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Your World.
My BMW.
Nová aplikace My BMW.

Obsluha aplikace MINI.
Extrémně snadná, vychází ze zkušeností získávaných od roku
2013 s předchozími verzemi aplikace v rámci BMW Group.
3 hlavní záložky + Garáž:
Záložka Vozidlo – hlavní stránka: Základní informace a nejčastěji
používané funkce jsou právě zde. Nápis GARÁŽ vpravo nahoře
zobrazí všechna připojená vozidla u umožní vybrat jedno z nich.
Stav vozu se aktualizuje potažením celé stránky dolů. Okamžitý
přístup z této stránky ke všem hlavním funkcím, včetně MINI
Asistenční službě, lokalizaci vozidla nebo uživatelské příručce.
Záložka Mapa – vyhledávání cílů, lokalizace vozu.
Záložka Profil – přístup k úpravě vlastního profilu.
Poznámka: Rozsah funkcí v aplikaci MINI závisí na technickém
vybavení vozidla a objednané výbavě.

Aplikace vydaná BMW Group a určená zdarma pro chytré telefony
s operačním systémem Apple iOS a Android pro komunikaci
s vaším vozem MINI.

CO TO JE?
Aplikace propojí svého majitele s jeho vozem/vozy. Když je
potřeba, umožňuje spravovat i více automobilů najednou. Na
jednom místě v telefonu poskytuje velmi přehledně celou řadu
různých funkcí a informací. Protože u BMW Group je bezpečnost
na prvním místě, je celý systém důsledně zabezpečený. Aplikace
nekomunikuje přímo s vozem, ale děje se tak prostřednictvím
zabezpečených serverů BMW Group. Přístup do aplikace je
chráněný heslem nebo biometrickými metodami (otisk prstu nebo
sken obličeje) chytrého telefonu.
Hlavní funkce:
Komfort
•
•
•
•
•
•

Možnost vůz na dálku odemknout a uzamknout
Vzdálená obsluha klimatizace či ventilace
Zasílání cílů a tras do navigačního systému
(i z jiných mapových aplikací)
Hledání vozu – bliknutí světly, zatroubení, GPS lokalizace
Elektronický návod k obsluze konkrétního vozu
Přehled o stavu vozu

Bezpečnost
• Zavolání asistenční služby
• Možnost nastavení profilů při zapůjčení vozu
•	Kontrola, zda je vůz uzamčený
Servis
•
•
•
•

Aplikace sleduje, kdy vůz bude potřebovat servis
Aplikací lze domluvit termín návštěvy servisu
Přímý kontakt na preferovaného MINI Autorizovaného Dealera
Vyhledání MINI Autorizovaného Dealera

Nabíjení*
•
•
•

Informace o stavu nabití a aktuálním dojezdu
Sledování stavu nabíjení
Vyhledávání nabíjecích stanic, včetně jejich detailního popisu

* pouze pro elektrické nebo plug-in hybridní modely

PROČ JI MÍT?
Usnadňuje a dále zpříjemňuje život s vaším MINI. Zvyšuje komfort,
zjednodušuje údržbu a přináší zcela nové funkce a možnosti
používání vozu. Stačí jednou propojit a pak funguje zcela
automaticky a intuitivně.

TIPY na využití:
Chci jet k cíli nalezeném v Google Maps: Přímo v Google Maps
dejte sdílet cíl a vyberte ikonu aplikace MINI. Aplikace MINI
se automaticky otevře a nabídne funkci ZASLAT DO MÉHO
MINI. Po kliknutí dojde k jejímu přenosu a jakmile následně
do svého MINI usednete, můžete ji ihned použít jako cíl
navigace pro další cestu.
Nezapomněl jsem auto zamknout? Aplikace MINI nabízí
aktuální přehled stavu vozu (uzamčení/odemčení, otevřená/
zavřená okna a další). V případě, že je vůz odemčený, můžete
ho na dálku uzamknout.
Na dálku lze vůz také odemknout, takže vám do něj může
někdo umístit třeba zásilku, pak jej opět uzamknete.

JAK NA TO?
Stačí několik jednoduchých kroků a pak už jde všechno samo.
Základem je mít uživatelský účet MINI ID, který lze založit přímo
v aplikaci MINI.
11) Stáhněte si aplikaci MINI pro svůj telefon a naistalujte ji.
22) Přihlaste se do aplikace vaším MINI ID a vytvořte si 4místný
PIN kód.
33) Přidejte si svůj vůz/své vozy pomocí jeho/jejich VIN.
Je lepší být ve voze, protože z důvodu bezpečnosti bude do vozu
zaslán speciální kód, který se následně zadá do aplikace. Tím
je hotovo, vozidlo bude do aplikace přidáno automaticky během
několika minut.
Pak už pouze doporučujeme pro plnou funkčnost povolit služby
vzdálené obsluhy Remote Services.
Aplikaci MINI si můžete stáhnout zde:

©2021 BMW Czech Republic s.r.o.
Výrobce si vyhrazuje právo na chyby v tisku a opomenutí, změny
technických parametrů a výbavy bez předchozího upozornění.
Další podrobné informace o výbavách a dodacích podmínkách Vám
poskytne MINI Autorizovaný Dealer.

ZÁKAZNICKÝ SERVIS MINI.

Pokud máte jakékoliv dotazy, můžete se obrátit také na Zákaznický
servis MINI na telefonním čísle 296 330 868 v pracovních dnech
od 8 do 18 h nebo prostřednictvím e-mailu infomini.cz@mini.com.

ANGLICKÉ VIDEONÁVODY:

ZAČÍNÁME

STAV VOZU.
VENTILACE A
KLIMATIZACE

ZASÍLÁNÍ
CÍLE CESTY
Z APLIKACE
DO VOZIDLA

MAPA A
NAVIGACE

Více informací na:
www.mini.cz
www.facebook.com/MINI.Ceska.Republika

POPRODEJNÍ
SLUŽBY

