„Car-Net“ registracija
automobilyje
Sužinokite, kaip pasiekti mobiliąsias prijungtines paslaugas
savajame „Volkswagen“.

Mielas vairuotojau,
čia sužinosite, kokius žingsnius reikia atlikti, kad galėtumėte naudotis „Car-Net“.
Tačiau ši brošiūra neapima visų funkcijų aprašymo, todėl negali atstoti automobilio
literatūros, kurioje pateikiama daug svarbių paaiškinimų ir įspėjimų.
Atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus apie „Car-Net“ rasite „Volkswagen CarNet“ svetainėje www.volkswagen-carnet.com pasirinkę meniu parinktį
„Pagalba/DUK“.
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Sąlygos.
Norint naudotis „Car-Net“, reikia sudaryti atskirą sutartį su „Volkswagen AG“,
ir automobilyje turi būti įrengta „Car-Net“ palaikanti navigacijos sistema bei
veikti mobiliųjų duomenų perdavimo ryšys. Atkreipkite dėmesį, kad aktyvinti
mobiliąsias prijungtines paslaugas gali tik automobilio savininkas, turėtojas
arba naudotojai, kuriems automobilis priklauso ne tik laikinosiomis teisėmis
(pvz., nuomininkai, įmonės automobilių naudotojai ir pan.).
„Car-Net“ paslaugų pasiekiamumas ir naudojimo sąlygos priklauso nuo turimo
automobilio ir šalies. Daugiau informacijos apie „Car-Net“ rasite
www.volkswagen-carnet.com ir „Volkswagen“ atstovybėje.

Interneto ryšys
Norint prisiregistruoti reikalingas interneto ryšys.
Mobiliųjų duomenų perdavimo ryšį užmegzti galite toliau išvardytais būdais:

1. Naudodami „Wi-Fi“ interneto prieigos taško funkciją savo išmaniajame telefone.
2. Naudodami „CarStick“ modemą su atskira SIM kortele (tik jungiantis per
„Discover Media“ navigacijos sistemą).

3. Įdėję kortelę į specialų lizdą arba naudodami mobilųjį telefoną su nuotoliniu
SIM prieigos profiliu (rSAP) (tik jungiantis per „Discover Media“ navigacijos
sistemą ir „Business“ telefono sąsają).

4. Automatiškai užmegzdami interneto ryšį ir naudodami automobilyje

integruotą SIM kortelę (eSIM). Šis būdas galimas naujajame „Touareg“.

Sėkmingai prisijungus prie interneto, informacijos ir pramogų sistemos ekrano
viršuje rodomas atitinkamas „Wi-Fi“ simbolis. Gali būti taikomi papildomi
mokesčiai.
Išsamių instrukcijų, kaip užmegzti interneto ryšį kitais būdais, galite rasti
www.volkswagen-carnet.com pasirinkę meniu parinktį „Instrukcijos“.
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Aktyvinimas.
Štai kaip suaktyvinti „Car-Net“ keliais
paprastais žingsniais.

