My SEAT App.
Maak verbinding
met jouw SEAT

SEAT SERVICE

Welkom bij
My SEAT App.
Je hebt natuurlijk al een speciale band met jouw
SEAT, maar nu kun je met My SEAT App echt alles over
jouw trots te weten komen. Het is tijd om elkaar nog
beter te leren kennen.

My SEAT DataPlug.
Deze app werkt met een bluetooth dongel, de My SEAT
DataPlug. Deze kun je als je auto geschikt is, eenvoudig bij
jouw dealer bestellen*

Maak de verbinding!
De DataPlug wordt in de OBD2 poort van
jouw auto gestoken. Deze poort zit linksonder
het dashboard en uit het zicht. Je dealer helpt
je graag om de deze te plaatsen. (Doe dit
altijd met de motor uit. Pas als je de DataPlug
met de app gaat verbinden, kan deze, in de
vrijstand, gestart worden). Als de DataPlug
geplaatst is, ben je klaar om deze met My
SEAT App te verbinden.

Registreer de DataPlug in My SEAT App.
Kies in de app “My SEAT DataPlug verbinden”
om het proces te starten. Vervolgens kies je
“My SEAT DataPlug gebruiken” (vergeet niet
toegang tot bluetooth te geven en accepteer
het koppelverzoek). Vervolgens voer je de BT
PIN code in die op het doosje (en op de
DataPlug zelf) staat. Je wordt gevraagd je
notificatie voorkeuren aan te geven en op te
slaan. Als je problemen ervaart, check dan of
de locatieinstellingen op altijd zijn ingesteld
en de bluetooth is ingeschakeld.
Gefeliciteerd!
Je bent verbonden.

* De My SEAT DataPlug zal in het begin nog niet via de webshop te verkrijgen zijn. In de meeste gevallen werkt
deze dongel op SEAT modellen vanaf 2008 tot 2020. Vraag je dealer naar de mogelijkheden of kijk op SEAT.nl

Functionaliteiten van My SEAT App.
Interactieve Handleiding.
Alles wat je over jouw SEAT
wilt weten, kun je eenvoudig
terugvinden in deze
uitgebreide handleiding.
Voorzien van handige
illustraties en tips.

Ritten.
De beste herinneringen zitten
in je geheugen. Maar mocht
je toch nog even willen weten
hoelang je ook alweer over
een rit deed, hoever deze
was, of welke kosten je
daarvoor hebt gemaakt.
Je vind het eenvoudig terug
in de app.

Statistieken van je auto**
Als je je telefoon graag
gebruikt om het weer van
morgen te checken, dan wil je
natuurlijk ook graag weten
wat de status van jouw SEAT
is. Raadpleeg eenvoudig de
actuele kilometerstand, afgelegde kilometers, gemiddeld
verbruik en natuurlijk je
tankinhoud. Wel zo handig
voordat je van huis gaat.

Status van je auto**.
Hoe vervelend ook, als er iets
is met je auto, dan wil je
natuurlijk wel weten wat er
aan de hand is. Krijg
meldingen als er een storing
is en wat het probleem kan
veroorzaken. Je kunt
vervolgens eenvoudig
contact opnemen met je
dealer om het te laten
verhelpen.

Aanbiedingen van SEAT.
In My SEAT app kun je
interessante aanbiedingen
terugvinden. Deze zijn
vaak afgestemd op jouw
specifieke model. Wel
zo handig.

Onderhoudsschema.
In de app vind je een handige
prognose van onderhoud op
basis van leeftijd en
kilometerstand. Deze kun je
zelf invullen, dus kun je ook
vooruitkijken. De dealer zal bij
het maken van een afspraak
altijd de historie raadplegen
en een offerte op maat doen,
zodat je niet voor verrassingen komt te staan.

Afspraak maken.
Maak eenvoudig een
afspraak bij jouw voorkeursdealer. Geef aan waarvoor je
de afspraak wilt maken, kies
de datum en het dagdeel
waarop je de afspraak wilt
plannen en de dealer neemt
vervolgens contact met je op.

Parkeer herinnering.
Even vergeten waar je je auto
ook alweer geparkeerd hebt?
My SEAT App herinnert je
er aan! Zo kun je zien waar
je auto staat en de route
er naartoe kun je ook
eenvoudig bekijken.

Controle over je kosten.
In de app kun je de kosten
voor het gebruik van jouw
SEAT bijhouden. Heb je
getankt? Een boete gekregen
of andere kosten gemaakt
die je bij wilt houden? Leg het
eenvoudig vast en bekijk hoe
je kunt besparen.

Handige hulpfuncties.
Je hoopt het niet nodig te
hebben, maar mocht het toch
voorkomen, dan kun je
eenvoudig contact opnemen
met onze Pechservice
(Mobiliteitsservice),
klantenservice of bellen met
de nooddiensten. Ook kun je
een verslag maken van een
aanrijding, die je als
geheugensteun naar jezelf (of
een ander) kunt mailen.

** Alleen beschikbaar met een verbonden My SEAT DataPlug

Wat moet je doen om
My SEAT App te gebruiken?

01
02
03
04

Download gratis My SEAT App. Dit kan vanuit de Apple Store
(iPhone) of vanuit de Google Playstore (Android)

Open de app op je telefoon en doorloop de stappen, waaronder het aanmaken
van een SEAT ID (je hebt hiervoor je emailadres nodig) en geef je pricacy
voorkeuren aan. Als je al een SEAT ID hebt, kun je daarmee inloggen.

Maak een afspraak bij jouw voorkeursdealer om de My SEAT DataPlug te laten
installeren of bestel deze in de webshop*

De My SEAT DataPlug moet in de OBD2-poort van je auto geplaatst worden.
Je dealer doet dit graag voor je en helpt je met het maken van de verbinding.
Hierna is de app gekoppeld en klaar voor gebruik!

* De My SEAT DataPlug zal in het begin nog niet via de webshop te verkrijgen zijn. In de meeste gevallen werkt
deze dongel op SEAT modellen vanaf 2008 tot 2020. Vraag je dealer naar de mogelijkheden of kijk op SEAT.nl

SEAT werkt continue aan verbeteringen en kan zonder melding wijzigingen
aanbrengen in de specificaties/ functionaliteiten zoals genoemd
in deze publicatie (01/2021)

