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Minimálne požiadavky na aplikáciu, opis aplikácie a návod na inštaláciu 
 
Minimálne požiadavky pre fungovanie aplikácie Go Share: 

iOS 10 a vyšší alebo Android 4.4 a vyšší 

 

Opis aplikácie: 

Aplikácia slúži na ovládanie vozidla a zobrazovanie stavov a ďalších informácií o tom, čo sa s autom dialo. Pomocou aplikácie môžete vozidlo ovládať na dlhšie vzdialenosti cez GSM (na 
internete), alebo v dosahu auta približne 10 m prostredníctvom priameho spojenia telefónu a jednotky Go Share v aute cez Bluetooth. Na ovládanie auta cez GSM je potrebné mať v telefóne 
zapnuté mobilné dáta (pripojenie k internetu). Ovládanie cez Bluetooth nevyžaduje pripojenie k internetu. 

 

Aplikácia umožňuje: 

Zabezpečenie vozidla – Váš mobil funguje ako imobilizér. Bez vášho súhlasu vaše vozidlo nikto nenaštartuje. 

Kľúče od auta – S mobilnou aplikáciou auto odomknete aj zamknete. Cez portál môžete k autu pridať viac vodičov. 

Ovládanie vozidla – S mobilnou aplikáciou môžete ovládať vybrané prvky na vašom vozidle. 

Stav vozidla – Aplikácia zobrazuje aktuálnu polohu, celkový počet najazdených kilometrov, stav paliva, stav batérie, či vozidlo svieti, či má otvorené dvere alebo okná. 

História – Aplikácia zobrazuje históriu jázd a tankovania auta. 

Oznámenia – Aplikácia zobrazuje dôležité oznámenia týkajúce sa auta – vniknutie do auta, odtiahnutie atď. 

 

Inštalácia aplikácie: 

Aplikáciu nájdete pod názvom „Go Share“ v obchodoch Google Play a App Store. Odtiaľ si aplikáciu prevezmite a nainštalujte do svojho mobilného zariadenia. 

 

Na používanie aplikácie je nutné si vytvoriť účet v systéme Go Share. Účet je možné vytvoriť na stránkach car.businesslease.cz. Prepojenie na registráciu nájdete aj v aplikácii na úvodnej 
prihlasovacej obrazovke. Bez prihlásenia možno použiť len Demo. 
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Zoznam použitých pojmov 
 
repeater = zariadenie Go Share slúžiace na simuláciu vloženia originálneho kľúča na obsluhu originálneho zabezpečenia vozidla. Nemusí byť vo vozidle nainštalované s jednotkou Go Share. 

kessy = ide o aktívny kľúč od auta, ktorý komunikuje s vozidlom kedykoľvek sa ocitne v jeho blízkosti. Zvyčajne je kombinovaný s odomykaním na dotyk a tlačidlovým štartovaním, kedy si 
vozidlo kontroluje prítomnosť kľúča vo vozidle 

planžeta = kovová časť kľúča, ktorá sa používa na odomykanie vložením planžety do vložky zámku a otočením alebo odomknutím zámku volantu a naštartovaním po vložení a otočení kľúča v 
spínacej skrinke 

ovládač = diaľkové ovládanie väčšinou obsahujúce minimálne tlačidlá na odomknutie a zamknutie dverí 

kľúč = kompletný kľúč skladajúci sa z planžety a diaľkového ovládania 

spínacia skrinka = zariadenie obsahujúce vložku pre zastrčenie násadky, umožňujúci jej otočenie do viacerých polôh na odomknutie zámku volantu a naštartovanie vozidla 

šachta = tzv. spínacia skrinka, do ktorej sa vkladá celý ovládač vozidla (kľúč od vozidla) 

imobilizér = elektronické zariadenie v aute a kľúči, ktoré bráni naštartovaniu motora, pokiaľ nie je na naštartovanie použitý kľúč, ktorý obsahuje zodpovedajúci imobilizačný čip. 

Go Share imobilizér = prídavný imobilizér zabudovaný spolu s jednotkou Go Share 

Bluetooth = štandard pre bezdrôtovú komunikáciu medzi zariadeniami. Prepojenie medzi telefónom a vozidlom s jednotkou Go Share je možné len pomocou mobilnej aplikácie Go Share, 
ktorá zaistí bezpečné, šifrované spojenie medzi aplikáciou a vozidlom. 

GSM = globálny systém pre mobilnú komunikáciu. Na ovládanie jednotky cez GSM je nutné, aby vozidlo bolo dostupné prostredníctvom signálu GSM (akýkoľvek operátor v rámci EÚ). 
Telefón, ktorým chcete ovládať cez GSM, tiež musí byť v dostupnosti signálu GSM a mať aktívne mobilné dáta (pripojenie k internetu). 
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Prihlasovacia obrazovka 

 

Okienko na vyplnenie prihlasovacej emailovej adresy 

 

Okienko na vyplnenie používateľského hesla 

 

Tlačidlo na prihlásenie 

 

Tlačidlo otvorí predvolený webový prehliadač telefónu so stránkou umožňujúcou registráciu do 
systému Go Share. 

