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SEAT ID aanmaken

SEAT CONNECT app + e-mailbox

1



6

STAP 3
Voer je e-mailaccount in.

SEAT ID aanmaken 
SEAT CONNECT app

STAP 1
Klik op de knop 'Inloggen' in 
de SEAT CONNECT app.

STAP 2
Klik op de knop 'Account 
aanmaken'.
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STAP 4 STAP 5 STAP 6
Maak een nieuw wachtwoord 
aan.

Bekijk de gebruiksvoorwaarden 
en gegevensbescherming voor 
het gebruik van je SEAT ID-
account en klik op 'Accepteren'.

Controleer je e-mail. Houd er 
rekening mee dat het enkele 
minuten kan duren voordat de 
e-mail binnen is.

Ga naar: stap 7
e-mailbox
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SEAT ID aanmaken 
Bevestig SEAT ID via de e-mailbox

STAP 7 STAP 8
Bevestig je e-mailadres. Lees en klik op 'Toestaan'.
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STAP 9
SEAT CONNECT openen. Ga naar: stap 10

SEAT CONNECT app
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SEAT ID aanmaken 
SEAT CONNECT app

STAP 10 STAP 11 STAP 12
Selecteer je land en taal en 
klik op 'Doorgaan'.

Vul je persoonsgegevens aan. 
Klik op 'Doorgaan'.

Maak een 4-cijferige 
pincode aan en klik 
op 'Doorgaan'.
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STAP 13 STAP 14
Accepteer de algemene 
voorwaarden. Klik op 
'Doorgaan'.

Klik op het selectievakje 
om informatie te ontvangen 
over SEAT CONNECT en 
op 'Beëindigd'.

Ga naar: hoofdstuk 2.1
De auto aan SEAT ID 
koppelen voor 
radiosystemen

Ga naar: hoofdstuk 2.2
De auto aan SEAT ID 
koppelen voor 
navigatiesystemen

SEAT CONNECT app

+
Infotainment

SEAT CONNECT app

+
Infotainment





2.1 De auto aan SEAT ID 
koppelen voor 
radiosystemen.

SEAT CONNECT app + Infotainment
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De auto aan SEAT ID koppelen
SEAT CONNECT app

Klik op 'Voertuig toevoegen'.

Klik op 'VIN invoeren'. Voer het chassisnummer 
van je auto in hoofdletters in 
en klik op 'VIN controleren'.Je vindt je VIN op de voorruit  

of op je kentekenbewijs.

Zet gps aan.
Om jouw locatie te bepalen, 
moet je eerst de lokalisatie- en 
volgdiensten in je smartphone-
instellingen inschakelen.

STAP 1 STAP 2 STAP 3
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STAP 4 STAP 5 STAP 6*
Scroll naar beneden.
Accepteer de algemene 
voorwaarden en het privacy-
beleid. Bestel SEAT CONNECT-
diensten voor € 0,- door te 
klikken op 'Bestel nu voor € 0,-'.

Klik op 'Volgende' Controleer de gegenereerde 
activeringscode. Ga voordat je 
op 'Bijwerken status' klikt naar 
jouw auto om door te gaan met 
het registratieproces.

Ga naar: stap 7 
Infotainment(*)  Volg voor SEAT Leon met Radio System 

de procedure beschreven in hoofdstuk 2 
van de zakgids "100% verbonden klant 
- Navi System".
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De auto aan SEAT ID koppelen
Infotainment

STAP 7
Controleer of het wereldsymbool (rechtsboven)  
wit is om er zeker van te zijn dat je een 4G- en  
gps-verbinding hebt.
Als het symbool grijs is, verplaats je auto dan naar 
een andere plek totdat het wit wordt.

Tik op het pictogram 'Systeem'.

STAP 8
Scroll naar beneden en tik op 'SEAT CONNECT'.
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STAP 9
Controleer of de privacymodus correct is om alle 
diensten te gebruiken. Klik op 'Privacy-instellingen/
Diensten beheren'.

STAP 10
Selecteer een privacymodus anders dan 'Maximale 
privacy'. We raden aan om 'Mijn positie delen' te 
gebruiken om te genieten van alle diensten die SEAT 
CONNECT te bieden heeft.

Ga terug met de linkerpijl.
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De auto aan SEAT ID koppelen
Infotainment

STAP 12
Controleer de gegenereerde activeringscode 
in de SEAT CONNECT app, voer deze in het 
infotainmentsysteem in en tik op 'OK'.

STAP 11
Nu moet de gebruiker de primaire gebruiker worden.
Tik op 'Registratie'.
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STAP 14
Controleer of de primaire gebruiker  
al is geregistreerd en tik op 'OK'.

STAP 13
Nu is de activering van het voertuig voltooid.

Tik op 'OK'.

Ga naar: stap 15
SEAT CONNECT app
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De auto aan SEAT ID koppelen
SEAT CONNECT app

Klik op 'Status bijwerken'.

STAP 15
Voertuig gekoppeld!
Klik op 'Registratie 
beëindigen'.

Klik op de voertuigknop 
linksboven. 

STAP 16 STAP 17



21

Selecteer je auto en 
controleer of je de primaire 
gebruiker bent. Ga terug 
met de linkerpijl.

STAP 18

Ga naar: hoofdstuk 3
Selecteer servicepartner en 
contactkanaal van voorkeur

SEAT CONNECT app





De auto aan SEAT ID 
koppelen voor 
navigatiesystemen.

SEAT CONNECT app + Infotainment

2.2
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De auto aan SEAT ID koppelen
SEAT CONNECT app

Klik op 'Voertuig toevoegen'.

Klik op 'VIN invoeren'. Voer het chassisnummer 
van je auto in hoofdletters in 
en klik op 'VIN controleren'.Je vindt je VIN op de voorruit of 

op uw kentekenbewijs.

