
Πως μπορώ να ξεκινήσω τη χρήση των συνδεδεμένων υπηρεσιών του MyT;
Αρχικά, πρέπει να δημιουργήσετε λογαριασμό, είτε στην ιστοσελίδα toyota.com.cy ή μέσα από την 
εφαρμογή MyT και θα κληθείτε να συμπληρώσετε πληροφορίες σχετικά με το αυτοκίνητό σας για να 
ολοκληρωθεί η εγγραφή. Μόλις ενεργοποιηθεί ο λογαριασμός σας, θα μπορείτε να ξεκινήσετε να 
χρησιμοποιείτε τις συνδεδεμένες υπηρεσίες του MyT. 

Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της πόλης σας για περισσότερες πληροφορίες. 

Τι είναι το MyT;
Το MyT είναι μία νέα εφαρμογή (mobile app) που σας δίνει πρόσβαση σε μια σειρά συνδεδεμένων 
υπηρεσιών της Toyota. Με λειτουργίες, όπως το "Find my Car" και το "Driving Analytics", το MyT σας 
βοηθάει να εξοικονομήσετε χρόνο, χρήμα και καύσιμα!

Πολύ απλό στη χρήση από την αρχή. Μόλις ολοκληρώσετε την εγγραφή σας στην Toyota μέσα από το 
MyT θα είσαστε έτοιμοι να εξερευνήσετε όλη τη γκάμα των συνδεδεμένων υπηρεσιών σε κάθε 
διαδρομή με το αυτοκίνητό σας. 
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Συνδεδεμένες Υπηρεσίες MyT

Η διαθεσιμότητα ορισμένων λειτουργιών εξαρτάται από τη συμβατότητα του οχήματος. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της πόλης σας για περισσότερες πληροφορίες.

Find My Car
Όσο καιρό και αν είστε μακριά.
Κάνοντας χρήση των Google Maps μέσα από το MyT, το Find My Car σας βοηθάει να βρείτε το δικό σας 
Toyota όπου και αν το έχετε παρκάρει, καθώς και να μοιράζεστε την τοποθεσία με την οικογένεια και 
φίλους σας.

Hybrid Coaching
Πετύχετε ακόμη καλύτερη υβριδική οδήγηση μειώνοντας ακόμη περισσότερο την κατανάλωση καυσίμου.
Μέσα από την εφαρμογή MyT, το Hybrid Coaching σας δίνει μια λεπτομερή καθοδήγηση, βοηθώντας 
σας να βελτιώσετε τον τρόπο που οδηγείτε αξιοποιώντας στο έπακρο τη λειτουργία EV, με μέτρο 
σύγκρισης τα προηγούμενά σας ταξίδια! Έτσι πετυχαίνετε ακόμη καλύτερη υβριδική οδήγηση, με 
περαιτέρω  εξοικονόμηση καυσίμου και ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Driving Analytics
Ανατρέξτε σε όλες τις διαδρομές που έχετε κάνει με το όχημά σας.
Η εφαρμογή MyT δουλεύει σαν καταγραφέας δεδομένων αυτοκινήτου, επιτρέποντάς σας να 
ανατρέξετε σε παλαιότερα στοιχεία σχετικά με την οδήγησή σας όπως ταχύτητα, επιτάχυνση και 
χιλιόμετρα, για ευκολότερη διαχείριση του οδηγικού σας στυλ.

Service Reminders
Μην χάσετε ποτέ ξανά τη συντήρηση του οχήματός σας. 
Το MyT, σας βοηθά να διατηρείτε στην καλύτερη κατάσταση το δικό σας Toyota, με τις υπενθυμίσεις 
συντήρησης, έτσι ώστε να μην χάσετε ποτέ ξανά το ραντεβού για τη συντήρησή του.

Battery Guard
Μείνετε πάντα ενημερωμένοι για το επίπεδο (ενέργειας) της μπαταρίας του αυτοκινήτου σας.
Με μια επισκόπηση τριών βημάτων - από υψηλό έως μεσαίο και χαμηλό, δεν θα “ξεμείνετε” ποτέ ή δεν 
θα έχετε πρόβλημα να ξεκινήσετε το αυτοκίνητό σας, λόγω της μπαταρίας σας.

Warning Lights
Οδηγήστε με μεγαλύτερη ασφάλεια.
Κατανοήστε καλύτερα τις έννοιες των προειδοποιητικών λυχνιών του αυτοκινήτου σας, όπως επίσης 
και τη σοβαρότητά τους έτσι ώστε να πάρετε τα απαραίτητα μέτρα σε οποιαδήποτε περίπτωση.

Fuel Level
Παραμείνετε ενημερωμένοι για τη στάθμη καυσίμου του αυτοκινήτου σας.
Όπου κι αν βρίσκεστε, μπορείτε να ελέγξετε από μακριά, τη στάθμη καυσίμου του δικού σας Toyota 
στην εφαρμογή MyT. Έτσι, μπορείτε να προγραμματίσετε τυχόν απαιτούμενες στάσεις καυσίμων πριν 
από το ταξίδι σας.

Mark my Location
Για να σας βοηθήσουμε να βρείτε το όχημά σας.
Ακόμα κι αν το αυτοκίνητό σας δεν είναι συνδεδεμένο, μπορείτε να “καρφιτσώσετε” την τοποθεσία σας 
για να σας βοηθήσουμε να βρείτε εύκολα τον δρόμο σας πίσω στο όχημά σας.


