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Car-Net aktivizēšana 
automobilī 

Tiešsaistes mobilie pakalpojumu jūsu automobilī. 
 
 

 

Sveicināti! 

Šeit jūs varat uzzināt kā rīkoties, lai sāktu izmantot We Connect. 

Tomēr ņemiet vērā, ka šajā brošūrā nav aprakstītas visas pieejamās funkcijas, un tā neaizvieto 

lietotāja rokasgrāmatā aprakstītās instrukcijas, kurās detalizēti izskaidrota daudzpusīgāka 

informācija un brīdinājumi. 

Biežāk uzdotos jautājumus par Car-Net jūs varat atrast Volkswagen Car-Net tīmekļa vietnē 

www.connect.volkswagen-we.com,  sadaļā ‘Palīdzība/BUJ’. 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.connect.volkswagen-we.com/
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Nosacījumi.  
 

Lai izmantotu Car-Net, ir nepieciešams atsevišķs līgums ar Volkswagen AG, automobilis, kurā 

uzstādīta Car-Net atbalstoša navigācijas sistēma un mobilais interneta pieslēgums. Lūdzu, 

ievērojiet, ka mobilā interneta pieslēguma aktivizāciju var veikt tikai automobiļa īpašnieks, 

turētājs vai lietotājs, kurš nav definējams kā automobiļa pagaidu lietotājs (nomnieks, 

uzņēmumam piederoša automobiļu lietotājs utt.). 

 

We Connect pakalpojumu pieejamība un nosacījumi var atšķirties atkarībā no automobiļa un 

valsts. Plašāka informācija par We Connect pieejama www.volkswagen-carnet.com un 

pie jūsu Volkswagen pārstāvja. 

 

 
 

 

Interneta pieslēgums.  
 

Aktivizēšanai jums nepieciešams mobilā interneta pieslēgums. 

Mobilā interneta pieslēgšanas iespējas: 

1. WiFi tīklāja piekļuves punkta ‘’Hotspot’’ izveide savā viedtālrunī 

2. CarStick ierīces (ar atsevišķuSIM karti) izmantošana (tikai savienojumā ar ‘Discover 
Media’ navigācijas sistēmu) 

3. SIM kartes ievietošana attiecīgajā pieslēgvietā vai mobilā telefona ar attālināto SIM 
piekļuves profila (rSAP) izmantošana (tikai savienojumā ar ‘Discover Pro’ navigācijas 

sistēmu un ‘Business’ tālruņa saskarni) 

4. Automātiska mobilā interneta savienojuma izveide ar automobilī uzstādīto SIM karti 
(eSIM). Šī iespēja ir pieejama tikai jaunajā Touareg. 

 

Kad interneta savienojums ir veiksmīgi izveidots, informācijas un izklaides sistēmas ekrāna 

augšējā daļā parādīsies Wi-Fi simbols. Iespējamas papildu izmaksas. 

 

Detalizētākas norādes par interneta savienojuma iespējām ir pieejamas www.volkswagen-

carnet.com, sadaļā ‘Norādes’. 

 

 

 

http://www.volkswagen-carnet.com/
http://www.volkswagen-carnet.com/
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Aktivizēšana.  
 

Aktivizējiet Car-Net dažos vienkāršos soļos. 

1. Izveidojiet savu Volkswagen ID un pabeidziet sava lietotāja konta izveidi. 

Ja jums jau ir Volkswagen ID, lūdzu, turpiniet ar 2. soli (aktivizējiet Car-Net). 

1.1 Informācijas un izklaides sistēmas ekrānā dodieties uz Car-Net. Tiešsaistes 

konfigurācijas asistents aktivizēsies pēc pirmās pierakstīšanās reizes. Vai arī dodieties 

uz ‘Izvēlne’ → ‘Iestatījumi’ → ‘Car-Net’ (tiešsaistes pakalpojumi). Ja vēl šajā brīdī 

neesiet pieslēdzis mobilo internetu, tad tagad jums to lūgs izdarīt. Detalizētākas 

norādes ir pieejamas www. volkswagen-carnet.com, sadaļā ‘Norādes’. 

1.2 Izvēlieties ‘Reģistrēties’, ievadiet savu e-pasta adresi un vēlamo paroli. 

1.3 Apstipriniet Volkswagen ID ‘Lietošanas noteikumus’ un ‘Privātuma politiku’. 

1.4 Ievadiet savus personas datus un izvēlieties 4-ciparu drošības PIN kodu (S-PIN) lietotāja 
konta aizsargāšanai. PIN kods nepieciešams, lai izmantotu ar drošību saistītos 
pakalpojumus. 

1.5 Jums tiks piedāvāta arī iespēja piekrist mārketinga informācijas saņemšanai. 

Piekrišanu jebkurā laikā varēsiet atcelt savā Volkswagen ID lietotāja kontā. 

1.6 Apstipriniet mobilo tiešsaistes pakalpojumu ‘Lietošanas noteikumus’ un 

‘Privātuma politiku’.  

1.7 Jūs saņemsiet apstiprinājuma e-pastu. Lai aktivizētu savu Volkswagen ID, 

nospiediet uz e-pastā atsūtītās saites.  
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Aktivizēšana.  
 

2. Aktivizējiet Car-Net 

2.1 Izmantojot savu Volkswagen ID, ienāciet Car-Net tiešsaistes konfigurētājā. 

2.2 Koplietojiet savā Volkswagen ID profilā saglabātos datus ar Car-Net. 

2.3 Tiks attēlotas jūsu izvēlētās pakalpojumu pakotnes. Apstipriniet mobilo 

tiešsaistes pakalpojumu ‘Lietošanas noteikumus’ un ‘Privātuma politiku’.  

