
We Connectin aktivointi
sovelluksella ja autonavaimilla  

Näin saat mobiilipalvelut käyttöön Volkswagenissasi.

Hyvä kuljettaja
Lue tästä, miten saat We Connectin käyttöösi.

Tässä esitteessä ei kuitenkaan esitellä kaikkia toimintoja, eikä se siksi korvaa auton 
käyttöohjekirjaa, jossa on monia tärkeitä ohjeita ja varoituksia.

We Connectiin liittyvät usein kysytyt kysymykset löydät Volkswagen We Connect 
-verkkosivulta www.connect.volkswagen-we.com valikon kohdasta ”Ohje / Usein 
kysytyt kysymykset”.
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Edellytykset.

Aktivointi.

We Connectin käytön edellytyksenä on, Volkswagen AG:n kanssa tehdyn erillisen 
sopimuksen lisäksi, We Connect -yhteensopiva navigointijärjestelmä. Huomaa, että vain 
omistaja, haltija tai muu vakituinen käyttäjä (leasing-asiakas, virka-auton käyttäjä tms.) 
saa aktivoida mobiilipalvelut ja tehdä itsestään pääkäyttäjän. Kun autolle määritetään 
uusi pääkäyttäjä, mahdollinen aiempi pääkäyttäjä poistetaan.

We Connect -palveluiden saatavuus ja ehdot voivat vaihdella auto- ja maakohtaisesti. 
Lisätietoja We Connectista saat osoitteesta www.connect.volkswagen-we.com ja 
Volkswagen-jälleenmyyjältäsi.

We Connectin aktivoinnin viisi helppoa vaihetta 
Pidä autonavaimet valmiina ja varmista, että voit lukea sähköpostisi.

1. We Connect -sovelluksen lataaminen
 Lataa maksuton We Connect -sovellus App Storesta tai Google Play Storesta. Se on  
 saatavana Apple- ja Android-älypuhelimiin. 
 Voit tehdä seuraavat vaiheet myös portaalissa: www.portal.volkswagen-we.com

2.   Volkswagen ID:n luominen

 Ota Volkswagenin online-palvelut käyttöösi. 

 2.1  Avaa We Connect -sovellus. Jos sinulla jo on Volkswagen ID, jatka kohdasta 
3 (Käyttäjätilin täydentäminen).

 2.2  Valitse kohta ”Rekisteröidy” ja anna sähköpostiosoitteesi ja valitsemasi 
salasana.

 2.3  Vahvista seuraavaksi Volkswagen ID:n käyttöehdot ja tietosuojalauseke.

 2.4  Sinua pyydetään antamaan vapaaehtoinen suostumuksesi markkinointiin. 
Suostumuksen voi tarvittaessa koska tahansa perua Volkswagen ID 
-käyttäjätilin kautta.

 2.5 Saat vahvistusviestin sähköpostiisi. Aktivoi Volkswagen ID napsauttamalla  
  viestissä olevaa linkkiä. 

We Connect -rekisteröinti sovelluksen ja Two Key Owner Verification -menetelmän avulla     2/5



3.   Käyttäjätilin täydentäminen

We Connect -sovellus opastaa sinua kaikissa käyttäjätilin täydentämiseen 
tarvittavissa vaiheissa.  

 3.1 Kirjaudu Volkswagen ID:llä sisään We Connect -sovellukseen.

 3.2 Vahvista sovelluksen pääsy esitettyihin henkilötietoihin, jotta voit 
  käyttää We Connect -sovellusta. Suostumuksen voi koska tahansa perua  
  Volkswagen ID -käyttäjätilin kautta.

 3.3 We Connect -sovellus opastaa sinua käyttäjätilin täydentämisen vaiheissa.

 3.4 Valitse 4-merkkinen turva-PIN (S-PIN) We Connect -käyttäjätilisi   
  suojaamiseksi. PIN-koodin syöttäminen on välttämätöntä 
  turvallisuuteen liittyvien palveluiden käytön yhteydessä.

 3.5  Vahvista yleiset käyttöehdot. Vahvista myös, että olet tutustunut 
mobiilipalveluiden tietosuojalausekkeeseen.

4.  Auton lisääminen

 Lisää autosi sovelluksessa käyttämällä auton valmistenumeroa (VIN). Tämän  
 vaiheen päätteeksi Volkswagen AG:n kanssa syntyy erillinen sopimus valittujen  
 palvelupakettien käytöstä.

 4.1  Siirry We Connect -sovelluksessa valikon kohtaan ”Auton lisääminen”.

 4.2  Lisää sitten autosi VIN-skannerin avulla tai syöttämällä valmistenumero 
käsin.

 4.3  Kun auto on lisätty, näet valitsemasi palvelupaketit.

 4.4  Kun päätät rekisteröinnin napsauttamalla kohtaa ”Tilaa” ja saat 
tilausvahvistuksen, Volkswagen AG:n kanssa syntyy erillinen sopimus 
valittujen palvelupakettien käytöstä.

