
FordPass



Vítejte ve sv!t! konektivity
Objevte inovativní technologie konektivity vozů Ford,
které vám zpříjemní jejich každodenní používání.

Vestavěný modem FordPass Connect a aplikace FordPass
vám umožní vůz ovládat na dálku, najít ho namapě, získávat
informace o jeho stavu amnohem víc. Všechny funkce
a výhody on-line propojeného vozu naleznete v této brožuře.

Vyzkoušejte si aplikaci FordPass ještě dnes.
Aplikace je dostupná zdarma a v češtině.

Naskenujte QR kód níže nebo ve svém obchodě s aplikacemi
vyhledejte „FordPass“.
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Vyzkou!ejte si FordPass
Využijte jedinečné nabídky a vyzkoušejte si množství
funkcí naší ikonické konektivity zdarma na omezenou
dobu.

Zde je nabídka zkušebních období:

Zamykání/odemykání, startování
na dálku

Upozornění na stav vozidla, Moje jízdy,
lokalizátor vozidla, odesílání cílů
do navigace z aplikace

10 let
zdarma

Palubní Wi-Fi hotspot

Informace o nebezpečí v okolí (LHI)

Služba Live Traffic a Informace o nebezpečí v okolí (LHI) jsou dostupné pouze v kombinaci s vestavěnou navigací SYNC.
Po vypršení zkušebního období se služba automaticky deaktivuje, pokud není nastaveno jinak. Dodatečné předplatné je možno
zakoupit v aplikaci nebo na webu ford.cz v sekci Ford Account. Více informací v podmínkách na konci.

Live Traffic
1 rok
zdarma

1m"síc /
1 GB
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START

Z!sta"te se sv#mvozem ve spojení

Informace o stavu vozu Startování na dálku

Zamykání/odemykání na dálku

FordPass nabízí funkce, které jednoduše oceníte. Zde je
přehled těch nejdůležitějších:

Dostávejte ta nejdůležitější oznámení
o stavu svého vozidla přímo do telefonu.
Modem ve vozidle vám může automaticky
zasílat upozornění týkající se stavu vašeho
vozidla, ať už se jedná o chybějící kapalinu
do ostřikovačů, prasklou žárovku, nebo
v horším případě například závadu na motoru.
Vždy budete mít aktuální informace včetně
doporučení, jak v dané situaci postupovat.

Je-li váš vůz vybaven automatickou
převodovkou, můžete jej nastartovat,
odkudkoliv vás jen napadne. Startujte
z pohodlí domova nebo třeba své kanceláře.*
Funkci oceníte zejména v zimě, kdy pomocí
startování na dálku budete moci kabinu vozu
příjemně ohřát.

EV funkce**
Vytěžte ze svého elektrifikovaného vozidla
Ford maximum. V aplikaci můžete sledovat
aktuální stav nabití akumulátoru nebo
zbývající dojezd na elektřinu. K dispozici jsou
také užitečné funkce plánování nabíjení
a vyhledávač nabíjecích stanic v okolí.

Mezi nejoblíbenější funkce aplikace FordPass
patří bezpochyby funkce dálkového ovládání
vozidla. Právě díky aplikaci a vestavěnému
modemu ve vozidle budete mít možnost
odemknout či zamknout své vozidlo
na dálku. Odkudkoliv. Funkci nejvíce oceníte
v momentech, kdy si nemůžete vzpomenout,
zdali jste svůj vůz uzamkli.

FordPass

Více informací naleznete zde.

FordPass



Získávejte ty nejčerstvější informace o dopravě a omezeních
na cestách přímo do navigace SYNC (je-li vozidlo navigací
vybaveno) ve svém voze. Služba Live Traffic automaticky stahuje
zprávy o dopravní situaci a v případě omezení trasu upraví tak,
abyste do cíle vždy přijeli včas.

Live Tra!c

Zůstaňte ve spojení i na dlouhých cestách. Vestavěný
vysokorychlostní 4G/LTEmodem poskytne vašim spolucestujícím
nekonečný zdroj zábavy. K palubnímu hotspotu lze připojit až
10 zařízení.

PalubníWi-Fi hotspot

V"dy on-line, v"dy v obraze
Zabudovaný modem FordPass Connect a jeho rychlé
4G/LTE připojení vám poskytnou vždy ty nejaktuálnější
informace, které oceníte na cestách.

