
My Renault 
вашият доверен  
спътник

приложението My Renault е най-добрият 
начин винаги да имате лесен достъп до 
своето Renault. 
Вижте какво може да направи това 
приложение за вас!



лесен достъп  
до вашето Renault  
чрез вашия смартфон

1

приложението  
My Renault ви позволява 
да управлявате 
дистанционно 
основните функции  
на автомобила

изтегляне на приложението

проверявате 
дистанционно пробега, 
за да сте винаги 
информирани и готови

управлявате 
температурата в купето 
на вашето Renault за 
повече комфорт

активирате клаксона 
и светлините, за да 
локализирате автомобила

отваряте My Renault 
и веднага намирате 
автомобила на картата

http://www.renault.bg/discover-myrenault.html


всичко  
за вашето Renault 
на едно място
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опознайте 
всички функции на 
автомобила с видео 
уроци и автомобилна 
документация

разберете всички 
характеристики и 
различните договори за 
вашето Renault

свържете се с нашите 
експерти

имате въпроси как да използвате 
автомобила? Всичко е тук

изтегляне на приложението

http://www.renault.bg/discover-myrenault.html


контролирайте 
всичко във вашия 
електрически или 
plug-in хибриден 
автомобил със 
своя смартфон
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проверявате хода  
на зареждането  
и съответния пробег  
в реално време
 
дистанционно 
програмирате 
и управлявате 
зареждането
 
намирате  
най-близката зарядна 
станция или планирате 
своето пътуване в 
електрически режим

за лесно следене  
на заряда

изтегляне на приложението

http://www.renault.bg/discover-myrenault.html


проследяване  
и планиране  
на поддръжката
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история на 
поддръжката, 
запазване на бъдещи 
часове - My Renault 
архивира и подготвя 
всичко за вас

изтегляне на приложението

достъп до историята 
на вашата поддръжка и 
предстоящите дейности

преимущества от 
персонализираните 
оферти на Renault

запазване на часове в 
предпочитан сервиз

http://www.renault.bg/discover-myrenault.html


#1
посетете App Store или Playstore

#2
изтеглете приложението  
My Renault

#3
създайте своя акаунт,  
като следвате инструкциите 
на екрана 

и просто така,  
My Renault  
ще бъде изтеглено
Следвайте 3-те стъпки за изтегляне  
на приложението.

изтегляне на приложението

http://apps.apple.com/bg/app/my-renault/id1440073013
play.google.com/store/apps/details?id=com.renault.myrenault.one.fr&hl=bg&gl=RU
http://www.renault.bg/discover-myrenault.html


#1
отворете приложението My 
Renault и регистрирайте своя 
автомобил
натиснете „add my vehicle“ (добави 
моя автомобил) и въведете 
идентификационния номер на 
автомобила (VIN), за да го регистрирате

#2
свържете своя автомобил с 
приложението My Renault

останете в автомобила с изключен 
двигател

сега можете да започнете 
процедурата с приложението My 
Renault. Натиснете „synchronisation“ 
(синхронизация), след това „pair my 
Renault“ (сдвояване с моето Renault) и 
„start“ (старт)

стартирайте двигателя и 
приемете споделянето на данните, 
което се появява на екрана на 
мултимедийната система

натиснете „request a code“ (искане за 
код) в приложението My Renault

на мултимедийния екран на 
автомобила ще бъде изведен 
6-цифрен код

въведете кода в екрана на 
приложението на телефона и 
натиснете „Let’s get started“ (Да 
започваме)
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за да извлечете максималното от 
вашето Renault и да управлявате своя 
автомобил, независимо къде сте - нищо 
не може да бъде по-лесно и ефективно.

свържете вашето Renault към 
приложението сега.

#1
отворете приложението 
My Renault и създайте своя 
акаунт, като следвате 
инструкциите на екрана

#2
създайте своя акаунт в Google 
в две стъпки. Ако все още 
нямате акаунт в Google:

кликнете върху този линк:
www.google.com/accounts

Кликнете върху „create an account“ 
(създаване на акаунт) и следвайте 
инструкциите на екрана (ако вече 
имате акаунт в Google, кликнете 
върху „sign in“ (регистриране) и 
въведете своите данни за вход)

моят автомобил е 
оборудван с easy link

моят автомобил е 
оборудван с openR link

поздравления, благодарение 
на My Renault, вече сте 
готови да извлечете
най-доброто от своя 
автомобил!

научете повече

My Renault:
връзката между вас, 
вашето Renault  
и мобилния ви телефон

Наличността на показаните функции зависи от модела на автомобила, 
типа свързаност, договора за абонамент за свързани услуги и датата на 
регистрацията. Приложението се обновява редовно с нови функции.

http://www.renault.bg/discover-myrenault.html

