
WŁĄCZ WIĘCEJ 
MOŻLIWOŚCI
Z APLIKACJĄ MyT

Porozumiewaj się ze swoją Toyotą za pomocą aplikacji
Smartfon pozwala Ci sprawdzić, co słychać u Twoich 
najbliższych, co wydarzyło się na świecie. Czy dowiesz 
się za jego pomocą, co dzieje się z Twoim samochodem? 
Od teraz tak. Przedstawiamy MyT, darmową aplikację 
mobilną, która połączy Cię z Twoją Toyotą.



POZNAJ FUNKCJE APLIKACJI MyT

Grafiki stanowią materiał poglądowy.
* Dotyczy wybranych samochodów z napędem hybrydowym.

**

Sprawdź interesujące informacje dotyczące swojego stylu jazdy, 
takie jak prędkość, płynność jazdy czy pokonany dystans.  
Jeśli jeździsz samochodem hybrydowym, aplikacja pokaże Ci, 
jaki dystans i czas pokonujesz w trybie EV oraz podpowie Ci,  
jak jeździć efektywniej i zmniejszyć zużycie paliwa.

MÓJ STYL JAZDY 
PRZEWODNIK JAZDY HYBRYDOWEJ*

ZNAJDŹ MOJĄ TOYOTĘ
Z aplikacją MyT zawsze będziesz wiedzieć, gdzie znajduje się 
Twój samochód. Jego dokładną lokalizację zobaczysz na mapie.

ŚLEDZENIE ZAMÓWIENIA
Korzystając z aplikacji MyT, możesz śledzić zamówiony przez  
Ciebie samochód aż do momentu, gdy dotrze do Twojego  
Dilera Toyoty.



Odkryj nowe możliwości Twojej Toyoty  
z aplikacją MyT i usługami Toyota Connected Car

** Dostępne dla właścicieli samochodu.

PRZYPOMNIENIE O PRZEGLĄDZIE
Nie licz kilometrów, MyT zrobi to za Ciebie! Aplikacja  
na podstawie przebiegu przypomni Ci o zbliżającym się 
przeglądzie. Dodatkowo w aplikacji sprawdzisz też historię 
serwisową swojego auta**.

TERMINARZ 
Zaplanujesz kolejną usługę serwisową, termin wznowienia 
ubezpieczenia lub sezonowej wymiany opon. Przypomnienie  
o ważnych datach możesz otrzymać SMS-em lub e-mailem.

KONTROLKI
Z aplikacją MyT poznasz ważne informacyjne i ostrzegawcze 
kontrolki swojej Toyoty. Aplikacja prezentuje nazwę i opis  
kontrolki i podpowiada, co zrobić w razie uaktywnienia się 
danego symbolu na wyświetlaczu auta.



JEŚLI JEŹDZISZ TOYOTĄ Z USŁUGAMI  
TOYOTA CONNECTED, KORZYSTAJ JUŻ TERAZ!

Dostawcami usług Toyota Connected Services są Toyota Motor Europe SA/NV oraz Toyota  
Connected Europe Limited. Szczegóły zostały opisane w Warunkach korzystania oraz 
Informacji o ochronie prywatności. Usługi Toyota Connected Services są dostępne dla 
wybranych modeli. Więcej szczegółów u Twojego Dilera Toyoty.

• Pobierz aplikację MyT Toyota z Apple Store  
lub Google Play.

• Załóż konto Moja Toyota. Jeśli już je posiadasz, 
zaloguj się do aplikacji, używając danych istniejącego 
konta.

• Poproś dilera o weryfikację Twojej Toyoty.
• Odwiedź swojego dilera i aktywuj usługi  

Toyota Connected
• Jeżeli Twoja Toyota wyposażona jest w system 

nawigacji, zarejestruj urządzenie multimedialne,  
aby skorzystać ze wszystkich możliwości MyT Toyota.