Aktivointi.
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5.  We Connectin aktivoiminen

 Aktivoi We Connect -palvelut auton avaintunnistuksen avulla. 

 5.1 Mene autonavainten kanssa autollesi.

 5.2 Kirjaudu Volkswagen ID:llä sisään infotainment-järjestelmän kohdassa  
  ”Valikko”   ”Käyttäjät” ja valitse sitten kohta ”Asetukset”  ”Tee   
  itsestäsi pääkäyttäjä“.

 5.3  Noudata infotainment-järjestelmän ohjeita siitä, miten teet itsestäsi 
pääkäyttäjän ja aktivoit We Connectin autonavaimen avulla.

 5.4  Rekisteröityminen on nyt valmis, ja pääset hyödyntämään 
mobiilipalveluita.

Oikeus muutoksiin pidätetään • Versio: toukokuu 2019  
www.connect.volkswagen-we.com
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Volkswagen AG työskentelee jatkuvasti tehdäkseen kaikista autotyypeistä ja -malleista entistäkin parempia. Siksi 
toimituslaajuuden muutokset muotoilun, varustelun ja tekniikan osalta ovat mahdollisia koska tahansa. Tämän ohjeen 
tietojen, kuvien ja kuvausten pohjalta ei voi esittää mitään vaatimuksia. Jälkipainokset, kopioiminen tai kääntäminen, 
myös osittainen, on kielletty ilman Volkswagen AG:n kirjallista lupaa. Volkswagen AG pidättää nimenomaisesti kaikki 
oikeudet tekijänoikeuslain mukaisesti. Oikeudet muutoksiin pidätetään. Valmistettu Saksassa.  Laadittu 05.2019

(We Connect Disclaimer)

*We Connect -palvelujen käyttöä varten tarvitset Volkswagen ID -käyttäjätilin ja sinun on kirjauduttava We Connectiin 
käyttäjänimellä ja salasanalla. Sen lisäksi on solmittava erillinen We Connect- tai We Connect Plus -sopimus 
mobiilipalveluiden käytöstä Volkswagen AG:n kanssa. Kun tilaat We Connect Plus -palvelut ensimmäistä kertaa uuteen 
autoon, sinulla on auton luovutuksen jälkeen 90 päivää aikaa solmia We Connect -sopimus autoa varten osoitteessa 
www.portal.volkswagen-we.com (ensitilauksen määräaika). Muutoin tarjottu maksuton We Connect Plus -palvelun 
ensimmäinen voimassaoloaika lyhenee yhtä monella päivällä kuin ensitilauksen määräajan päättymisestä ehtii kulua 
varsinaisen tilauksen tekemiseen. 

We Connectin mobiilipalveluiden käyttö on mahdollista integroidun internetyhteyden kautta. Volkswagen AG 
maksaa siihen liittyvät, EU:n sisällä syntyvät tiedonsiirtokustannukset Streaming & Internet -palvelua lukuun 
ottamatta. Streaming & Internet -palvelujen ja WLAN-hotspotin käyttöön voidaan hankkia maksullisia datapaketteja 
ulkoiselta matkaviestinkumppanilta Cubic Telecomilta ja käyttää niitä verkkoyhteyden alueella lukuisissa Euroopan 
maissa. Tietoa hinnoista ja maista on osoitteessa https://vw.cubictelecom.com. Nettiradiota, hybridiradiota ja 
median suoratoistoa voidaan käyttää myös mobiililaitteella (esim. älypuhelin) edellyttäen, että se pystyy toimimaan 
mobiilina WLAN-hotspotina. Siinä tapauksessa kyseiset palvelut ovat käytettävissä vain voimassa olevan tai sinun ja 
matkapuhelinoperaattorisi välillä tehtävän matkapuhelinsopimuksen kautta ja vain kulloisenkin matkaviestinverkon 
kuuluvuusalueella. Datapakettien vastaanottaminen internetistä saattaa aiheuttaa kulloistenkin matkapuhelinpalvelujen 
hinnoittelun mukaan ja erityisesti ulkomailla tapahtuvassa käytössä lisäkustannuksia (esim. roaming-maksut). 

Maksuttoman We Connect -sovelluksen käyttö edellyttää iOS- tai Android-käyttöjärjestelmällä varustettua älypuhelinta 
ja datasiirron sallivaa SIM-korttia. Tarvitset myös olemassa olevan tai erikseen hankittavan matkapuhelinliittymän. 
Älypuhelimien yhteensopivuuslista on osoitteessa www.connect.volkswagen-we.com. Tietoa matkapuhelinpalveluiden 
hinnoittelusta saat matkapuhelinoperaattoriltasi.

Paketeissa kuvattujen yksittäisten We Connect- ja We Connect Plus -palveluiden saatavuus voi vaihdella maakohtaisesti. 
Palvelut ovat käytettävissä sopimuksen voimassaoloajan mukaan. Lisätietoja saat osoitteesta www.connect.
volkswagen-we.com Volkswagen-jälleenmyyjältäsi. 

Legal notices.
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