 

Kliknutím na text „Zapomenuté heslo“ sa otvorí predvolený webový prehliadač telefónu so 
stránkou umožňujúcou resetovať heslo. 

 

Kliknutím na text „Kontakty“ sa otvorí obrazovka s kontaktmi na Go Share 

 

Kliknutím na text „Demo účet“ sa predvyplnia prihlasovacie údaje na použitie demo konta. Demo 
konto je určené na ukážku fungovania aplikácie. 
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Autorizace zařízení 
Táto obrazovka sa zobrazí, len ak má používateľ na webovom portáli zapnuté „Dvoufázové ověření“. Ak je na 
portáli dvojfázové overenie vypnuté, táto obrazovka sa automaticky preskočí. 

 

Názov obrazovky 

 

Okienko na vyplnenie autorizačného kódu pre spárovanie zariadení. Pokiaľ má na portáli 
Go Share používateľ vyplnené telefónne číslo, bude na toto telefónne číslo doručená SMS s 
kódom. Ak telefónne číslo nie je vyplnené, aktivačný kód pre aplikáciu získate, ak pôjdete 
na portál https://car.businesslease.cz do sekcie Nastavení –> Telefony –> a kliknete na 
„Autorizovat nový telefon“. Vygenerovaný aktivačný kód zadajte do mobilnej aplikácie. 

 

Po kliknutí na tlačidlo „Pokračovat“ je overený aktivačný kód a používateľ sa dostane na 
obrazovku pre nastavenie PINu 

 

Pokiaľ má používateľ na portáli vyplnené telefónne číslo a na daný telefón nedôjde SMS s 
kódom, kliknutím na text „Odeslat nový kód“ bude odoslaná nová SMS. V určitých 
prípadoch môže trvať doručenie SMS s kódom aj 2 minúty. 

 

Tlačidlo „Kontakty“, ktoré vedie na obrazovku s kontaktmi na Business Lease 

 

Po kliknutí na text „Odhlásit“ je používateľovi ponúknuté odhlásenie z aplikácie. 
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Výber auta 

 

Ikona zobrazujúca stav pripojenia vozidla. Význam ikon je vysvetlený v dolnej časti obrazovky. 

 

Na prvom riadku sa zobrazí názov auta, ako je uvedený v systéme – značka, model a rok výroby, 
alebo sa zobrazí vlastný názov vozidla, ak je vyplnený. Vlastný názov auta možno nastaviť na 
portáli car.businesslease.cz na prehľade v sekcii „Nastavení auta“. V druhom riadku je zobrazená 
registračná značka vozidla, prípadne značka, model a rok výroby, pokiaľ je vyplnený vlastný názov 
auta. 

 

Legenda vysvetľujúca jednotlivé stavové ikony auta: 
• Bluetooth – auto je v dosahu a je možné sa k nemu pripojiť pomocou Bluetooth 
• GSM – auto v poslednej hodine komunikovalo cez GSM sieť so servermi Go Share 
• Offline – auto počas poslednej hodiny nekomunikovalo 
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Prehľad 

 

Systémový názov (značka, model a dátum výroby) alebo vlastný názov aktuálne vybraného auta 

 

Ikona so stavom pripojenia auta cez BT s aplikáciou Go Share. 
- Šedá ikona značí, že vozidlo nie je v dosahu Bluetooth, alebo je k vozidlu už niekto pripojený. 
- Biela ikona značí vozidlo v dosahu Bluetooth. 
- Biela ikona s čiarkami značí, že auto je spojené s aplikáciou cez Bluetooth. 
Kliknutím na ikonu sa pokúsi aplikácia s autom spojiť/odpojiť. 

 

Pruh pre dôležité informácie. Napríklad ak sú otvorené okienka. Pokiaľ práve žiadne nie sú, 
zobrazuje sa informácia, z akého času sú aktuálne zobrazované dáta o aute. Podľa aktuálnosti dát sa 
mení farba textu. 

 

Obrázok autíčka zobrazuje aktuálny stav vozidla. Otvorenie a zatvorenie dverí na obrázku zodpovedá 
stavu otvorenia dverí skutočného auta. Lúče na obrázku znázorňujú, či svietia niektoré (akékoľvek) 
svetlá skutočného vozidla. Na streche obrázku auta sa ďalej zobrazujú prípadné dôležité informácie 
o aute („Start povolen“, „Dojezdový mód“, „servisní mód“ a „odstavení vozu“) 

 

Adresa aktuálnej pozície auta 

 

Vonkajšia teplota na najbližšej meteorologickej stanici od vozidla. 
V príplatkovej funkcii sa ponúka aj senzor vnútornej teploty. V tomto prípade sa na prehľade 
zobrazuje aktuálna teplota vo vnútri vozidla. Po kliknutí na teplotu sa zobrazí podobrazovka s 
informáciou o vnútornej i vonkajšej teplote. 

