Lexus Link

Yhdistä itsesi ja Lexuksesi
Luo läheinen suhde uuteen autoosi ja ota käyttöön
Lexus Link -sovellus. Saat käyttöösi palvelut*, jotka
yhdistävät sinut autoosi silloin kun haluat.
Hybridiajovalmentaja
Antaa tietoa sähköajostasi ja auttaa sinua ajamaan sähköllä vieläkin
enemmän.
Etsi ajoneuvoni
Mihin parkkeerasin? Löydä autosi etänä ja jaa sen sijainti kaverille.
Ajohistoria
Tallentaa kulutuksen, nopeuden ja muut tiedot ajetuista matkoista.
Huoltomuistutus
Automaattinen kilometreihin pohjautuva muistutus lähestyvästä huollosta.
Lähetä reitti autoon
Suunnittele matkasi sovelluksessa ja jaa se autoosi.
eCall-automaattinen hätäpuhelujärjestelmä
Soittaa automaattisen hätäpuhelun onnettomuuden sattuessa ja jakaa
sijainti- ja ajoneuvotiedot.
Ajoneuvon tilausseuranta
Voit seurata uuden autosi matkaa tehtaalta luoksesi.

*Palvelut ovat saatavissa uusimpiin Lexus-malleihin ja käytettävät ominaisuudet voivat riippua
automallista. Lue lisää: www.lexus.fi/owners/lexus-link

Lexus Link -sovelluksen ja palvelujen* käyttöönotto
Lexus Link-sovelluksen käyttöönotto
auton tilauksen yhteydessä
1. Kun tilaat auton, anna myyjälle sähköpostiosoitteesi**.
Luomme puolestasi Lexus Link -tilin.
2. Aktivoi Lexus Link -tili sähköpostiisi tulleen aktivointilinkin avulla.
3. Lataa älypuhelimeesi sovelluskaupasta Lexus Link -sovellus ja kirjaudu
sisään (saatavilla iOS ja Android -käyttöjärjestelmiin).
4. Voit heti seurata uuden autosi matkaa jälleenmyyjälle ja vastaanottaa
autoasi koskevaa lisätietoa Lexus Link-sovelluksen kautta.
5. Kun saavut uuden auton luovutukseen, ota mukaan Lexus Link
-käyttäjätunnuksesi (aiemmin antamasi sähköpostiosoite) ja salasana.
Myyjä avustaa aktivoimaan uuteen autoosi yhdistettävät palvelut
älypuhelimesi kautta.
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Lexus Link-sovelluksen käyttöönotto auton luovutuksen
jälkeen tai kun omistat käytetyn auton
1. Lataa älypuhelimeesi sovelluskaupasta Lexus Link -sovellus ja luo Lexus
Link -tili (ellei sinulla jo ole sellaista).
2. Aktivoi Lexus Link-tili sähköpostiisi** tulleen aktivointilinkin avulla ja
kirjaudu sovellukseen.
3. Lisää auto Lexus Link-tilillesi syöttämällä auton valmistenumero eli
VIN-koodi sovelluksen "Autoni"-sivulle. Koodi löytyy usein esim. tuulilasin
alanurkasta tai auton rekisteriotteesta.
4. Ota yhteyttä Lexus-jälleenmyyjääsi, joka vahvistaa oikeutesi Lexus Linksovelluksen Connected-palveluihin.
5. Jälleenmyyjän vahvistuksen jälkeen aktivoi Connected-palvelut Lexus Link
-sovelluksen "Autoni"-sivun asetuksista.
6. Aktivoinnin viimeinen vaihe on auton käynnistäminen ja sammuttaminen.
Voit nopeuttaa aktivointia myös ajamalla autolla pienen kierroksen.
* Palvelut ovat saatavissa uusimpiin Lexus-malleihin ja käytettävät ominaisuudet voivat riippua automallista.
Lue lisää: www.lexus.fi/owners/lexus-link
** Sähköpostiosoite tulee olla auton käyttäjän sähköpostiosoite.

