
Πώς να ενεργοποιήσετε 
τις υπηρεσίες We Connect  
Start στο δικό σας ID. 
Αποκτήστε  τις δικές σας 
mobile online υπηρεσίες. 

Εδώ θα βρείτε τί χρειάζεται να κάνετε για να αποκτήσετε τις  mobile online  services 

We Connect Start στο δικό σας ΙD. Παρ΄όλα αυτά, το έγγραφο αυτό δεν περιλαμβάνει 

όλες τις υπηρεσίες και ως εκ τούτου δεν μπορεί να υποκαταστήσει το εγχειρίδιο ser-

vice του οχήματος, με όλες τις επεξηγήσεις και τις ενημερώσεις του. 

Η χρήση του We Connect Start προϋποθέτει τη σύναψη ξεχωριστού συμβολαίου με την 

Volkswagen AG, καθώς και ένα σύστημα πλοήγησης με δυνατότητα περιήγησης στο 

Internet που να είναι κατάλληλο για το We Connect Start.  Λάβετε υπόψη ότι μόνο ένας 

εξουσιοδοτημένος χρήστης (ιδιοκτήτης, κάτοχος μέσω leasing, οδηγός εταιρικού οχή-

ματος κλπ) μπορεί να ενεργοποιήσει τις mobile online υπηρεσίες και να επιβεβαιωθεί 

ως ο βασικός χρήστης.  Η διαθεσιμότητα των υπηρεσιών We Connect Start  καθώς και 

οι όροι χρήσης τους μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το όχημα, την έκδοση, τον εξο-

πλισμό και τη χώρα.

Περισσότερες πληροφορίες για το We Connect Start μπορείτε να βρείτε εδώ καθώς και 

στον πλησιέστερο Εξουσιοδοτημένο Έμπορο της Volkswagen.

www.volkswagen.gr/el/syndesimoteta-kai-yperesies-kinetikotetas/syndesimoteta/we-connect/we-connect-start.html


Πώς να ενεργοποιήσετε το We 
Connect Start με απλά βήματα  

1. Συνδεθείτε στο We Connect.
Συνδεθείτε εύκολα στο We Connect μέσω του συστήματος Ιnfotainment του οχήματος 

και ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να ενεργοποιήσετε το We Connect Start.

1.1 Πλοηγηθείτε στη "Σύνδεση στο We Connect" είτε μέσω του βοηθού:  Online -> 
"Σύνδεση στο We Connect" ή χειροκίνητα: Ρυθμίσεις ->  "Σύνδεση στο We Connect".

1.2 Πατήστε Σύνδεση

1.3. Σκανάρετε τον κωδικό για να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε την εφαρμογή 

We Connect ID.

2. Κατεβάστε την εφαρμογή We Connect ID.
Κατεβάστε δωρεάν την εφαρμογή We Connect ID. μέσω του App Store ή του Google 

Play Store. Είναι διαθέσιμη για Apple και Android smartphones. Εδώ θα βρείτε επίσης 

πληροφορίες για την έκδοση του λειτουργικού συστήματος του κινητού σας που είναι 

απαραίτητη για την εφαρμογή.



3. Δημιουργήστε ένα λογαριασμό χρήστη Volkswagen ID.
Αποκτήστε πρόσβαση στον κόσμο των online υπηρεσιών της Volkswagen. 

3.1 Ανοίξτε την εφαρμογή We Connect ID. Αν έχετε ήδη ένα λογαριασμό χρήστη 

Volkswagen ID, συνδεθείτε και συνεχίστε με το βήμα 4 (Προσθήκη Οχήματος).

3.2 Αν δεν έχετε λογαριασμό χρήστη Volkswagen ID: Επιλέξτε “Εγγραφή” και εισαγά-

γετε τη διεύθυνση του email σας και ένα κωδικό πρόσβασης της επιλογής σας. 

3.3 Στη συνέχεια αποδεχτείτε τους Όρους και Προϋποθέσεις Volkswagen ID. και επι-

βεβαιώστε ότι έχετε ενημερωθεί για την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδο-

μένων Volkswagen  ID.