 

Oblúk zobrazuje percentuálny stav nádrže, pod ním sa zobrazuje dojazd počítaný z priemernej 
spotreby vozidla, ktorú si nastavíte na portáli car.businesslease.cz v sekcii Nastavení auta 

 

Obrázok batérie symbolizuje aktuálny stav batérie, pod obrázkom aktuálne napätie na batérii. 
zelený obrázok batérie = batéria je v poriadku 
oranžový obrázok batérie = batéria je slabá 
červený obrázok batérie = batéria je úplne vybitá 
symbol batérie s otáznikom = stav batérie je neznámy 

 

Stav zámku dverí auta. 
Otvorený zámok = odomknuté 
Zatvorený zámok = zamknuté 

 

Tlačidlá umožňujúce uzamknúť alebo odomknúť vozidlo, ak to umožňuje aktuálne spojenie aplikácie 
s vozidlom (Bluetooth alebo GSM) 

 

 

Navigačná lišta aplikácie. 
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K autu 

 

Názov obrazovky 

 

Adresa aktuálnej pozície auta 

 

Poloha vozidla na pohyblivej mape (špendlík s autíčkom) 

 

Poloha používateľa na pohyblivej mape (modré koliesko) 

 

Pohyblivá mapa. Mapa sa dá približovať a odďaľovať, posúvať, otáčať a naklápať. 

 

Čas a vzdialenosť, za ako dlho sa dá k autu dôjsť iným vozidlom 

 

Čas a vzdialenosť, za ako dlho sa dá k autu dôjsť pešo 

 

Tlačidlo, ktoré otvorí predvolený navigačný program v telefóne so zadaným cieľom k pozícii 
vozidla 
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Ovládání 

 

Názov obrazovky 

 

Pruh pre dôležité informácie. Napríklad ak sú otvorené okienka. 

 

Obrázok autíčka zobrazuje aktuálny stav vozidla. Otvorenie a zatvorenie dverí na obrázku 
zodpovedá stavu otvorenia dverí skutočného auta. Lúče na obrázku znázorňujú, či svietia niektoré 
(akékoľvek) svetlá skutočného vozidla. Na streche obrázku auta sa ďalej zobrazujú prípadné 
dôležité informácie o aute („Start povolen“, „Dojezdový mód“, „servisní mód“ a „odstavení vozu“) 

 

Tlačidlo, ktoré umožní zablikať varovnými svetlami vozidla po dobu 10 s. 

 

Posledný vodič pripojený cez Bluetooth. Správca a vlastník auta môžu týmto tlačidlom povoliť 
naštartovanie pri spojení s autom cez Bluetooth či GSM. Ostatní oprávnení vodiči len pri spojení 
cez Bluetooth. 
Po úspešnom vybavení príkazu bude naštartovanie auta povolené po dobu nasledujúcich 3 min. V 
prípade naštartovania auta dôjde k zamedzeniu ďalšieho štartu 1 min. po ukončení jazdy alebo pri 
otvorení dverí po ukončení jazdy. V prípade výpadku Bluetooth počas jazdy alebo povolení 
naštartovania cez GSM sa počas jazdy na autíčku zobrazuje „Dojezdový mód“ 

 

Otváranie a zatváranie ľavých alebo pravých posuvných dverí 

 

Tlačidlo „Otevřít okna“ úplne otvorí všetky elektricky ovládané okienka vozidla a odomkne auto  
Tlačidlo „Zavřít okna“ úplne uzavrie všetky elektricky ovládané okienka vozidla a zamkne auto 

 

Tlačidlá umožňujúce uzamknúť alebo odomknúť vozidlo. Obe tieto tlačidlá sú na obrazovke 
„Ovládání“ aktívne bez ohľadu na stav zámku vozidla. 

 

Stav zámku dverí vozidla. 
 
Otvorený zámok = odomknuté 
Zatvorený zámok = zamknuté 
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História tankovania a jázd 
V zozname jázd vidí majiteľ vozidla a správca všetky jazdy vozidla od doby, kedy mu boli pridelené práva.  
Vodič tu uvidí iba svoje jazdy.  
Súkromné jazdy vidí len vodič, ktorý je pri jazde uvedený. 

 

 

Názov sekcie 

 

Šípky slúžiace na prechádzanie medzi mesiacmi 

 

Vybraný mesiac, počet jázd a celková prejdená vzdialenosť v danom mesiaci 

 

Symbolom autíčka je v zozname označená jazda. Ďalej je tu vidieť cieľ trasy a dĺžka trasy, 
dátum, kedy prebehla jazda, a čas, kedy sa jazda začala. Tankovanie sa zobrazuje pod 
jazdou, počas ktorej vzniklo (na začiatku ktorej vzniklo). Po kliknutí na jazdu sa zobrazí 
„Detail jízdy“ 

 

Symbolom čerpacieho stojanu je označené tankovanie. Ďalej je tu vidieť, kde bolo 
natankované, koľko paliva bolo načerpané, kedy a o koľkej. Po kliknutí sa zobrazí „Detail 
tankování“ – podrobnejšie informácie k tankovaniu a možnosť úpravy. Po kliknutí na 
tankovanie sa zobrazí „Detail tankování“ 

  

 Automatická detekcia tankovania – po natankovaní sa „Tankování“ zobrazí v zozname jázd 
počas 5 minút po ustálení hladiny paliva v nádrži. Množstvo detegovaného paliva je 
orientačné +/–3 –10 l podľa typu auta. 
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Podrobnosti o jízdě 

 

Informácie o cieli a dĺžke jazdy, dátum, kedy prebehla jazda, a čas, kedy sa jazda začala. 

