
Certifique-se de que usufrui ao máximo do seu veículo elétrico Nissan com o NissanConnect EV. Siga estes 
passos simples para gerir o seu Nissan através do seu computador ou Smartphone. Poderá visualizar e 
fazer a gestão da sua bateria e estado de carregamento, configurações de Ar condicionado, autonomia de 
condução estimada e o serviço Encontrar o meu carro.

INSTRUÇÕES DO YOU+

SE NÃO TIVER UMA CONTA YOU+NISSAN

1. Clique no botão REGISTE-SE AGORA na página 
inicial do You+Nissan

   (https://youplus.nissan.pt/PT/pt/YouPlus.html).

2. Introduza o VIN ou o número de registo do seu 
veículo.  
O VIN (Número de Identificação do Veículo) 
pode ser encontrado procurando no painel de 
instrumentos, do lado do condutor, no veículo.

Para aceder a todos os benefícios exclusivos dos seus Serviços Ligados, deve primeiramente registar-se no 
portal do proprietário You+Nissan. Se ainda não tiver uma conta You+Nissan, siga estes passos para criar uma:

GUIA DE INÍCIO RÁPIDO PARA O NISSANCONNECT EV



4. Aceite os Termos e Condições para o 
You+Nissan.

3. Preencha o formulário de informações do 
utilizador.



SE JÁ TEM UMA CONTA, DEVE SEGUIR ESTES PASSOS

2. Clique em ADICIONAR UM NOVO AUTOMÓVEL.

1.  Inicie sessão no You+Nissan 
   (https://youplus.nissan.pt/PT/pt/YouPlus.html), 

vá a O MEU NISSAN e depois aceda a A MINHA 
GARAGEM.

3. Introduza o VIN ou o número de registo do seu 
veículo.  
O VIN (Número de Identificação do Veículo) 
pode ser encontrado procurando no painel de 
instrumentos, do lado do condutor, no veículo.



1. Na página Serviços Ligados, siga o 
procedimento de segurança de compra.
Depois de clicar em ‘INICIAR A VERIFICAÇÃO DE 
COMPRA’, vai precisar de seguir estes passos 
para comprovar a compra do seu veículo:

•        Vá para o seu veículo
•        Prima o botão START/STOP para iniciar
         o motor
•        Aguarde pelo menos 1 minuto
•        Prima o botão START/STOP para parar
         o motor

COMO SUBSCREVER AOS SERVIÇOS LIGADOS?

2. Uma mensagem de sucesso irá confirmar que 
conseguiu passar o procedimento Comprovativo 
de Compra.
Clique em ‘SUBSCREVER AOS SERVIÇOS LIGADOS’



4. Para subscrever ao NissanConnect EV: 
Selecione a subscrição NissanConnect EV. Clique 
no botão ‘SUBSCREVA AS SELECIONADAS’ para 
finalizar o processo de subscrição.

3. Na página Serviços Ligados, vá ao painel 
‘SUBSCRIÇÕES DISPONÍVEIS’.

CSM

CSM



Quando clicar no botão ‘VER SERVIÇOS LIGADOS’, 
poderá usar os seus serviços ligados. 

Se estiver no seu computador, será 
reencaminhado para o painel de instrumentos 
dos Serviços Ligados.

Se estiver a usar o seu Smartphone, pode usar a 
aplicação NissanConnect EV.

Verifique se a sua subscrição aos Serviços 
Ligados do seu veículo está ativa.

Em You+Nissan, clique no botão ‘VER OS 
SERVIÇOS LIGADOS’ para aceder à página dos 
Serviços Ligados.

A MINHA SUBSCRIÇÃO ESTÁ ATIVA?

VER OS SEUS SERVIÇOS LIGADOS

Na página dos Serviços Ligados, a sua subscrição 
ativa garante-lhe acesso a todas as funcionalidades 
do NissanConnect EV. 
Se a sua subscrição tiver expirado, vai precisar de 
subscrever novamente de modo a usar os serviços 
do NissanConnect EV.



APLICAÇÃO NISSANCONNECT EV

Para poder gerir os seus Serviços Ligados 
a partir do seu Smartphone e tornar o 
carregamento das suas viagens simples 
e eficiente, deve descarregar a aplicação 
NissanConnect EV a partir da loja de 
aplicações do seu telefone. (App Store® ou 
Google Play Store®)

Clique para descarregar

Clique para descarregar

Assim que tiver iniciado sessão, poderá aceder 
aos benefícios exclusivos dos Serviços Ligados:
• Ver e gerir o estado do seu carregamento e 

controlo de climatização.
• Conhecer a sua pegada de carbono com a 

Floresta ecológica e ver o seu histórico de 
condução.