Zet gps aan.
Om je locatie te bepalen, 
moet je eerst de lokalisatie- en 
volgdiensten in je smartphone-
instellingen inschakelen.

STAP 1 STAP 2 STAP 3



25

STAP 4 STAP 5 STAP 6
Scroll naar beneden.
Accepteer de algemene 
voorwaarden en het 
privacy beleid. Bestel SEAT 
CONNECT-diensten voor  
€ 0,- door te klikken op 
'Bestel nu voor € 0,-'.

Klik op 'Volgende' Ga voordat je op 'Activering 
voltooid' klikt naar jouw 
auto met 2 autosleutels 
om door te gaan met het 
registratieproces. Ga naar: stap 7

Infotainment
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De auto aan SEAT ID koppelen
Infotainment

STAP 7
Scroll naar links om het pictogram van 
het gebruikersprofiel te vinden en tik erop.

STAP 8
Controleer of het wereldsymbool (rechtsboven) wit is 
om er zeker van te zijn dat je een 4G- en gps-verbinding 
hebt. Als het symbool grijs is, verplaats je auto dan naar 
een andere plek totdat het wit wordt.

Controleer of de privacymodus correct is om alle 
diensten te gebruiken. Klik op 'instellingen' in het 
linkermenu van het infotainmentsysteem van jouw auto. 
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STAP 9
Klik op 'privacy-instellingen en -diensten'.

STAP 10
Selecteer een privacymodus anders dan 'Maximale 
privacy'. We raden aan om 'Mijn positie delen' te 
gebruiken om te genieten van alle diensten die SEAT 
CONNECT te bieden heeft.

Klik vervolgens op het pictogram van het 
gebruikersprofiel.
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De auto aan SEAT ID koppelen
Infotainment

STAP 12
Meld je nu aan met SEAT ID  
en het wachtwoord van jouw klant.
Tik op e-mailadres en voer het  
e-mailadres van je SEAT ID in.
Tik vervolgens op wachtwoord en voer  
je SEAT ID-wachtwoord in.

STAP 11
Tik op het pictogram '+' om een nieuwe 
gebruiker toe te voegen.
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STAP 14
Bevestig dat je jouw voertuiginstellingen wilt 
wijzigen en tik op 'OK'.

STAP 13
Tik op 'Inloggen'.
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De auto aan SEAT ID koppelen
Infotainment

STAP 16
Nu moet de gebruiker de primaire gebruiker 
worden. 
Tik op 'instellingen'.

STAP 15
De gebruiker is toegevoegd.
Tik op 'OK'.
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STAP 17
Tik op 'Hoofdgebruiker worden'.

STAP 18
Tik nogmaals op 'Hoofdgebruiker worden'
(indien nodig).
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De auto aan SEAT ID koppelen
Infotainment

STAP 19
Bevestig nu dat je de primaire gebruiker van het 
voertuig wilt worden.

STAP 20
Om het eigendom te bekrachtigen, heeft je beide 
autosleutels nodig.
Druk op 'ontgrendelen' op de eerste toets. 
Druk vervolgens op 'ontgrendelen' op de tweede 
toets.
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Ga naar: stap 22

SEAT CONNECT app

STAP 21
Registratie geslaagd!
Druk op 'OK'.
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De auto aan SEAT ID koppelen
SEAT CONNECT app

STAP 22 STAP 23
Klik op 'Activering voltooid' Voertuig gekoppeld!

Klik op 'Registratie beëindigen'.

STAP 24
Klik op de voertuigknop 
linksboven. 
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STAP 25
Selecteer je auto en controleer 
of je de primaire gebruiker bent. 
Ga terug met de linkerpijl. Ga naar: hoofdstuk 3

Selecteer servicepartner en 
contactkanaal van voorkeur

SEAT CONNECT app





Selecteer servicepartner 
en contactkanaal van 
voorkeur

SEAT CONNECT app

3
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Selecteer servicepartner en contactkanaal van voorkeur
SEAT CONNECT app

STAP 1 STAP 2 STAP 3
Scroll naar beneden en klik op 'Je 
Service Partner' om te profiteren 
van de voordelen van proactief 
contact opnemen met je Service 
Partner van voorkeur.

Klik op 'Service Partner 
instellen'.

Klik op de browser en voer je 
Service Partner van voorkeur, 
woonplaats of postcode in. 
Selecteer op de kaart je Service 
Partner van voorkeur en klik op 
'Opslaan'.
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STAP 4 STAP 5
Klik op 'Contact'. Selecteer jouw contactkanaal 

van voorkeur (e-mail of telefoon). 
Klik op 'Synchroniseren' (indien 
nodig). 
Ga terug met de linkerpijl.
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Selecteer servicepartner en contactkanaal van voorkeur
SEAT CONNECT app

STAP 7
Controleer je selectie van Service 
Partner van voorkeur.

STAP 6
Activeer 'Automatische service-
afsprakenplanning' om deze service 
te activeren zodat je Service Partner 
van voorkeur proactief contact met je 
op kan nemen. Ga dan terug met de 
linkerpijl.

EINDE VAN HET 
REGISTRATIEPROCES



4141
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De afbeeldingen in deze brochure komen overeen met de SEAT Leon. Ze kunnen verschillen 
afhankelijk van de voertuigmodellen (Tarraco, Ateca, Arona, Ibiza) en mogelijke updates van 
de SEAT CONNECT app, het NAVI System en/of het Service Portlet-systeem. SEAT zet zich in 
voor voortdurende verbetering van producten en diensten en kan daarom de specificaties in 
deze publicatie wijzigen (01/2021). Alleen voor intern gebruik, niet onder klanten distribueren.