 

Trasa jazdy na mape, po ťuknutí do mapy sa zobrazí mapa cez celú obrazovku s možnosťou 
priblíženia. Začiatok trasy je znázornený zeleným špendlíkom, koniec trasy červeným špendlíkom. 
Modrá čiara zobrazuje trasu jazdy. Prerušovaná časť na začiatku jazdy zobrazuje jazdu z posledného 
známeho bodu vozidla do miest, kde sú opäť známe GPS súradnice (napr. po vyjdení z garáže). 

 

Typ jazdy (služobná/súkromná) a celkový čas jazdy. Typ jazdy možno upraviť tlačidlom „Editovat 
jízdu“ 

 

Čas a adresa začiatku jazdy 

 

Čas a adresa konca jazdy 

 

Celková cena jazdy a náklady v Kč za 1 km jazdy 

 

Priemerná a maximálna rýchlosť vozidla počas jazdy 

 

Meno vodiča (pokiaľ používateľ išiel bez pripojeného telefónu, zobrazujú sa pomlčky) 

 

Tankovanie v priebehu jazdy. Po kliknutí sa zobrazí „Detail tankování“ – podrobnejšie informácie k 
tankovaniu a možnosť úpravy. 

 

Tlačidlo „Editovat jízdu“ otvorí obrazovku „Editace jízdy“, kde je možné nastaviť Typ jazdy 
(služobná/súkromná), účel jazdy a vodiča jazdy. 
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Detail tankovania 

 

Informácie o mieste, dátume a čase tankovania. 

 

Dátum a čas tankovania 

 

Celková cena tankovania 

 

Natankovaný objem paliva 

 

Cena za liter paliva 

 

Posuvník „Odpovídá dokladu“ je príznakom, že tankovanie je skontrolované podľa dokladu za 
palivo. 

 

Po stlačení tlačidla „Upravit“ je možné upraviť nesprávne údaje na obrazovke tankovania. 

  

 Automatická detekcia tankovania – po natankovaní sa „Tankování“ zobrazí v zozname jázd 
počas 5 minút po ustálení hladiny paliva v nádrži. Množstvo detegovaného paliva je orientačné 
+/– 3 – 10 l podľa typu auta a 
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Editácia tankovania 

 

Informácie o mieste, dátume a čase tankovania. 

 

Dátum a čas tankovania. Nie je možné upravovať. Vytvorí sa automaticky po natankovaní. 

 

Celková cena, po kliknutí do textového poľa je možné cenu upraviť. 

 

Informácia o objeme načerpaného paliva. Po kliknutí do textového poľa je možné objem 
upraviť. 

 

Cena za liter pohonných hmôt. Nie je možné upravovať. Spočíta sa automaticky. 

 

Posuvník „Odpovídá dokladu“ používateľ aktivuje v okamihu, keď skontroloval detegované 
hodnoty a porovnal ich s dokladom z čerpacej stanice. V knihe jázd sa zobrazujú iba potvrdené 
tankovania. 

 

Po kliknutí na tlačidlo „Uložit“ sa vykonané zmeny uložia. 
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Ponuka „Více“ 

 

Sekcia obsahuje informácie a nastavenia vzťahujúce sa k autu 

 

Obsahuje detaily o poslednom tankovaní, nastavenej spotrebe, maximálnom objeme a stave 
paliva v nádrži a stave tachometra (odometra) 

 

Zobrazí sa obrazovka s podrobnosťami o stave batérie 

 

Nastavenie zabezpečenia auta 

 

Sekcia obsahuje položky pre nastavenie aplikácie 

 

Otvorí obrazovku so zoznamom áut prihláseného používateľa a umožní vybrať iné auto. 

 

Nastavenia aplikácie 

 

Po kliknutí na text „Odhlásit“ je používateľovi ponúknuté odhlásenie z aplikácie. 
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Podrobnosti spotreby 

 

Pruh zobrazujúci množstvo paliva v nádrži. Na konci pruhu je informácia o kapacite nádrže. 