• Planear a sua viagem e encontrar os seus 
pontos de carregamento usando Planear a 
minha Rota.

• Usar o serviço Encontrar o meu carro para 
localizar o seu veículo.

Depois, inicie sessão na aplicação 
NissanConnect EV usando as informações de 
início de sessão que criou quando se registou 
no You+Nissan.

Para os clientes NissanConnect EV, use o 
seu endereço de e-mail e palavra-passe 
You+Nissan

DESCARREGAR A APLICAÇÃO

INICIAR SESSÃO FUNCIONALIDADES E BENEFÍCIOS



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DISPONÍVEIS

A
BORDO

WEB APLI-
CA-
ÇÃO

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO VISIA ACENTA/
TEKNA

Localizador do meu carro
• A partir do portal web do You+Nissan ou da aplicação 

NissanConnect EV, solicite a exibição da posição do seu veículo 
num mapa

Alerta/Lembrete de Manutenção
• Receba alertas de manutenção no seu portal web You+Nissan 

e aplicação NissanConnect EV quando estiver próximo da 
quilometragem de manutenção

• Alertas de manutenção

Planeie a sua rota e envie-a para o veículo
• A partir do portal web You+Nissan ou da aplicação 

NissanConnect EV, planeie uma rota tendo em conta o seu 
estado atual de carregamento e os pontos de carregamento 
disponíveis ao longo da viagem e envie a rota para o veículo 

Verificação do Estado da Bateria
• Através do portal web You+Nissan ou da aplicação 

NissanConnect EV, verifique remotamente o nível de bateria, 
a autonomia do veículo, estado de ligação e estado de 
carregamento

Início de carregamento remoto (imediato) e Notificação: 
paragem/fim de carregamento
• Quando o seu veículo estiver ligado, inicie o carregamento 

remotamente através do portal web You+Nissan ou da 
aplicação NissanConnect EV

AVAC remoto ligado/desligado e notificação
• Inicie e pare o controlo de climatização remotamente através 

do portal web You+Nissan ou da aplicação NissanConnect EV

Lembrete de ligação
• Guarde os seus pontos de interesse de carregamento favoritos 

e o seu veículo irá dizer-lhe quando estiver perto dos seus 
pontos de interesse guardados e lembrá-lo de ligar

Desafio ECO de sistemas integrados e sistemas portáteis
• Acompanhe as suas emissões de C02 e número de árvores 

poupadas. Compita com outros proprietários de VE da Nissan 
em todo o mundo

Características do concurso comunitário
• Avalie a sua condução ecológica relativamente a outros 

condutores de VE da Nissan na sua região ou em todo o mundo



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DISPONÍVEIS

A
BORDO

WEB APLI-
CA-
ÇÃO

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO VISIA ACENTA/
TEKNA

Análise da condução
• Aceda às informações sobre a condução no portal web 

You+Nissan ou na aplicação NissanConnect EV

Notificação: Start/stop de aquecimento de bateria
• É notificado quando o aquecimento da bateria está ativado

Pesquisa de pontos de interesse de carregamento na 
eventualidade de bateria fraca do VE
• O veículo irá orientá-lo imediatamente para os pontos de 

carregamento mais próximos quando a bateria estiver fraca

Informações dos pontos de interesse de carregamento e 
descarregamento manual dos pontos de interesse: pontos de 
carregamento perto de si
• Aceda às informações dos pontos de interesse de 

carregamento dos VEs e mantenha as informações de pontos 
de interesse de carregamento atualizadas 

Pesquisa do ponto de interesse de carregamento por cidade e 
morada

Pesquisa do ponto de interesse de carregamento apenas por 
ponto de interesse com estado livre (disponibilidade limitada)

Pesquisa do ponto de interesse de carregamento por tipo de 
porta, carregamento rápido/Modo 3 e EVSE

Serviços informativos móveis e Descarregamento das minhas 
informações favoritas (RSS)
• Aceda ao feed RSS a partir do seu veículo 

Mapa de área alcançável
• Possíveis destinos com carga atual de bateria

Previsão do estado de carregamento no destino de chegada
• Suposição do nível de bateria restante quando chegar ao seu 

destino