Tato inovativní služba vás informuje o komplikacích, které na vás
číhají na silnici, ať už se například jedná o porouchané vozidlo nebo
kolonu. V případě nebezpečí se na přístrojovém štítu vozidla
zobrazí upozornění a vy tak budete moci s předstihem upravit svou
rychlost.***

Informace o nebezpe#í v okolí (LHI)
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Podívejte se, jak služba Informace o nebezpečí v okolí
funguje v praxi.
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Jak aktivovat vozidlo?
Abyste mohli využívat všech inovativních funkcí, je nutné
vestavěný modem FordPass Connect propojit s aplikací
FordPass. Zde je pět jednoduchých kroků, jak na to:

Stáhněte si aplikaci do svého
telefonu, otevřete ji a vytvořte si
účet Ford.

Vyčkejte, než se zobrazí zpráva
„Vozidlo nalezeno“.

Po chvíli se na obrazovce
ve vozidle zobrazí upozornění,
které je nutné potvrdit. Tím je
aktivace dokončena.

Po úspěšném
vytvoření účtu zadejte
nebo naskenujte VIN
svého vozidla, které
naleznete například
v dolním rohu čelního
skla na straně řidiče.

Nyní stiskněte tlačítko
„Aktivovat vozidlo“.
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Pokračujte na další straně.
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M!jte na v"b!r
Pro váš maximální komfort a pocit bezpečí nabízí
modem FordPass Connect individuální nastavení sdílení
dat. Vy si tak můžete zvolit, které funkce budou zapnuty
a které ne.

Pro správu funkcí zvolte na obrazovce SYNC
Nastavení > FordPass Connect > Nastavení připojení.

Při prodeji nebo servisu vozidla nezapomeňte párování
FordPass Connect zrušit. Můžete tak jednoduše učinit v aplikaci
v sekci Vůz > Odebrat vozidlo.

P#ipojení vozidla

Poloha

Data voz. a dálk. ovl.



FordPass Pro

Podnikejte jako PRO
Ať už máte ve firmě jeden vůz, nebo jich

spravujete pět, aplikace FordPass Pro vám
pomůže s kontrolou jejich technického stavu
i zabezpečení. Svou flotilu vozů tak budete

mít stále pod dohledem. Aplikace
FordPass Pro vám oproti aplikaci FordPass

nabízí například tyto funkce:

Lokalizátor flotily

Zónové zamykání
(k dispozici v průběhu roku 2021)

Ještě podrobnější
informace o stavu

vozidla

Naskenujte si tento QR kód a zjistěte více
informací o aplikaci FordPass Pro.
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*Při používání funkce startování na dálku vždy dodržujte místní legislativu. ** EV funkce jsou dostupné pouze pro vybrané elektrifikovanémodely. *** Služba Informace o nebezpečí v okolí negarantuje upozornění na všechna omezení
a překážky v okolí. Řidič musí být i nadále neustále ostražitý a sledovat dopravní situaci. Live Traffic a Informace o nebezpečí v okolí jsou dostupné pouze v kombinaci s palubní navigací SYNC. Palubní modem FordPass Connect bude
připojen v době dodání vozidla. Můžete se rozhodnout, zda si přihlásíte/odhlásíte sdílení určitých dat. Funkce ovládání na dálku budou zdarma po dobu 10 let od prodeje nového vozu. Funkce Live Traffic a Informace o nebezpečí
v okolí (LHI) jsou bezplatné po dobu 12 měsíců od prodeje nového vozu vybaveného systémem navigace SYNC 3 a vyšší, poté se platí předplatné. SlužbaWi-Fi hotspot je nabízena v bezplatné zkušební verzi, která započne v den
aktivace a vyprší po uplynutí 1 měsíce nebo po vyčerpání objemu 1 GB dat – podle toho, co nastane dříve. Pro další využívání služby je nutnémít nastaveno předplatné od společnosti Vodafone, podrobnosti o datových balíčcích
naleznete přímo na jejich stránkách. Pro využívání všech výhod vestavěnéhoWi-Fi hotspotu je nutné, aby byl vůz Ford vybaven náležitým hardwarem a byl aktivován příslušný tarif. Některé funkce a služby jsou k dispozici pouze
u vybranýchmodelů. Funkčnost všech služeb závisí na pokrytí signálu a podmínkách vašeho zvoleného tarifu, včetně účtování poplatků za SMS zprávy. Funkčnost služeb také závisí na stavu nabití autobaterie ve voze. Pokud není
vozidlo pravidelně používáno, modem bude automaticky uveden do „hlubokého spánku“, aby se zabránilo úplnému vybití baterie. Tato publikace byla platná v době předání do tisku. Šíření této publikace bez písemného souhlasu
společnosti Ford je zakázáno. Společnost Ford své vy ́robky neustále vyvíjí. Vyhrazujeme si právo kdykoliv změnit specifikace a ceny funkcí a služeb zobrazených a popsany ́ch v této publikaci. Pro aktuální informace se obraťte na svého
autorizovaného prodejce Ford.
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