3.4 Θα λάβετε μια επιβεβαίωση μέσω email. Πατήστε τον σύνδεσμο που θα λάβετε με 

το email για να ενεργοποιήσετε τον λογαριασμό χρήστη Volkswagen ID.

4. Προσθήκη οχήματος.
Συνδέστε το όχημα με τον λογαριασμό χρήστη Volkswagen ID στην εφαρμογή, χρησι-

μοποιώντας τον αριθμό πλαισίου του οχήματος (VIN).

4.1 Πλοηγηθείτε μέσω της εφαρμογής  We Connect ID. στην επιλογή μενού “Προ-

σθήκη Οχήματος”. 

4.2 Τώρα, συνδέστε το όχημα με τον λογαριασμό χρήστη, είτε σκανάροντας τον αριθμό 

πλαισίου VIN είτε εισάγοντας τον χειροκίνητα. Μπορείτε να τον βρείτε τον αριθμό VIN 

στο κάτω δεξιά μέρος του παρμπρίζ ή στην άδεια κυκλοφορίας του οχήματος.



5. Ολοκληρώστε την ρύθμιση του λογαριασμού χρήστη Volkswagen ID και προχω-
ρήστε στην σύναψη συμβολαίου για το We Connect Start.

H εφαρμογή We Connect ID.  θα σας καθοδηγήσει στα επόμενα βήματα που χρειάζεται 

να κάνετε για να ολοκληρώσετε την ρύθμιση του προσωπικού σας λογαριασμού χρήστη 

Volkswagen ΙD έτσι ώστε να ενεργοποιήσετε τις υπηρεσίες We Connect Start.  

5.1 Επιβεβαιώστε ότι ο λογαριασµός σας χρήστη Volkswagen I D µπορεί να έχει 

πρόσβαση στα προσωπικά δεδοµένα που σας υποδεικνύονται. Μπορείτε ανά πάσα 

στιγµή να ανακαλέσετε τη συναίνεσή σας από τον λογαριασµό χρήστη Volkswagen ID. 

5.2 Αποδεχτείτε τους Όρους και τις Προϋποθέσεις του We Connect Start και επι-

βεβαιώστε ότι έχετε ενηµερωθεί σχετικά με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών 

Δεδοµένων των m obile online υπηρεσιών.

5.3 Ολοκληρώστε την ρύθμιση του λογαριασμού χρήστη προσθέτοντας ακόμα τη χώρα 

διαμονής σας, το όνομα και το επώνυμό σας καθώς και ένα ψευδώνυμο (nickname).

6. Επιλέξτε και αποκτήστε ένα πακέτο υπηρεσιών We Connect Start.

6.1 Αφού έχετε συνδέσει με επιτυχία το όχημα και έχετε ολοκληρώσει την ρύθμιση του  

προσωπικού  σας  λογαριασμού  χρήστη  Volkswagen ID, θα έχετε τη δυνατότητα να 

δείτε τα διαθέσιμα για το όχημά σας πακέτα υπηρεσιών.  

6.2  Αφού κάνετε κλικ στο “Παραγγελία για  €0”, και αφού αποδεχτείτε τους Όρους και 

Προϋποθέσεις του We Connect Start και επιβεβαιώσετε ότι ενημερωθήκατε για την 

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για τις mobile online υπηρεσίες,  με την 

παραλαβή της επιβεβαίωσης της παραγγελίας ενεργοποιείται ένα ξεχωριστό συμβό-

λαιο με την  Volkswagen AG, για το επιλεγμένο πακέτο υπηρεσιών “We Connect Start”.



7. Χρησιμοποιήστε τον κωδικό για να ενεργοποιήσετε τις υπηρεσίες στο όχημα.

Είναι σημαντικό να εξασφαλίσουμε ότι μόνο εσείς είστε ο εξουσιοδοτημένος χρήστης, 

όπως έχει καθοριστεί από τους συμφωνημένους Όρους και τις Προϋποθέσεις του We 

Connect Start και έχετε ψηφιακή πρόσβαση στο όχημά σας.