2.4 Pabeidzot reģistrāciju, nospiežot ‘Pasūtīt’ un saņemot apstiprinājumu, ar 

Volkswagen AG tiek noslēgts līgums par izvēlēto pakalpojumu pakotņu 

izmantošanu. 

2.5 Tagad jūs esat pabeidzis aktivizēšanu un varat izmantot mobilo tiešsaistes 

pakalpojumu sniegtās priekšrocības. 

 

Nosacījumi var tikt mainīti • Redakcija: 2019. gada maijs www.volkswagen-
carnet.com 
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Juridiskā informācija.  
 

Volkswagen AG nepārtraukti strādā pie visu tipu un modeļu attīstīšanas. Lūdzu, ievērojiet, ka 

šī iemesla dēļ jebkurā laikā ir iespējamas izmaiņas pakalpojumu apjomā attiecībā uz formu, 

aprīkojumu un tehnoloģiju. Šajā instrukcijā sniegtās specifikācijas, attēli un apraksti nav 

pamats pretenziju iesniegšanai. Pārdrukāšana, reprodukcija vai tulkošana (tajā skaitā 

izvilkumu) bez rakstiskas Volkswagen AG atļaujas ir aizliegta. Visas autortiesību likumos 

noteiktās tiesības ir rezervētas Volkswagen AG. Nosacījumi var tikt mainīti. Ražots Vācijā. 

Termiņš 05/2019 

 
*Lai izmantotu Car-Net pakalpojumus, jums ir nepieciešams Volkswagen ID lietotāja konts, 

kā arī, izmantojot lietotājvārdu un paroli, ir jāpierakstās. Ar Volkswagen AG ir arī jānoslēdz 

atsevišķs līgums par mobilo tiešsaistes pakalpojumu izmantošanu. Pirmo reizi pasūtot Car-

Net jaunam automobilim, jums 90 dienu laikā pēc automobiļa piegādes portālā 

www.portal.volkswagen-we.com ir jānoslēdz attiecīgs Car-Net līgums (sākotnējais 

pasūtījuma periods). Pretējā gadījumā Car-Net piedāvātais sākotnējā bezmaksas līguma 

termiņš tiek saīsināts par dienu skaitu starp sākotnējā pasūtījuma perioda beigu dienu un 

faktisko līguma noslēgšanas dienu. 

 
Car-Net mobilos tiešsaistes pakalpojumus ‘Guide & Inform’ var izmantot tikai kopā ar 

izvēles aprīkojumu Discover Media un Discover Pro. Turklāt jums nepieciešam internetam 

pieslēgta mobilā gala ierīce (piemēram, viedtālrunis), ko var izmantot kā mobilo Wi-Fi 

tīklāju. Otra iespēja ir izmantot mobilo tālruni ar attālinātu SIM piekļuves profilu (rSAP) vai 

SIM karti ar tālruņa un datu pārraides iespēju, pielietojot ‘Business’ tālruņa saskarnes opciju 

apvienojumā ar Discover Pro navigācijas sistēmu. Lai nodrošinātu interneta savienojumu 

jūsu navigācijas ierīcei un Wi-Fi tīklāju automobilī, savienojumā ar Discover Media 

navigācijas sistēmu var izmantot arī izvēles CarStick LTE. Car-Net pakalpojumi ir pieejami 

tikai tad, ja ir noslēgts līgums par mobilo datu pārraidi (pretējā gadījumā šāds līgums ir 

atsevišķi jānoslēdz starp jums un jūsu mobilo datu 

pārraides operatoru) un tikai attiecīgā mobilā tīkla darbības teritorijā. Saņemot datus no 

interneta, var rasties papildu izmaksas (piemēram, viesabonēšanas tarifi) atkarībā no jūsu 

mobilo sakaru tarifa un sevišķi gadījumos, kad pakalpojums tiek izmantots ārzemēs. Ņemot 

vērā Car-Net pakalpojumā pārsūtīto datu apjomu, stingri ieteicams ar mobilā tīkla operatoru 

vienoties par fiksētu datu pārsūtīšanas maksu. 

Lai izmantotu bezmaksas We Connect lietotni, ir nepieciešams viedtālrunis ar piemērotu 

operētājsistēmu iOS vai Android un SIM karti ar datu pārraides iespēju un līgums par mobilo 

datu pārraidi, kas var būt jau noslēgts vai ir jānoslēdz starp jums un jūsu mobilo datu 

pārraides operatoru. Pārskats par viedtālruņu savietojamību ir pieejams vietnē 

www.connect.volkswagen-we.com. Lai noskaidrotu informāciju par mobilo datu 

maksām, lūdzu, vērsieties pie sava mobilo datu pārraides operatora. 

Car-Net pakalpojumu pieejamība var atšķirties atkarībā no valsts. Šie pakalpojumi ir 

pieejami periodā, par kādu ir noslēgts līgums. Lai izmantotu bezmaksas We Connect 

lietotni, ir nepieciešams viedtālrunis ar piemērotu operētājsistēmu iOS vai Android un SIM 

karti ar datu pārraides iespēju 

un līgums par mobilo datu pārraidi, kas var būt jau noslēgts vai ir jānoslēdz starp jums un 

jūsu mobilo datu pārraides operatoru. Plašāka informācija par Car-Net pieejama vietnē 

www.connect.volkswagen-we.com un pie jūsu Volkswagen pārstāvja. 
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