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Πληροφορίες για εγγραφή νέου χρήστη θα βρείτε

στην ενότητα υποστήριξης της ιστοσελίδας.



Εισάγετε στοιχεία αναλόγως τον τύπο 
δραστηριότητας σας.



Έπειτα από κάθε επιτυχή εγγραφή, αποστέλλεται ένα 
μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

με το όνομα και τον κωδικό που θα χρησιμοποιείτε για 
να εισέλθετε στο σύστημα.  



Αφού εισέλθετε επιτυχώς, μπορείτε να αγοράσετε τον επιθυμητό 
χρόνο. 



Επιλέξτε ‘Generic diagnostic tool’ (διαγνωστικό γενικής χρήσης).



Επιλέξτε την επιθυμητή διάρκεια και έπειτα
επιλέξτε το εικονίδιο με το καλάθι αγορών.



Προχωρήστε επιλέγοντας εξόφληση.



Επιλέξτε τον επιθυμητό τρόπο 
εξόφλησης. 



Τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας που έχετε ήδη εισάγει κατά τη 
διάρκεια της εγγραφής συμπληρώνονται αυτόματα στα σχετικά πεδία, 

ωστόσο έχετε την δυνατότητα να εισάγετε στοιχεία και να 
χρησιμοποιήσετε διαφορετική κάρτα εαν το επιθυμείτε. Κατόπιν επιλέξτε 

”next” (επόμενο) και ολοκληρώστε την εκτέλεση πληρωμής.



Ένα μήνυμα επιβεβαίωσης θα σταλεί στο ηλεκτρονικό σας 
ταχυδρομείο από το οικονομικό τμήμα και από το τμήμα παραγγελιών 

του group FCA 



Πως λειτουργεί?
Η ενσωματωμένη λειτουργία πρόσβασης για το 
group FIAT – CHRYSLER, σε μονάδες που έχει 
εξοπλίσει ο όμιλος με θύρα σφαλείας, επιτρέπει 
στους χρήστες μας να έχουν πρόσβαση στα νέα 

μοντέλα FIAT & CHRYSLER.



Tο CDP+ εντοπίζει εάν το όχημα έχει ενεργή θύρα σφαλείας.
Για να αποκτήσετε πρόσβαση θα πρέπει να εισέλθετε στον κόμβο του 

group FCA  .

Δείτε την διαδικασία παρακολουθώντας το σχετικό βίντεο 



Μοντέλα που 
καλύπτονται και έχουν 
προστεθεί στην έκδοση 
του λογισμικού AUTOCOM 
CARS 2020.10 :
Fiat 500X
500L
Doblo
Alfa Romeo Stelvio 
Gulia
Jeep Renegade

Μοντέλα του group FCA που είναι εξοπλισμένα με θύρα ασφαλείας:



Εγκεκριμένα διαγνωστικά από το group FCA για πρόσβαση σε 
μονάδες που διαθέτουν θύρα ασφαλείας:
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