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OPELCONNECT

Iniciar sessão/Criar uma conta

1. OpelConnect Store: connect.opel.pt

• Vá até connect.opel.pt
• Se já tem uma conta OpelConnect Store ou MyOpel
(Web ou App), clique em “Iniciar sessão” (consulte 2 a).
OU
• Se ainda não tem uma conta, clique em
“Criar conta” (consulte 2 b).
2 a) Iniciar sessão

• Introduza as suas informações de início de sessão.
¾¾ Pode utilizar as suas credenciais de início de sessão
da MyOpel App, da MyOpel Web ou as que criou na
OpelConnect Store.
• Clique em “Confirmar”.

2 b) Criar uma conta

• Introduza as informações solicitadas e escolha
uma palavra-passe.
• Caso pretenda ser contactado via correio eletrónico,
aceiteo tratamento respetivo dos seus dados.
• Clique em “Ativar”.
3. Ativar a sua conta

É apresentada uma nova página a informar que
a sua conta foi criada e que lhe foi enviado um e-mail
com uma hiperligação de ativação.
• Clique na hiperligação recebida por correio
eletrónicopara ativar a sua conta.
• Clique em “Continuar”.
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OPELCONNECT

Adicionar um veículo

1. OpelConnect Store

• Vá até à página da sua conta clicando em
- no canto superior direito.

3. Introduzir o NIV

• Escreva o seu NIV (número de identificação do veículo)
• Clique em “Adicionar o meu veículo”.

4. Confirmar o NIV

• Verifique e confirme se é mostrado o NIV correto.
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2. Os meus veículos

• Selecione “Os meus veículos” no menu à esquerda.
• Clique em “Adicionar um veículo”.

Onde encontrar o NIV (número de identificação do veículo):

• Clique em “Onde está o NIV?”.
¾¾ Também poderá consultar o NIV nos seus
documentos de registo.
• Introduza os 17 dígitos, tendo o cuidado de não
confundir o O com 0.
Veículo adicionado com êxito

OPELCONNECT

Ativar um serviço gratuito

1. OpelConnect Store

• Selecione um serviço na página inicial e clique
em “Descobrir” para mais informações.

2. Active

Uma mensagem verde confirma a compatibilidade
do seu automóvel.
• Clique em “Adicionar ao carrinho”.

3. Verificar e confirmar

• Introduza o seu número de telefone, se necessário.
• Leia e aceite as condições (Termos & Condições,
Geolocalização e Política de Privacidade).
• Clique em “Confirmar”.
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Serviço ativado com êxito

Será informado se for necessário realizar
qualquer ação adicional.
¾¾ O serviço ativado é agora visível em “Os meus serviços”.
• Clique em “Continuar” ou no logótipo da Opel
para voltar ao ecrã inicial.

OPELCONNECT

Comprar um serviço

1. OpelConnect Store

• Selecione um serviço na página inicial e clique
em “Descobrir” para mais informações.

3. Verificar e confirmar

• Verifique se o seu carrinho apresenta o veículo,
o serviço e a duração corretos.
• Leia e aceite as condições (Termos & Condições,
Geolocalização e Política de Privacidade).
• Clique em “Continuar”.
5. Informações de pagamento

• Introduza as informações de pagamento.
• Clique em “Pagar”, seguido de “Enviar”.
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2. Adicionar ao carrinho

Uma mensagem verde confirma a compatibilidade
do seu automóvel.
• Selecione a duração pretendida.
• Clique em “Adicionar ao carrinho”.

4. Morada de faturação

• Verifique e, se necessário, atualize a morada de faturação.
• Confirme a sua morada colocando o visto.
• Clique em “Continuar”.

Serviço adquirido com êxito

Uma página de confirmação irá mostrar o(s) serviço(s)
adquirido(s), o preço e a duração.

OPELCONNECT

Página da conta

1. OpelConnect Store

¾¾ Pode ver os seus serviços diretamente na página inicial,
imediatamente ao lado do seu veículo.
¾¾ Para aceder às informações da sua conta, clique em
- no canto superior direito da página inicial.

2. Onde encontrar “Os meus serviços”

• Selecione “Os meus serviços” no menu à esquerdapara
ver todos os serviços associados à sua conta e
verificar o respetivo estado (ativação em curso, ativo, etc.).

3. Página da conta

¾¾ Através do menu, também pode aceder, por exemplo,
a “Os meus veículos” ou “Os meus dados pessoais” para
verificar e/ou atualizar as informações da conta.
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