 

Aktuálny stav nádrže v litroch 

 

Dojazd počítaný z priemernej spotreby, ktorú si používateľ nastavil na portáli 

 

Aktuálny stav tachometru 

 

Priemerná spotreba vozidla podľa technického preukazu, ktorú zadal servis pri inštalácii vozidla 
alebo po úprave používateľom v sekcii „Nastavení auta“ na portáli 

 

Posledné tankovanie daného vozidla – objem a cena natankovaného paliva. Po kliknutí sa 
otvorí detail daného tankovania 
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Podrobnosti batérie 

 

Pruh zobrazujúci percentuálny stav kapacity batérie 

 

Ikona zobrazujúca stav batérie 

 

Aktuálne napätie v batérii a percentuálne nabitie batérie. 

 

Slovné zhodnotenie stavu batérie 
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Zabezpečenie auta 

 

Názov aktuálne vybraného auta 

 

Nastavenie podmienok, kedy je možné auto naštartovať 

 

Nastavenie odosielania upozornení, čo sa s autom deje. 

 

Umožňuje dočasné odpojenie systému Go Share, napr. pri umiestnení auta do servisu 
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Povolení startu 

 

Názov aktuálne vybraného auta 

 

Zapnuté – po odomknutí vozidla aplikáciou a pripojení vodiča cez Bluetooth 
dôjde k automatickej aktivácii repeateru a napájaniu kľúčika (kessy). Ak má 
vozidlo nainštalovaný repeater, možno naštartovať. 
 
Pri odomknutí vozidla diaľkovým ovládaním sú dve možnosti naštartovania 
vozidla: 
1) plnohodnotným kľúčom obsahujúcim imobilizér 
2) vodič v aplikácii na obrazovke „Ovládání“ musí stlačiť tlačidlo „Povolit start“ 
 
K zamedzeniu ďalšieho naštartovania dôjde po zamknutí auta aplikáciou Go 
Share alebo odpojení vodiča od Bluetooth. 
 
Vypnuté – naštartovanie auta je možné dvoma spôsobmi: 
1) plnohodnotným kľúčom obsahujúcim imobilizér 
2) vodič v aplikácii na obrazovke „Ovládání“ musí stlačiť tlačidlo „Povolit start“ 
 

 

Zabezpečenie aplikáciou = ovládanie dodatočného imobilizéru Go Share 
Zapnuté – na naštartovanie vozidla je nutné pripojenie vodiča aplikáciou cez 
Bluetooth, alebo musí vodič v aplikácii na obrazovke „ovládání“ stlačiť tlačidlo 
„povolit start“ 
Vypnuté – dodatočný imobilizér je úplne vypnutý 

 

Odstavenie auta = permanentná aktivácia dodatočného imobilizéru Go Share 
Zapnuté – aktivuje dodatočný imobilizér Go Share a znemožní naštartovanie 
vozidla aj po pripojení cez Bluetooth až do vypnutia 
Vypnuté – odstavenie nie je aktivované 
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Nastavenia upozornení 

 

Názov aktuálne vybraného auta 

 

Zapnutie a vypnutie upozornenia „Pokus o nastartování“ 
Upozornenie sa vytvorí pri zapnutí kľúča v okamihu, keď je auto imobilizované 
dodatočným imobilizérom Go Share 

 

Zapnutie a vypnutie upozornenia „Neidentifikovaný řidič“ 
Upozornenie sa vytvorí, pokiaľ sa začne jazda a k vozidlu nie je pripojený cez Bluetooth 
vodič aplikáciou Go Share. 

 

Zapnutie a vypnutie upozornenia „Vniknutí do auta“ 
Upozornenie sa vytvorí, ak je auto zamknuté a dôjde k otvoreniu dverí. 

 

Zapnutie a vypnutie upozornenia „Neautorizované otevření“ 
Upozornenie sa vytvorí, pokiaľ sa otvoria dvere a k vozidlu nie je pripojený cez Bluetooth 
vodič aplikáciou Go Share. 

 

Zapnutie a vypnutie upozornenia „Odtah auta“ 
Upozornenie sa vytvorí, ak vo vozidle nastanú otrasy ako pri nakladaní vozidla odťahovou 
službou. 
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Servisní mód 

 

Názov aktuálne vybraného auta 

 

Slúži na vypnutie systému Go Share vo vozidle počas umiestnenia auta v servise 
Zapnuté – všetky upozornenia sú dočasne vypnuté. Je dočasne zamedzená funkcia 
„Zabezpečení aplikací“, je vypnutá funkcia „Odstavení auta“ (oboje nie je umožnené 
spoločne aktivovať), je zamedzené ovládanie vozidla aplikáciou cez GSM i Bluetooth. 
Zamedzenie ovládania sa nevzťahuje na zmenu nastavení „Zabezpečení aplikací“ a 
„Servisního režimu“/„Odstavení vozidla“. Na zapnutý servisný režim je používateľ 
upozornený hlásením na prehľade vozidla. 
Vypnuté – systém Go Share je v bežnom režime. 
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Nastavení 

 

Po kliknutí sa zobrazí detail obrazovky pre nastavenie PINu 

 

Nastavenie spôsobu zamykania (či bude možné po zamknutí z vozidla odísť alebo nie) pre 
vozidlá, ktoré toto podporujú. 

