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Logowanie / utworzenie konta
OPELCONNECT

• Wejdź na stronę connect.opel.pl.
• Jeśli posiadasz już konto w sklepie OpelConnect albo na 

portalu lub w aplikacji myOpel, kliknij „Zaloguj się” (patrz 2 a).
LUB
• W przeciwnym razie kliknij „Utwórz konto” (patrz 2 b).

• Wprowadź dane logowania.
• Możesz użyć danych logowania do portalu lub aplikacji 

myOpel albo danych dostępu do sklepu OpelConnect 
używanych dotąd. 

• Kliknij „Zatwierdź”.

2 a) Logowanie

• Wprowadź wymagane dane i wybierz hasło.
• Jeżeli chcesz wybrać pocztę elektroniczną jako formę kontaktu 

z Tobą, zaakceptuj odpowiednią opcję przetwarzania danych 
osobowych.

• Kliknij „Aktywuj”.

2 b) Utworzenie konta

Potwierdzenie utworzenia konta wyświetli się w nowym oknie,  
a na Twój e-mail zostanie wysłana wiadomość z linkiem aktywa-
cyjnym.
• Odbierz wiadomość i kliknij link, aby aktywować konto.
• Kliknij „Kontynuuj”.

3. Aktywacja konta

1. Sklep OpelConnect: connect.opel.pl

http://connect.opel.pl


• Kliknij „Gdzie mogę znaleźć numer VIN?”.

 ¾ Sprawdź również w dowodzie rejestracyjnym samochodu.

• Wprowadź wszystkie 17 cyfr, uważając, by nie zastąpić literą 
„O” cyfry „0”.
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Dodawanie samochodu
OPELCONNECT

• Wejdź na swoje konto, klikając          w prawym górnym rogu.

• Wprowadź VIN (numer identyfikacyjny pojazdu).
• Kliknij „Dodaj mój samochód”.

3. Wprowadzanie numeru VIN

1. Sklep OpelConnect

Pojazd został pomyślnie dodany

• Sprawdź, czy numer VIN wyświetla się poprawnie i potwierdź. 

4. Potwierdzenie numeru VIN

Tu znajdziesz VIN swojego Opla:

• Wybierz „Moje samochody” z menu po lewej stronie.
• Kliknij „Dodaj samochód”.

2. Moje samochody
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Aktywacja darmowej usługi
OPELCONNECT

• Wybierz usługę na stronie głównej i kliknij „Dowiedz się 
więcej”, aby uzyskać więcej szczegółów.

Zielony komunikat potwierdza kompatybilność wyposażenia  
pojazdu z wybraną usługą.
• Kliknij „Dodaj do koszyka”.

2. Aktywacja

1. Sklep OpelConnect

• W razie potrzeby wprowadź numer telefonu.
• Zapoznaj się i zaakceptuj regulamin korzystania z usługi  

i przetwarzania danych geolokalizacji oraz politykę 
prywatności. 

• Kliknij „Zatwierdź”.

3. Sprawdzenie i potwierdzenie Usługa została aktywowana

Powiadomimy Cię o ewentualnej konieczności wykonania  
dodatkowych czynności.

 ¾ Aktywowana usługa jest teraz widoczna w zakładce „Usługi 
online”.

• Kliknij „Kontynuuj”  lub logo Opla, aby wrócić do ekranu 
głównego.
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Zakup usługi
OPELCONNECT

• Wybierz usługę na stronie głównej i kliknij „Dowiedz się 
więcej”, aby uzyskać więcej szczegółów.

• Sprawdź, czy w koszyku znajduje się prawidłowy pojazd, wybrana 
usługa i poprawny termin jej użytkowania.

• Zapoznaj się i zaakceptuj regulamin korzystania z usługi  
i przetwarzania danych geolokalizacji oraz politykę prywatności. 

• Kliknij „Kontynuuj”.

3. Sprawdzenie i potwierdzenie

1. Sklep OpelConnect

• Wprowadź dane niezbędne do dokonania płatności.
• Kliknij „Zapłać”, a następnie „Prześlij”.

5. Dane płatności Transakcja przebiegła pomyślnie

Rodzaj zakupionej usługi, cena oraz termin użytkowania wyświe-
tlą się w oknie potwierdzającym zakup.

Zielony komunikat potwierdza kompatybilność wyposażenia  
pojazdu z wybraną usługą.
• Wybierz termin użytkowania usługi.
• Kliknij „Dodaj do koszyka”.

2. Dodawanie do koszyka

• Sprawdź i w razie potrzeby uaktualnij adres do faktury.
• Potwierdź adres, zaznaczając pole wyboru. 
• Kliknij „Kontynuuj”.

4. Adres do faktury
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Twoje konto
OPELCONNECT

 ¾ Nazwy usług, z których korzystasz wyświetlają się na stronie 
głównej tuż obok pojazdu.

 ¾ Aby wyświetlić dane konta, kliknij            w prawym górnym rogu 
strony głównej.

• Wybierz „Usługi online” z menu po lewej stronie, aby 
wyświetlić wszystkie usługi powiązane z kontem i sprawdzić ich 
status (aktywacja w toku, aktywna itd.).

2. Gdzie znajdę „Usługi online”

1. Sklep OpelConnect

 ¾ Z poziomu menu możesz przejść do zakładki  
„Moje samochody” lub „Moje dane osobowe” w celu 
sprawdzenia lub aktualizacji danych konta.

3. Twoje konto
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