
Car-Net активиране в 
приложението  
Мобилни онлайн услуги за Вашия 
Volkswagen. 

Здравейте,

Тук ще откриете стъпките, които да последвате, за да използвате Car-Net. Този 

документ не описва всички функции и също така не е замества сервизния 

портфейл, който принадлежи на автомобила и съдържа важни обяснения и 

предупреждения. Потърсете често задавани въпроси за Car-Net на 

www.connect.volkswagen-we.com в меню ‘Help/FAQ’. 

Както сключването на отделно споразумение с Volkswagen AG, така и 

използването на Car-Net изисква оборудване с инфотейнмънт система с 

подготовка за Car-Net и мобилна връзка за данни. Моля, имайте предвид, че 

само собственикът, ползвателят или потребителите на автомобила, които не са 

само временно упълномощени (наематели, потребители на служебни 

автомобили и др.), могат да активират мобилните онлайн услуги.

Наличността на услугите Car-Net и техните условия могат да варират в 

зависимост от автомобила и държавата. Повече информация за Car-Net 

открийте на www.connect.volkswagen-we.com, както и при Вашия Volkswagen 

дилър.
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Как да активирате Car-Net в пет 
лесни стъпки.

1. Изтеглете приложението We Connect

Изтеглете безплатното приложение Volkswagen We Connect от App Store или

Google Play Store. То е налично за Apple и Android смартфони. Там ще намерите

и информация за версията на операционната система на Вашия смартфон, 

необходима за приложението.

2. Създайте Volkswagen ID

Получете достъп до света на онлайн услугите на Volkswagen.

2.1 Отворете приложението We Connect. Ако вече имате Volkswagen ID, 

продължете със стъпка 3 (Завършете потребителския профил).

2.2 Кликнете върху „Вход“. Изберете „Регистрация“ и въведете своя имейл 

адрес и парола по Ваш избор.

2.3 Потвърдете Условията за ползване и Политиката за поверителност на 
Volkswagen ID.

2.4 Ще получите имейл за потвърждение. Кликнете върху линка в имейла, за 

да активирате своя Volkswagen ID.



3. Завършете потребителския профил

Приложението We Connect безпроблемно ще ви преведе през всички

необходими стъпки, за да завършите личния си потребителски профил. Този

процес включва събирането на допълнителни подробности, необходими за

активиране на Вашите услуги Car-Net и използването им с приложението We

Connect.

3.1 Влезте в приложението We Connect с Вашия Volkswagen ID.

3.2 Потвърдете достъпа до показаните лични данни, за да можете да използвате 

приложението We Connect. Споразумението може да бъде анулирано по всяко 

време във Вашия Volkswagen ID потребителски профил.

3.3 Приложението We Connect Ви превежда през завършването на Вашия 

потребителски акаунт само с няколко стъпки.

3.4 Изберете 4-цифрен защитен ПИН (S-PIN), за да защитите своя 

потребителски акаунт в We Connect. ПИН кодът трябва да бъде въведен, за да 

използвате услуги, свързани със сигурността.

3.5 Потвърдете Общите условия и Политиката за поверителност за мобилни 

онлайн услуги.

3.6 Можете да потвърдите незадължителна декларация за съгласие за 

маркетинг. Споразумението може да бъде анулирано по всяко време във Вашия 

Volkswagen ID потребителски профил. Не е необходимо да се съгласявате с 

декларацията за маркетинг, за да бъде създаден Volkswagen ID.

4. Добавете автомобил

Добавете автомобила си в приложението, като използвате ид. номер на

автомобила (VIN). След приключване на тази стъпка се сключва отделно

споразумение за използване на избраните пакети от услуги с Volkswagen AG.



4.1 Изберете опцията от менюто „Добавяне на автомобил“ в приложението We 
Connect.

4.2 Сега добавете своя автомобил, като въведете ръчно VIN номера.

4.3 След като Вашият автомобил бъде добавен успешно, избраните от Вас 

пакети от услуги се показват.

4.4 Потвърдете Общите условия и Политиката за поверителност за мобилни 

онлайн услуги. Когато регистрацията приключи с клик върху „Поръчка“ и при 

получаване на потвърждение на поръчката, с Volkswagen AG се сключва 

отделно споразумение за използването на избраните пакети от услуги.

5. Активиране на Car-Net

Активирайте мобилните онлайн услуги, като използвате кода за активиране,

показан във Вашия автомобил.

5.1 Забележете кода за активиране, показан в приложението, и отидете до 
автомобила си.

5.2 За да направите това, отидете до бутон Car-Net в инфотейнмънт системата. 

Като алтернатива можете да влезете чрез „Меню“ -> „Настройка“ -> „Car-Net 

(онлайн услуги)“ във Вашата инфотейнмънт система. Може да е необходимо да 

се свържете с интернет.

5.3 Въведете кода за активация от приложението. 

5.4 Кликнете върху „Статус на актуализиране“ в приложението.

5.5 Сега вече можете да се възползвате от предимствата на мобилните онлайн 

услуги.
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Правна информация

За да използвате услугите на Car-Net е необходимо да притежавате Volkswagen ID 
потребителски профил и да влезете в профила си с валидни потребителско име и парола. В 
допълнение трябва да бъде сключен индивидуален онлайн договор с Volkswagen AG. За да 
можете да използвате услугите на We Connect Start през целия срок на договора, след 
първоначалната регистрация имате време от 90 дни, за да регистрирате автомобила на 
адрес myvolkswagen.net или в приложението We Connect ID. App (налично в App Store и 
Google Play Store). При по-късна регистрация периодът за ползване на услугата се 
съкращава. 
Използването на мобилните онлайн услуги Car-Net "Guide & Inform“ е възможно единствено 
при наличието на опционално оборудване Discover Media или Discover Pro. В допълнение 
към това е необходимо да разполагате с външно устройство с възможност за достъп до 
интернет (например смартфон), което да притежава възможността да бъде използвано като 
WiFi-Hotspot. Като алтернатива с помощта на телефонния софтуер „Business“ и в съчетание 
с навигационната система Discover Pro може да се използва мобилен телефон със SIM 
Access Profile (rSAP) или SIM-карта с възможност за пренос на данни и телефония. Услугите 
Car-Net могат да се изпълняват единствено при наличие на договор между Вас и Вашия 
доставчик на мобилни услуги и единствено в рамките на мрежовото покритие на съответния 
оператор. При преноса на данни в интернет е възможно в зависимост от условията на 
мобилния оператор, особено при ползване на услуги в чужбина, да бъдат начислени 
допълнителни такси (например за роуминг). Предвид обема данни, породен от използването 
на услугите на Car-Net, силно се препоръчва да съгласувате фиксирана ставка за данни с 
Вашия доставчик на мобилни данни. За използването на безплатното приложение We 
Connect App е необходимо да имате съвместим модел смартфон с операционна система iOS 
или Android, както и SIM-карта с опция за пренос на данни и съответен договор между Вас и 
Вашия мобилен оператор. Наличието на описаните в пакетите услуги на Car-Net може да 
варира в различните държави, както и да зависи от конкретния автомобил и неговото 
оборудване. Услугите са налични за съответния посочен в договора период от време и могат 
да бъдат променяни или прекратявани. Повече и по-подробна информация можете да 
откриете на адрес connect.volkswagen-we.com, както и при Вашия дилър на Volkswagen. 
Информация за тарифите на мобилни услуги можете да откриете при Вашия мобилен 
оператор.

https://connect.volkswagen-we.com/connectivity.html