1. Susikurkite „Volkswagen ID“ ir savo naudotojo paskyrą.
Jei jau turite „Volkswagen ID“, pereikite prie 2 veiksmo (aktyvinkite
„Car-Net“).
1.1 Informacijos ir pramogų sistemoje pasirinkite „Car-Net“ meniu
plytelę. Prisijungiant pirmą kartą bus atidarytas prijungtinio
konfigūravimo asistentas. Arba galite registruotis pasirinkę „Meniu“
„Sąrankos nustatymai“
„Car-Net“ (paslaugos realiuoju laiku)“.
Jei savo „Volkswagen“ dar nesate prisijungę prie interneto, būsite
paprašyti tai padaryti dabar. Išsamių instrukcijų galite rasti
volkswagen-carnet.com pasirinkę meniu parinktį
„Instructions“.www. volkswagen-carnet.com pasirinkę meniu
parinktį „Instrukcijos“.
1.2 Pasirinkite „Registruotis“, pasirinkite savo šalį ir įveskite savo
elektroninio pašto adresą bei susikurtą slaptažodį.
1.3 Patvirtinkite savo sutikimą su „Volkswagen ID“ naudojimo sąlygomis ir privatumo
politika.
1.4 Įveskite reikiamus asmeninius duomenis ir susikurkite 4 skaitmenų PIN
kodą (S-PIN), kuriuo apsaugosite savo naudotojo paskyrą. PIN reikia
įvesti norint naudotis su saugumu susijusiomis paslaugomis.
1.5 Be to, būsite paprašyti išreikšti savo sutikimą dėl pasirinktinės rinkodaros pranešimų
sutarties.
Šią sutartį galima bet kada atšaukti atitinkamoje „Volkswagen ID“ naudotojo
paskyros skiltyje.
1.6 Patvirtinkite, kad sutinkate su mobiliųjų prijungtinių paslaugų
naudojimo sąlygomis ir nuostatomis bei privatumo politika.
1.7 Gausite patvirtinimo elektroninį laišką. Spustelėję elektroniniame
laiške pateiktą nuorodą suaktyvinsite savo naudotojo paskyrą.
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Aktyvinimas.
2. Suaktyvinkite „Car-Net“
2.1 Pasirinkę „Car-Net“ plytelę prijungtinio konfigūravimo asistente
prisijunkite su savo „Volkswagen ID“.
2.2 Suteikite prieigą prie savo „Volkswagen ID“ profilio duomenų, kad
galėtumėte naudotis „Car-Net“.
2.3 Bus parodyti pasirinkti paslaugų paketai. Patvirtinkite, kad sutinkate su
mobiliųjų prijungtinių paslaugų naudojimo sąlygomis ir nuostatomis bei
privatumo politika.
2.4 Spustelėjus užsakymo mygtuką ir gavus užsakymo
patvirtinimą, su „Volkswagen AG“ sudaroma atskira sutartis
dėl pasirinktų paslaugų paketų naudojimo.
2.5 Dabar jūsų registracija baigta, ir galite naudotis visais mobiliųjų
prijungtinių paslaugų teikiamais privalumais.
Galimi pakeitimai • Versija: 2019 m. gegužės mėn. www.volkswagencarnet.com
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Teisiniai pranešimai.
„Volkswagen AG“ nuolat dirba tobulindama savo gaminius. Dėl šios priežasties atkreipiame dėmesį, kad siūlomas
asortimentas gali skirtis pagal pobūdį, įrangą ir technologiją. Jokie skundai negali būti paremti šiose instrukcijose
pateiktomis specifikacijomis, iliustracijomis ir aprašais. Draudžiama perspausdinti, dauginti ar versti šią brošiūrą
ar jos ištraukas be rašytinio „Volkswagen AG“ sutikimo. „Volkswagen AG“ priklauso visos autorių teisės, kurias
numato autorių teises reglamentuojantys teisės aktai. Galimi pakeitimai. Parengta Vokietijoje. Kopijos terminas
2019-05
*Kad galėtumėte naudotis „Car-Net” funkcijomis, jums reikia turėti „Volkswagen ID“ naudotojo paskyrą ir prisijungti
su savo naudotojo vardu ir slaptažodžiu. Be to, su „Volkswagen AG” turite sudaryti atskirą sutartį dėl mobiliųjų
prijungtinių paslaugų naudojimo. Pirmą kartą užsisakant „Car-Net“ naujam automobiliui, po automobilio perdavimo
suteikiamas 90 dienų laikotarpis „Car-Net“ sutarčiai sudaryti adresu www.portal.volkswagen-we.com (pradinio
užsakymo laikotarpis). Priešingu atveju „Car-Net“ pradinės sutarties laikotarpis sutrumpėja tiek dienų, kiek
praeina nuo pradinio užsakymo laikotarpio pabaigos iki faktinio sutarties sudarymo.
„Car-Net“ mobiliosios prijungtinės paslaugos „Guide & Inform“ prieinamos tik kartu su papildoma įranga „Discover
Media“ ir „Discover Pro“. Be to, jums reikės mobiliojo ryšio priemonės su interneto prieiga (pvz., išmaniojo telefono),
kuris gali būti naudojamas kaip „Wi-Fi“ interneto prieigos taškas. Arba galite naudoti mobilųjį telefoną su nuotoliniu
SIM prieigos profiliu (rSAP) arba SIM kortelę su telefono ir duomenų perdavimo parinktimi ir „Business“ telefono sąsają
kartu su „Discover Pro“ navigacijos sistema. Pasirinktinis „Car-Stick LTE“ kartu su navigacijos sistema „Discover Media“
arba automobilyje esantis „Wi-Fi“ interneto prieigos taškas taip pat gali būti naudojami norint užmegzti navigacijos
įrenginio interneto ryšį. „Car-Net“ paslaugomis galima naudotis tik su esama arba atskirai sudaryta mobiliojo ryšio
sutartimi tarp jūsų ir jūsų mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo ir tik jo mobiliojo ryšio tinkle. Kai iš interneto atsisiunčiami
duomenų paketai, gali būti taikomi papildomi mokesčiai (pvz., mokesčiai už tarptinklinį ryšį), kurie priklauso nuo jūsų
mobiliojo ryšio tarifų ir ypač aktualūs, jei mobiliuoju ryšiu naudojamasi užsienyje. Naudojantis „Car-Net“ paslaugomis
perduodamas didelis duomenų kiekis, todėl rekomenduojame sudaryti su mobiliojo ryšio paslaugų teikėju abonentinę
sutartį dėl neriboto duomenų perdavimo.
Jei norite naudoti nemokamą „We Connect“ programą, jums reikia išmaniojo telefono su tinkama „iOS“ arba
„Android“ operacine sistema ir SIM kortelės su aktyvinta duomenų parinktimi pagal esamą arba atskirai sudarytą
mobiliojo ryšio sutartį tarp jūsų ir mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo. Išmaniojo telefono suderinamumą galima
patikrinti www.connect.volkswagen-we.com. Informacijos apie mobiliojo ryšio tarifus teiraukitės mobiliojo
ryšio paslaugų teikėjo.
„Car-Net“ paslaugų prieinamumas gali skirtis priklausomai nuo šalies. Paslaugos teikiamos sutartą sutarties
galiojimo laikotarpį. Jei norite naudoti nemokamą „We Connect“ programą, jums reikia išmaniojo telefono su
tinkama „iOS“ arba „Android“ operacine sistema ir SIM kortelės su aktyvinta duomen ų parinktimi pagal esamą ar
atskirai sudarytą mobiliojo ryšio sutartį tarp jūsų ir mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo. Daugiau informacijos apie
„Car-Net“ galite rasti adresu www.connect.volkswagen-we.com ir „Volkswagen“ atstovybėje.
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