
КАК ДА ИЗТРИЕТЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ 
В НАВИГАЦИЯТА, ПРИЛОЖЕНИЕТО MyT И 
ПОРТАЛА ЗА КЛИЕНТИ MY TOYOTA
Преди да продадете или предадете автомобила си за рециклиране 

НАВИГАЦИЯ

2. Изберете „Delete“.
Моля, бъдете изключително внимателни 
при триенето на данни.

Във Вашата Навигационна система може да има следните лични данни:
–  Данни за контакти, данни от историята на обажданията, данни за Отметки, изображения, 

  в  сички настройки на телефона, настройки за съобщения.

Набор от лични данни е въведен във вашата навигационна система, приложението MyT и 
портала за клиенти My Toyota, за да бъде Вашето пътуване безпроблемно и гладко. 
Когато продавате или предавате автомобила си за рециклиране, трябва да премахнете 
личните си данни от тези системи, като следвате стъпките по-долу.

1. Изберете „Setup“      „General“ 
„Delete personal data“.

3. Изберете „Yes“, когато се появи екранът 
за конфигурация.

4. Потвърдете, че изтриването на данните 
е завършено, когато екранът за прогреса 
на процеса изчезне.



ПРИЛОЖЕНИЕТО MyT

1. Отворете
приложението MyT  

 

4. Изберете раздела
„Автомобил“  

5. Изберете „Изтрий 
автомобил“, за да 
изтриете всичко. 

6. Изберете 
„Изтрийте 
Вашия автомобил“.

7. Потвърдете
изтриването на данните 
за Вашия автомобил. 

3. Изберете 
„Настройки“.  

2. Щракнете върху
иконата „Автомобил“      
и изберете Вашия 
автомoбил, ако имате 
повече от един. 

Когато продавате автомобила си, вие носите отговорност за премахването му от Вашия 
акаунт в MyT, както е посочено в Условията за ползване на свързани услуги.
Не анулирайте акаунта си, тъй като всички бъдещи автомобили Toyota, които може да 
притежавате, могат да бъдат добавяни към вашият акаунт.
Забележка: Изтритите данни не могат да бъдат извлечени отново. При предприемане на 

нова активация, ще бъдат видими само нововъведени данни. 

Изтрийте своя автомобил

Изтрийте своя автомобилОтказ

Изтрийте автомобил

Настройки

Автомобил

ОТ TOYOTA

Автомобил



ПОРТАЛ ЗА КЛИЕНТИ MY TOYOTA
Когато продавате автомобила си, вие носите отговорност за премахването му от Вашия 
акаунт в My Toyota, както е посочено в Условията за ползване на свързани услуги.
Не анулирайте акаунта си, тъй като всички бъдещи автомобили Toyota, които може да 
притежавате, могат да бъдат добавяни към Вашият акаунт.
Забележка: Изтритите данни не могат да бъдат извлечени отново. При предприемане на 

нова активация, ще бъдат видими само нововъведени данни. 

1.Влезте във Вашия акаунт. 2.Изберете раздел „Притежавани“.

5.Потвърдете завършване на изтриването 
на данни за Вашия автомобил.

4.Кликнете върху иконата „Меню“ 
и изберете „Премахни автомобил“.

3.Кликнете върху иконата „Уголеми“, 
за да изтриете Вашия автомобил.

Вход

Моите притежавани автомобили

Повече

Добави друг автомобил

Премахни автомобил

Сигурни ли сте, че желаете да
премахнете своя автомобил?
Всички услуги за свързаност на този автомобил,
включително и предплатените пакети ще бъдат
деактивирани, но информацията ще бъде запазена.

ОтказПотвърди

Забележка: Тази инструкция не замества Ръководството за експлоатация на Вашия автомобил. 
Препоръчваме да направите справка в Ръководството за допълнителни подробности и 
ограничения. Toyota не носи отговорност за тези инструкции и/или за последици от предприетите 
действия въз основа на предоставената информация.
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