 

Po kliknutí sa zobrazí detail obrazovky O aplikaci 
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Nastavenie Zamykání 
Nastavenie spôsobu zamykania (či bude možné po zamknutí z vozidla odísť alebo nie) pre vozidlá, ktoré toto 
podporujú. 
 

 

Ak je zamykanie cez GSM, teda bez priameho spojenia Bluetooth s autom, aplikácia sa 
spýta na spôsob zamknutia vozidla. Zapnutie tejto funkcie umožní prednastaviť spôsob 
zamknutia a aplikácia sa už ďalej nebude pýtať. 

 

Zamknout – aplikácia pri zamykaní auta cez GSM zamkne auto tak, že je možné ho 
zvnútra odomknúť, prípadne otvoriť kľučkou, a neaktivuje sa alarm auta. 
Zamknout a zabezpečit – aplikácia pri zamykaní auta cez GSM zamkne auto tak, že nie je 
možné  
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Ovládanie aplikácie 

 

Zapnutie posuvníka povoľuje možnosť odomknúť a zamknúť auto poklepaním na 
telefón. Po prvom zapnutí sa vás opýta na povolenie prístupu k mikrofónu pre 
aplikáciu Go Share. Mikrofón je dôležitou súčasťou pre správne vyhodnotenie 
poklepania, bez prístupu k mikrofónu táto funkcionalita nemôže fungovať. 

 

Citlivosť poklepania môže byť rozdielna podľa typu telefónu, preto je možné ju 
používateľsky nastaviť. 
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O aplikaci 

 

Logo Business Lease 

 

Webové stránky Business Lease. Po kliknutí sa otvorí prehliadač. 

 

Kontakty na podporu Go Share. 

 

Po stlačení sa otvorí obchod Google Play/App Store, kde môžete aplikáciu ohodnotiť. 

 

Číslo verzie aplikácie 
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Obrazovka za jazdy 

 

Ukazovateľ aktuálnej rýchlosti vozidla 

 

Prejdená vzdialenosť v aktuálne prebiehajúcej jazde 

 

Dĺžka trvania aktuálne prebiehajúcej jazdy 

 

Priemerná spotreba vozidla 

 

Cena aktuálne prebiehajúcej jazdy počítaná z ceny za liter, ktorá bola zadaná v 
poslednom tankovaní, a priemernej spotreby. 
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Najčastejšie otázky – FAQ 
Povolenie naštartovania aplikáciou Go Share v prípade auta so zabudovaným repeaterom 

o Štartovanie planžetou 

♦ Manuálne povolenie naštartovania 

Na povolenie naštartovania auta jednotkou Go Share použite v aplikácii ovládací príkaz „Povolit start“. Posledný vodič, správca a vlastník auta môžu povoliť naštartovanie pri spojení s 
autom cez Bluetooth či GSM. Ostatní oprávnení vodiči len pri spojení cez Bluetooth. 

Po úspešnom vybavení príkazu bude naštartovanie auta povolené po dobu nasledujúcich 3 min. V prípade naštartovania auta dôjde k zamedzeniu ďalšieho štartu 1 min. po ukončení 
jazdy alebo pri otvorení dverí po ukončení jazdy. Pre naštartovanie je následne nutné vložiť planžetu kľúča a otočiť v zapaľovaní. 

♦ Automatické povolenie naštartovania 

Pri aktivovanej funkcii „Automatické povolení startu“ bude naštartovanie auta povolené automaticky po pripojení vodiča cez Bluetooth (vrátane deaktivácie dodatočnej imobilizácie Go 
Share) a odomknutí auta aplikáciou Go Share. K zamedzeniu ďalšieho naštartovania dôjde po zamknutí auta aplikáciou Go Share alebo odpojení vodiča od Bluetooth. Pre naštartovanie 
je následne nutné vložiť planžetu kľúča a otočiť v zapaľovaní. 

Po inštalácii je funkcia automaticky aktívna, zmenu nastavenia môžete vykonať v nastavení Zabezpečení/Povolení startu/Originální imobilizér. 

♦ Upozornenie 

V prípade áut vybavených spínacou skrinkou vyžadujúcou otočenie kľúča použite pre naštartovanie kľúč, ktorého bezpečnostné prvky boli pri inštalácii zabudované do jednotky Go Share. 

Pri povolení štartovania pomocou aplikácie Go Share a zároveň použitia kľúča bez vyňatých bezpečnostných prvkov môže u niektorých áut dôjsť k hláseniu neštandardného stavu z 

dôvodu súbehu dvoch bezpečnostných prvkov. Na zabránenie tejto situácii použite v prípade týchto áut na odomknutie a povolenie naštartovania buď iba aplikáciu Go Share, alebo 

plnohodnotný kľúč. Prípadne je možné si nechať vyrobiť kópiu iba planžety kľúča. V oboch prípadoch bude kľúč bez bezpečnostných prvkov, a preto môže byť ponechávaný v aute. 

