokalizator samochodu
• Korzystając z portalu You+Nissan lub aplikacji 

NissanConnect EV, możesz wyświetlić położenie 
swojego pojazdu na mapie

Powiadomienie/przypomnienie o przeglądzie
• Kiedy zbliża się planowana data przeglądu 

Twojego samochodu, otrzymujesz 
powiadomienie na portalu You+Nissan 
i w aplikacji NissanConnect EV

• Powiadomienia o przeglądzie

Zaplanuj trasę i wyślij ją do samochodu
• W portalu You+Nissan lub aplikacji 

NissanConnect EV możesz zaplanować swoją 
trasę, z uwzględnieniem aktualnego stanu 
naładowania akumulatora i dostępnych 
punktów ładowania na Twojej drodze, 
a następnie wysłać zaplanowaną trasę do 
samochodu

Kontrola poziomu naładowania akumulatora
• Poprzez portal You+Nissan lub aplikację 

NissanConnect EV możesz zdalnie sprawdzić 
stan naładowania akumulatora, zakres 
autonomii samochodu, status podłączenia 
i status ładowania

Zdalne włączanie ładowania (błyskawiczne) 
i powiadomienia: zatrzymanie ładowania/koniec 
ładowania
• Kiedy Twój samochód jest podłączony, 

ładowanie możesz uruchomić zdalnie za 
pośrednictwem portalu You+Nissan lub aplikacji 
NissanConnect EV

Zdalne włączanie i wyłączanie funkcji HVAC 
i powiadomienia
• Zdalnie reguluj temperaturę w samochodzie, 

włączając i wyłączając klimatyzację za 
pośrednictwem portalu You+Nissan lub aplikacji 
NissanConnect EV 

Przypomnienie o podłączeniu samochodu
• Zapisz ulubione stacje ładowania jako 

interesujące miejsca (POI), a samochód 
poinformuje Cię, kiedy będziesz znajdować 
się w ich pobliżu i przypomni o konieczności 
podłączenia samochodu

Ekowyzwanie (ECO) w samochodzie i poza nim
•  Śledź swoją emisję CO2 i liczbę ocalonych 

drzew Rywalizuj z innymi właścicielami 
samochodów elektrycznych Nissan na całym 
świecie
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OPIS DOSTĘPNYCH USŁUG

W
SAMOCHODZIE

NA 
STRONIE

W
APLIKACJI 

OPIS USŁUG VISIA ACENTA/
TEKNA

Funkcje społecznościowe
• Porównaj swój ekologiczny sposób 

prowadzenia samochodu z innymi kierowcami 
samochodów elektrycznych Nissan z Twojego 
regionu lub z całego świata

Analiza prowadzenia samochodu
• Dostęp do informacji na temat prowadzenia 

pojazdu na portalu You+Nissan i w aplikacji 
NissanConnect EV

Powiadomienia: Włączenie/wyłączenie grzania 
akumulatorem
• Uruchamia się, kiedy zostanie aktywowana 

funkcja ogrzewania akumulatorem

Wyszukiwanie stacji ładowania w razie niskiego 
poziomu naładowania akumulatora
• Kiedy poziom naładowania akumulatora jest 

niski, samochód kieruje Cię do pobliskich 
punktów ładowania

Informacje o punktach ładowania i możliwość 
pobrania podręcznika po stacjach ładowania 
w pobliżu miejsca zamieszkania
•  Dostęp do informacji dotyczących stacji 

ładowania i ich aktualizacja na bieżąco 

Wyszukiwanie punktu ładowania wg miejscowości 
lub adresu

Wyszukiwanie punktu ładowania wg wolnych 
miejsc (ograniczona dostępność)

Wyszukiwanie punktu ładowania wg rodzaju 
gniazda, QC/Mode 3 oraz EVSE

Usługa informacji mobilnych i możliwość pobrania 
ulubionych informacji (RSS)
• Dostęp do kanału RSS z Twojego samochodu

Mapa obszaru w zasięgu
• Potencjalne miejsca docelowe wg aktualnego 

poziomu naładowania akumulatora

Szacowanie stanu naładowania akumulatora po 
dotarciu na miejsce
• Szacunkowe obliczenie pozostałej mocy 

akumulatora po dotarciu do celu podróży
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