
We Connect activatie in 
de wagen

Zo haalt u de mobiele onlinediensten naar uw Volkswagen.

Beste bestuurder, 
Hier leest u welke stappen u moet doorlopen om We Connect te gebruiken.

In deze brochure worden echter niet alle functies omschreven en deze is derhalve geen 
vervanging voor de wagendocumentatie van de wagen die veel belangrijke toelichtingen 
en waarschuwingen bevat.

Veel gestelde vragen over We Connect vindt u op de website van Volkswagen We 
Connect www.connect.volkswagen-we.com onder het menupunt ‚Help/FAQ‘.
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Voorwaarden.
Naast het sluiten van een afzonderlijk contract met Volkswagen AG, dient de wagen 
uitgerust te zijn met een navigatiesysteem dat We Connect ondersteunt. Alleen de 
eigenaar, houder of een gebruiker die niet enkel tijdelijk van de wagen gebruik maakt 
(leasingnemer, zakelijke bestuurder o.i.d.), mag de mobiele onlinediensten activeren en 
zich als hoofdgebruiker legitimeren. Indien er reeds een hoofdgebruiker van de wagen 
bestaat, wordt deze door de legitimatie van een nieuwe hoofdgebruiker verwijderd.

De beschikbaarheid van de We Connect diensten en de van toepassing zijnde 
voorwaarden kunnen verschillen naargelang de wagen en het land. Meer informatie 
over We Connect vindt u op www.connect.volkswagen-we.com en bij uw Volkswagen 
Partner.
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We Connect activeren in vier eenvoudige stappen.

1.  Houd uw wagensleutel bij de hand en controleer of u toegang heeft tot uw 
e-mails.

2.  Volkswagen ID aanmaken 

  Wanneer u reeds een Volkswagen ID heeft, kunt u verdergaan met stap 3 

(‚Gebruikersaccount vervolledigen‘).

 2.1  Bij de eerste aanmelding wordt de configuratieassistent automatisch 
opgestart. Als alternatief navigeert u in het infotainmentsysteem naar 
‚Menu’  ‚Gebruikers‘ om een nieuwe gebruiker aan te maken.  

 2.2  Kies ‚Registreren‘ en geef uw e-mailadres en een zelfgekozen  
wachtwoord op.  

 2.3  Accepteer de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van de  
Volkswagen ID.

 2.4  U wordt vervolgens gevraagd toestemming te geven voor het ontvangen van 
reclamemateriaal. De toestemming kunt u, indien u deze heeft verleend, op 
ieder gewenst moment herroepen in uw Volkswagen ID-gebruikersaccount.

 2.5  Accepteer de algemene voorwaarden en bevestig dat u het privacybeleid 
voor de mobiele onlinediensten heeft gelezen.

 2.6  U ontvangt een bevestiging per e-mail. Klik op de link in de e-mail om uw 
Volkswagen ID aan te maken.
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3.  We Connect gebruikersaccount vervolledigen

 3.1  Log, indien nodig, met uw Volkswagen ID in op het infotainmentsysteem 
onder ‚Menu’  ‚Gebruikers‘.

 3.2   Geef in het infotainmentsysteem toestemming voor het gebruik van 
de aangegeven persoonlijke gegevens om de We Connect diensten 
te kunnen gebruiken. Deze toestemming kunt u op ieder moment 
herroepen in uw Volkswagen ID-gebruikersaccount.

 3.3  Geef een veiligheidspincode (S-PIN) bestaande uit 4 cijfers op om uw We 
Connect gebruikersaccount te beveiligen. De pincode is vereist voor het 
gebruik van veiligheidsgerelateerde diensten.

 3.4   Pas de instellingen eventueel aan uw persoonlijke voorkeur aan voordat 
u verdergaat met de registratie.

4. We Connect activeren 

 4.1  Log in uw wagen in met uw Volkswagen ID onder ‚Menu‘  ‚Gebruikers‘ 
en selecteer vervolgens onder ‚Setup’  ‚Hoofdgebruiker worden‘.

 4.2  De door u geselecteerde dienstenpakketten worden weergegeven. 
Accepteer de algemene voorwaarden en bevestig dat u het privacybeleid 
voor de mobiele onlinediensten heeft gelezen.

 4.3   Nadat u op de bestelknop heeft geklikt en de bevestiging van de 
bestelling heeft ontvangen, wordt een afzonderlijk contract inzake het 
gebruik van de geselecteerde dienstenpakketten met Volkswagen AG 
van kracht.

 4.4  Volg de stappen die in het infotainmentsysteem worden weergegeven 
om hoofdgebruiker te worden en We Connect met behulp van uw 
wagensleutel te activeren.

 4.5  U heeft nu de registratie afgerond en kunt profiteren van de voordelen 
van de mobiele onlinediensten.

Onder voorbehoud van wijzigingen • Versie: mei 2019  
www.connect.volkswagen-we.com
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Volkswagen AG is continuously working on the further development of all types and models. Please note that, for this 
reason, changes to the scope of delivery regarding form, equipment and technology are possible at all times. No claims 
can be derived from the specifications, illustrations and descriptions in these instructions. Reprinting, reproduction 
or translation even of excerpts is not permitted without the written authorisation of Volkswagen AG. All rights 
defined under copyright law are explicitly reserved by Volkswagen AG. Subject to change. Manufactured in Germany.               
Copy deadline 05/2019

*To use the We Connect services, you need a Volkswagen ID user account and to log in to We Connect with your username 
and password. A separate We Connect or We Connect Plus contract for the use of mobile online services must also be 
concluded with Volkswagen AG. On initial order of We Connect Plus for a new vehicle, you have 90 days following delivery 
of the vehicle to conclude the We Connect contract for the vehicle at www.portal.volkswagen-we.com (initial order 
period). Otherwise, a free initial contract period offered for We Connect Plus is reduced by the number of days between 
the end of the initial order period and the actual conclusion of the contract. 

The use of We Connect mobile online services is enabled by means of an integrated internet connection. Volkswagen 
AG will be liable for the associated data costs incurred within the EU, with the exception of the ‘Streaming & Internet’ 
services. For the use of the “Streaming & Internet” services and for the Wi-Fi hotspot, data packages can be purchased 
from Cubic Telecom, our mobile communications partner, and used in the network coverage area within many European 
countries. You can find information on prices and supported countries at https://vw.cubictelecom.com. Alternatively, you 
can use the Internet Radio, Hybrid Radio and media streaming services with a mobile device (e.g. smartphone), provided 
it has the ability to function as a mobile Wi-Fi hotspot. In this case, the corresponding services are only available subject 
to an existing or separate mobile phone contract between you and your mobile network operator and only within the 
coverage area of the respective mobile network. Additional fees (for example, roaming charges) may arise when receiving 
data from the internet, depending on your particular mobile phone rate and especially when using the service abroad. 

A smartphone with a suitable iOS or Android operating system and SIM card with data option with a mobile data contract 
already in existence or to be agreed separately between you and your mobile data provider is required to use the free We 
Connect app. A smartphone compatibility overview can be found at www.connect.volkswagen-we.com. For information 
on mobile data charges, please consult your mobile data provider.

The availability of the individual We Connect and We Connect Plus services described in the packages may differ 
between states. These services are available for the agreed contract period. You can find more details at www.connect.
volkswagen-we.com and your Volkswagen dealership. 
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