Hoci pomocou kľúčov bez zabudovaných bezpečnostných prvkov nie je možné auto bez oprávnenia v aplikácii Go Share naštartovať, neodporúčame kľúče nechávať v aute na viditeľnom 

mieste. 

 

o Štartovanie tlačidlom s kľúčom bez elektroniky v šachte 

♦ Manuálne povolenie naštartovania 

Na povolenie naštartovania auta jednotkou Go Share použite v aplikácii ovládací príkaz „Povolit start“. Posledný vodič, správca a vlastník auta môžu povoliť naštartovanie pri spojení s 
autom cez Bluetooth či GSM. Ostatní oprávnení vodiči len pri spojení cez Bluetooth. 

Po úspešnom vybavení príkazu bude naštartovanie auta povolené po dobu nasledujúcich 3 min. V prípade naštartovania auta dôjde k zamedzeniu ďalšieho štartu 1 min. po ukončení 
jazdy alebo pri otvorení dverí po ukončení jazdy. Pre naštartovanie je následne nutné vložiť puzdro ovládača vozidla a potom stlačiť štartovacie tlačidlo. 

♦ Automatické povolenie naštartovania 

Pri aktivovanej funkcii „Automatické povolení startu“ bude naštartovanie auta povolené automaticky po pripojení vodiča cez Bluetooth (vrátane deaktivácie dodatočnej imobilizácie Go 
Share) a odomknutí auta aplikáciou Go Share. K zamedzeniu ďalšieho naštartovania dôjde po zamknutí auta aplikáciou Go Share alebo odpojení vodiča od Bluetooth. Pre naštartovanie 
je následne nutné vložiť puzdro ovládača vozidla a potom stlačiť štartovacie tlačidlo. 

Po inštalácii je funkcia automaticky aktívna, zmenu nastavenia môžete vykonať v nastavení Zabezpečení/Povolení startu/Originální imobilizér. 
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Povolenie naštartovania aplikáciou Go Share v prípade auta bez zabudovaného repeateru 

 

o Štartovanie planžetou, v puzdre kľúča je imobilizačný čip 

♦ Štartovanie vozidla je rovnaké bez ohľadu na nastavenie „Automatické povolení startu“ 

Ak je zapnutý dodatočný imobilizér Go Share, na povolenie naštartovania auta jednotkou Go Share použite v aplikácii ovládací príkaz „Povolit start“. Posledný vodič, správca a vlastník 
auta môžu povoliť naštartovanie pri spojení s autom cez Bluetooth či GSM. Ostatní oprávnení vodiči len pri spojení cez Bluetooth. Po úspešnom vybavení príkazu bude naštartovanie auta 
povolené po dobu nasledujúcich 3 min. V prípade naštartovania auta dôjde k zamedzeniu ďalšieho štartu 1 min. po ukončení jazdy alebo pri otvorení dverí po ukončení jazdy. Ďalšou 
možnosťou je v tomto prípade pripojiť sa cez Bluetooth k vozidlu, po pripojení sa vypne dodatočná imobilizácia Go Share. Na naštartovanie potom stačí vložiť kľúčik s imobilizačným 
čipom do zapaľovania a otočiť kľúčom v zapaľovaní.  

o Štartovanie tlačidlom a kompletným kľúčom v šachte 

♦ Štartovanie vozidla je rovnaké bez ohľadu na nastavenie „Automatické povolení startu“ 

Ak je zapnutý dodatočný imobilizér Go Share, na povolenie naštartovania auta jednotkou Go Share použite v aplikácii ovládací príkaz „Povolit start“. Posledný vodič, správca a vlastník 
auta môžu povoliť naštartovanie pri spojení s autom cez Bluetooth či GSM. Ostatní oprávnení vodiči len pri spojení cez Bluetooth. Po úspešnom vybavení príkazu bude naštartovanie auta 
povolené po dobu nasledujúcich 3 min. V prípade naštartovania auta dôjde k zamedzeniu ďalšieho štartu 1 min. po ukončení jazdy alebo pri otvorení dverí po ukončení jazdy. Ďalšou 
možnosťou je v tomto prípade pripojiť sa cez Bluetooth k vozidlu, po pripojení sa vypne dodatočná imobilizácia Go Share. Na naštartovanie potom stačí vložiť ovládač od vozidla s 
imobilizačným čipom do zapaľovania a stlačiť štartovacie tlačidlo. 

 

Povolenie naštartovania aplikáciou Go Share v prípade áut so systémom Kessy 

o Manuálne povolenie naštartovania 

Na povolenie naštartovania auta jednotkou Go Share použite v aplikácii ovládací príkaz „Povolit start“. Posledný vodič, správca a vlastník auta môžu povoliť naštartovanie pri spojení s 
autom cez Bluetooth či GSM. Ostatní oprávnení vodiči len pri spojení cez Bluetooth. 

