FordPa

Ford a

Vítejte ve světě konektivity
Objevte inovativní technologie konektivity vozů Ford,
které vám zpříjemní jejich každodenní používání.
Ve tav n modem Ford a
onnect a aplikace Ford a
vám umožní vůz ovládat na dálku, najít ho na map , zí kávat
in ormace o jeho tavu a mnohem víc. V echny unkce
a v hody on line propojeného vozu naleznete v této brožuře.
Vyzkou ejte i aplikaci Ford a je t dne .
plikace je do tupná zdarma a v e tin .
a kenujte
k d níže nebo ve vém obchod
vyhledejte Ford a .

aplikacemi

Ford ass

Vyzkoušejte 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 dá ku
ozorn ní na stav vozid a, oje jízdy,
oka izátor vozid a, odesí ání cí
do navi ace z a ikace

ive ra c

10 let
zdarma

1 rok
zdarma

nformace o nebez ečí v oko í

a ubní

i

i hots ot

1 měsíc /
1 GB

užba ive ra c a nformace o nebez ečí v oko í
jsou dostu né ouze v kombinaci s vestav nou navi ací
.
o vy ršení zkušebního období se s užba automaticky deaktivuje, okud není nastaveno jinak. odatečné ed atné je možno
zakou it v a ikaci nebo na ebu ford.cz v sekci ord ccount. Více informací v odmínkách na konci.

FordPass

Zůstaňte se svým vozem ve spojení
FordPass nabízí funkce, které jednoduše oceníte. Zde je
přehled těch nejdůležitějších:

Informace o stavu vozu

START

Startování na dálku

ost ejte ta nejdůležitější ozn
ení
o sta u s ého ozidla pří o do telefonu.
ode
e ozidle
ůže auto atick
zasílat upozornění t kající se sta u ašeho
ozidla, a už se jedn o ch bějící kapalinu
do ostřiko a ů, prasklou ž ro ku, nebo
horší případě například z adu na otoru.
žd budete ít aktu lní infor ace etně
doporu ení, jak dané situaci postupo at.

e li š ůz ba en auto atickou
pře odo kou, ůžete jej nastarto at,
odkudkoli
s jen napadne. tartujte
z pohodlí do o a nebo třeba s é kancel ře.
Funkci oceníte zej éna zi ě, kd po ocí
starto ní na d lku budete oci kabinu ozu
příje ně ohř t.

Zamykání/odemykání na dálku

EV funkce**

ezi nejoblíbenější funkce aplikace FordPass
patří bezpoch b funkce d lko ého o l d ní
ozidla. Pr ě dík aplikaci a esta ěné u
ode u e ozidle budete ít ožnost
ode knout i za knout s é ozidlo
na d lku. dkudkoli . Funkci nej íce oceníte
o entech, kd si ne ůžete zpo enout,
zdali jste s ůj ůz uza kli.

těžte ze s ého elektri ko aného ozidla
Ford a i u . aplikaci ůžete sledo at
aktu lní sta nabití aku ul toru nebo
zb ající dojezd na elektřinu. dispozici jsou
také užite né funkce pl no ní nabíjení
a hled a nabíjecích stanic okolí.

íce infor ací naleznete zde.

Ford ass

Vždy on-line, vždy v obraze
Za

dovan modem ord ass Connect a jeho rych
připojení vám poskytno v dy ty nejakt á nější
informace kter oceníte na cestách

Informace o nebezpečí v okolí (LHI)
ato inovativní s
a vás inform je o komp ikacích kter na vás
číhají na si nici a
se napřík ad jedná o poro chan vozid o ne o
ko on
případě ne ezpečí se na přístrojov m štít vozid a
zo razí pozornění a vy tak dete moci s předstihem pravit svo
rych ost

Live Traffic
Získávejte ty nejčerstvější informace o dopravě a omezeních
na cestách přímo do navigace SYNC (je i vozid o navigací
vy aveno ve sv m voze S
a ive ra c a tomaticky stah je
zprávy o dopravní sit aci a v případě omezení tras praví tak
a yste do cí e v dy přije i včas

Palubní Wi-Fi hotspot
Z sta te ve spojení i na d o h ch cestách estavěn
vysokorych ostní
modem poskytne vašim spo cest jícím
nekonečn zdroj zá avy pa
ním hotspot ze připojit a
zařízení

odívejte se jak s

a nformace o ne ezpečí v oko í
f ng je v pra i

FordPass

Jak aktivovat vozidlo?
Abyste mohli využívat všech inovativních funkcí, je nutné
vestavěný modem FordPass Connect propojit s aplikací
FordPass de je pět jednoduchých krok , jak na to

1.
2.
Po spěšném
vytvo ení tu adejte
nebo naskenujte
svého vo idla, které
nale nete nap íklad
v dolním rohu elního
skla na straně idi e

4.
yní stiskněte tla ítko
Aktivovat vo idlo

t hněte si aplikaci do svého
telefonu, otev ete ji a vytvo te si
et Ford

3.
y kejte, než se obra í pr va
o idlo nale eno

5.
Po chvíli se na obra ovce
ve vo idle obra í upo ornění,
které je nutné potvrdit ím je
aktivace dokon ena

Pokra ujte na další straně

FordPa

1.

2.

3.

5.
3.

4.

FordPass

Mějte na výběr
Pro váš maximální komfort a pocit bezpečí nabízí
modem FordPass Connect individuální nastavení sdílení
dat. Vy si tak můžete zvolit kter funkce budou zapnuty
a kter ne.
Pro správu funkcí zvolte na obrazovce
C
astavení FordPass Connect
astavení p ipo ení.

Připojení vozidla
Poloha
Data voz. a dálk. ovl.
P i prode i nebo servisu vozidla nezapome te párování
FordPass Connect zrušit. ůžete tak ednoduše učinit v aplikaci
v sekci Vůz
debrat vozidlo.

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 zabezpečen vou otilu vozů tak budete
m t stále pod dohledem Aplikace
FordPass Pro vám oproti aplikaci FordPass
nab z nap klad t to unkce

okalizátor otil

nové zam kán

k dispozici v průběhu roku

e tě podrobněj
in ormace o stavu
vozidla

askenujte si tento
k d a zjistěte v ce
in ormac o aplikaci FordPass Pro

FordPass

FordPass

Poznámky:
* Při používání funkce startování na dálku vždy dodržujte místní legislativu. ** EV funkce jsou dostupné pouze pro vybrané elektrifikované modely. *** 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. Služba Wi-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 nutné mít nastaveno předplatné od společnosti Vodafone, podrobnosti o datových balíčcích
naleznete přímo na jejich stránkách. Pro využívání všech výhod vestavěného Wi-Fi hotspotu je nutné, aby byl vůz Ford vybaven náležitým hard arem a byl aktivován příslušný tarif. Některé funkce a služby jsou k dispozici pouze
u vybraných modelů. Funkčnost všech služeb závisí na pokrytí signálu a podmínkách vašeho zvoleného tarifu, včetně čtování 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 plnému vybití baterie. Tato publikace byla platná v době předání do tisku. íření této publikace bez písemného souhlasu
společnosti Ford je zakázáno. Společnost Ford své výrobky neustále vyvíjí. Vyhrazujeme si právo kdykoliv změnit specifikace a ceny funkcí a služeb zobrazených a popsaných v této publikaci. Pro aktuální informace se obra te na svého
autorizovaného prodejce Ford.
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