
My Renault  
twój kluczowy 
towarzysz 
podróży

aplikacja My Renault to najlepszy sposób, 
aby zawsze mieć swoje Renault w zasięgu 
ręki. sprawdź co możesz zrobić w aplikacji.



twoje Renault 
w smartfonie, 
zawsze pod ręką 

1

sprawdź zdalnie poziom 
naładowania baterii, aby być 
zawsze poinformowanym 
i gotowym 

zarządzaj temperaturą we 
wnętrzu twojego Renault 
dla większego komfortu
 
aktywuj klakson i światła, 
aby zlokalizować swój         
pojazd
 
otwórz My Renault 
i natychmiast zlokalizuj swój               
samochód na mapie

aplikacja My Renault       
pozwala zdalnie zarządzać  
głównymi funkcjami              
twojego samochodu 

pobierz aplikację

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.renault.myrenault.one.fr&hl=pl&gl=US
https://apps.apple.com/pl/app/my-renault/id1440073013?l=pl


wszystko o twoim 
Renault w jednym 
miejscu

2

śledź swoje zamówienie 
w czasie rzeczywistym                  
od zakupu do dostawy
 
odkryj wszystkie funkcje 
swojego auta, dzięki                  
samouczkom wideo                          
i dokumentacji pojazdu 

poznaj wszystkie szczegóły, 
gwarancje i umowy twojego 
Renault 
 
skontaktuj się z naszymi      
ekspertami

masz pytania dotyczące korzystania z pojazdu? 
wszystkie odpowiedzi znajdziesz tutaj

pobierz aplikację

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.renault.myrenault.one.fr&hl=pl&gl=US
https://apps.apple.com/pl/app/my-renault/id1440073013?l=pl


pełna kontrola 
twojego 
elektrycznego 
lub hybrydowego 
samochodu typu 
plug-in, za pomocą 
smartfona 
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sprawdź postępy                                   
i poziom ładowania                         
w czasie rzeczywistym
 

zdalnie programuj           
ładowanie i zarządzaj nim

aby jeszcze łatwiej                   
monitorować stan   
naładowania

pobierz aplikację

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.renault.myrenault.one.fr&hl=pl&gl=US
https://apps.apple.com/pl/app/my-renault/id1440073013?l=pl


zaplanuj i monitoruj 
kolejne przeglądy4

dostęp do historii 
przeglądów oraz 
planowanych wizyt  

spersonalizowane oferty       
od Renault 

rezerwacja wizyty                           
w ulubionym serwisie

zaplanowane przeglądy              
i wizyty serwisowe,                      
My Renault zapamięta      
wszystko za ciebie

pobierz aplikację

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.renault.myrenault.one.fr&hl=pl&gl=US
https://apps.apple.com/pl/app/my-renault/id1440073013?l=pl


#1
wejdź do App Store lub Playstore

#2
pobierz aplikację My Renault

#3
utwórz konto, postępując zgodnie 
z instrukcjami na ekranie

a teraz po prostu
pobierz aplikację                
My Renault

wystarczą 3 kroki, aby pobrać aplikację.

pobierz aplikację

https://apps.apple.com/pl/app/my-renault/id1440073013?l=pl
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.renault.myrenault.one.fr&hl=pl&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.renault.myrenault.one.fr&hl=pl&gl=US
https://apps.apple.com/pl/app/my-renault/id1440073013?l=pl


#1
otwórz aplikację My Renault
i zarejestruj swój pojazd

naciśnij „dodaj mój pojazd” i wprowadź  
numer identyfikacyjny samochodu (VIN) 
lub nr rejestracyjny

#2 
połącz swój pojazd z aplikacją  
My Renault

zostań w samochodzie z wyłączonym 
silnikiem

możesz teraz rozpocząć procedurę  
za pomocą aplikacji My Renault

naciśnij „synchronizacja”, a następnie 
„sparuj moje Renault” i „start”, uruchom 
silnik i zaakceptuj udostępnianie 
danych w wyświetlonym oknie systemu 
multimediów

naciśnij „poproś o kod” w aplikacji  
My Renault

6-cyfrowy kod zostanie wyświetlony  
na ekranie multimedialnym pojazdu

   wprowadź kod w oknie aplikacji  
          w telefonie i naciśnij „zacznijmy”
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aby w pełni wykorzystać możliwości 
swojego Renault i zarządzać pojazdem na 
wyciągnięcie ręki, gdziekolwiek jesteś nic nie 
może być prostsze i bardziej efektywne

teraz połącz swoje Renault z aplikacją

#1
otwórz aplikację My Renault  
i utwórz konto, postępując 
zgodnie z instrukcjami 
wyświetlanymi na ekranie

#2 
utwórz swoje konto Google  
w dwóch krokach. Jeśli nie masz 
jeszcze konta Google:

kliknij ten link:
www.google.com/accounts

   kliknij „utwórz konto” i postępuj zgodnie
   z instrukcjami na ekranie (jeśli masz już   
          konto Google, kliknij „zaloguj się” 
   i wprowadź dane logowania)

  #3 
skorzystaj z darmowego formatu 
ORANGE 3GB* w dwóch krokach

kliknij ten link:
https://internetonthemove.orange-
business.com/renault/ 

załóż konto ORANGE i po otrzymaniu 
dowodu rejestracyjnego uzupełnij swój 
profil o numer VIN (numer identyfikacyjny 
pojazdu)

* ważny 6 miesięcy. Google, Asystent Google, Google Play i Mapy Google są znakami 
towarowymi firmy Google LLC.

mój pojazd jest                   
wyposażony w easy link

mój pojazd jest 
wyposażony w link openR

gratulacje, dzięki 
My Renault jesteś teraz 
gotowy, aby jak najlepiej 
wykorzystać swój pojazd!

dowiedz się więcej

My Renault: 
połączenie między tobą, 
twoim Renault i twoim 
smartfonem

dostępność funkcji zależy od modelu pojazdu, rodzaju łączności,  
abonamentu na usługi połączone i daty pierwszej rejestracji. 
aplikacja jest regularnie aktualizowana o nowe funkcje.

http://www.google.com/accounts
https://internetonthemove.orange-business.com/renault/
https://internetonthemove.orange-business.com/renault/
https://www.renault.fr/decouvrez-myrenault.html
https://myr.renault.pl/