Po úspešnom vybavení príkazu bude naštartovanie auta povolené po dobu nasledujúcich 3 min. V prípade naštartovania auta dôjde k zamedzeniu ďalšieho štartu 1 min. po ukončení 
jazdy alebo pri otvorení dverí po ukončení jazdy. Na naštartovanie stačí potom stlačiť štartovacie tlačidlo. 

o Automatické povolenie naštartovania 

Pri aktivovanej funkcii „Automatické povolení startu“ bude naštartovanie auta povolené automaticky po pripojení vodiča cez Bluetooth (vrátane deaktivácie dodatočnej imobilizácie Go 
Share) a odomknutí auta aplikáciou Go Share. K zamedzeniu ďalšieho naštartovania dôjde po zamknutí auta aplikáciou Go Share alebo odpojení vodiča od Bluetooth. Na naštartovanie 
stačí stlačiť štartovacie tlačidlo. 

Po inštalácii je funkcia automaticky aktívna, zmenu nastavenia môžete vykonať v nastavení Zabezpečení/Povolení startu/Originální imobilizér. 

o Upozornenie 

Ak počas povoleného naštartovania aplikáciou Go Share dôjde k zamknutiu auta iným Keyless ovládačom, môže v prípade prémiových vozidiel dochádzať k vyhodnoteniu ponechaného 

ovládača v aute. V týchto prípadoch, prosím, zamknite auto aplikáciou Go Share alebo iným ovládačom, ale až po ukončení povolenia naštartovania. 
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Možné problémy a ich riešenie pri pripájaní aplikácie k autu pomocou Bluetooth 

• Ak sa vozidlo automaticky nepripojí, ak ste v jeho blízkosti, skontrolujte, či nemáte zapnuté vyžadovanie PIN pri pripájaní na pozadí, prípadne poklepaním na notifikáciu zadajte PIN. 

• Pre správne fungovanie je potrebné mať v telefóne zapnuté lokalizačné služby (GPS). Skontrolujte, prípadne vypnite a zapnite. 

• Ak stojíte vedľa vozidla a ikona Bluetooth je sivá, vypnite a zapnite Bluetooth v telefóne. 

• Ak nič z vyššie uvedeného nepomôže, je potrebné reštartovať celý telefón, prípadne preinštalovať aplikáciu (bude potrebné znovu zadať prihlasovacie údaje, prípadne autorizačný 
kód) 

• Ak nepomôže ani jedno z vyššie uvedených riešení alebo máte iný problém, kontaktujte podporu 

Vybitý telefón – možné riešenia situácie 

• Zožeňte si iný telefón, ktorým je možné zatelefonovať ďalšej osobe, ktorá má prístup k vášmu vozidlu, a požiadajte o odomknutie vozidla a povolenie naštartovania (nie je možné 
použiť, ak nie je auto na signále GSM, napr. v podzemných garážach). 

• Zožeňte náhradný kľúč a vypnite dodatočnú imobilizáciu Go Share na portáli (nie je možné použiť, ak nie je auto na signále GSM, napr. v podzemných garážach). 

• Požičajte si od niekoho telefón so systémom Android alebo iOS a nainštalujte na telefón aplikáciu Go Share. Prihláste sa do aplikácie, pripojte sa k autu cez Bluetooth a povoľte si 
naštartovanie (možné riešenie pre podzemné garáže, kde väčšinou nie je signál GSM, ale mobilnou aplikáciou cez Bluetooth odomknete a naštartujete). Po povolení štartovania a 
naštartovaní auta môžete na požičanom telefóne aplikáciu zmazať. 

Ukradnutý telefón 

• Na portáli odstráňte ukradnutý telefón. Prejdite do sekcie Nastavení – Telefony a pri ukradnutom telefóne kliknite na Ukradeno → Táto funkcia znemožní ďalšie ovládanie auta týmto 
telefónom. 

Nie je možné sa prihlásiť do aplikácie 

• Skontrolujte, či máte funkčný prístup k internetu (GSM dáta alebo WIFI) 

• Skontrolujte, či zadávate správne prihlasovacie meno a heslo 

• Ak sa vám stále nedarí prihlásiť, resetujte heslo a prihláste sa s novým heslom. 

• Ak vám vyskakuje chyba „Neočekávaná chyba“, odinštalujte aplikáciu a nainštalujte ju znova. 

Zabudnuté heslo 

• Prepojenie na obnovu hesla je na prihlasovacej obrazovke 

Iný problém 

• Kontaktujte technickú podporu Go Share na emailovej adrese podpora@businesslease.cz alebo na telefónnom čísle +420 277 001 205 
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Kontakty 
 
V prípade akýchkoľvek ďalších otázok nás kontaktujte na telefónnych číslach: 

CZ: +420 277 001 205 

SK: +421 940 504 433 

Alebo nám napíšte na emailovú adresu podpora@businesslease.cz 

 

Sme vám k dispozícii v pracovných dňoch od 9:00 do 17:30. 

Mimo pracovného času nám napíšte na emailovú adresu podpora@businesslease.cz 