7.1  Παρακαλούμε επιλέξτε τα παρακάτω στο σύστημα Ιnfotainment του οχήματός σας 

χρησιμοποιώντας τον βοηθό:  Οnline -> We Connect -> Σύνδεση στο We Connect 
ή χειροκίνητα: Ρυθμίσεις -> Σύνδεση στο We Connect

7.2  Σκανάρετε με το smartphone σας τον κωδικό που εμφανίζεται στο σύστημα Info-

tainment  του οχήματός σας, πατώντας στο κουμπί "Σκανάρετε τον κωδικό" της εφαρ-

μογής We Connect ID.
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7.3. Το όχημά σας είναι πλέον online και εσείς μπορείτε να απολαύσετε τα πλεονε- 

κτήματα των mobilie online υπηρεσιών του We Connect Start στο δικό σας όχημα ΙD.

www.volkswagen.gr/el/syndesimoteta-kai-yperesies-kinetikotetas/syndesimoteta/we-connect/we-connect-start.html


Ενημέρωση νομικού περιεχομένου
Για τη χρήση των υπηρεσιών We Connect, χρειάζεστε ένα λογαριασμό χρήστη Volkswagen ID καθώς 
και να συνδεθείτε με το όνομα χρήστη και τον κωδικό σας στο We Connect Start. Απαιτείται επίσης η 
online σύναψη μιας ξεχωριστής σύμβασης We Connect Start με τη Volkswagen AG. Μετά την 
παράδοση του οχήματος, έχετε 90 ημέρες για να καταχωρίσετε το όχημα με την εφαρμογή We 
Connect ID. και να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες We Connect Start για όλη τη διάρκεια του 
συμφωνημένου δωρεάν χρόνου.

Οι mobile online υπηρεσίες We Connect Start ενεργοποιούνται μέσω μιας ενσωματωμένης σύνδεσης 
στο Internet. Οι σχετικές δαπάνες για τα δεδομένα εντός Ευρώπης επιβαρύνουν τη Volkswagen AG στο 
πλαίσιο της κάλυψης δικτύου. Επιπλέον χρεώσεις (πχ τέλη περιαγωγής) μπορεί να προκύψουν κατά την 
ανταλλαγή δεδομένων στο διαδίκτυο, ανάλογα και με τον τιμοκατάλογο υπηρεσιών κινητής τηλε-
φωνίας του παρόχου σας, ιδιαίτερα όταν κάνετε χρήση της υπηρεσίας στο εξωτερικό. Για τη χρήση της 
δωρεάν εφαρμογής We Connect ID. χρειάζεται ένα smartphone με κατάλληλο λειτουργικό σύστημα 
iOS ή Android και μια κάρτα SIM με επιλογή δεδομένων σε υφιστάμενη ή μεμονωμένη σύμβαση 
κινητής τηλεφωνίας ανάμεσα σε εσάς και τον πάροχό σας. 

Η διαθεσιμότητα των μεμονωμένων υπηρεσιών που περιγράφονται στα πακέτα μπορεί να διαφέρει 
ανάλογα με τη χώρα. Οι υπηρεσίες είναι διαθέσιμες για την εκάστοτε συμφωνημένη διάρκεια ισχύος 
της σύμβασης και ενδέχεται να υπόκεινται σε τροποποιήσεις η προσαρμογές του περιεχομένου κατά 
τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε εδώ ή απευθυνθείτε στον 
Εξουσιοδοτημένο Έμπορο της Volkswagen με τον οποίο συνεργάζεστε. Για πληροφορίες σχετικά με 
τους όρους χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας, απευθυνθείτε στον πάροχο κινητής τηλεφωνίας με τον 
οποίο συνεργάζεστε.

www.volkswagen.gr/el/syndesimoteta-kai-yperesies-kinetikotetas/syndesimoteta/we-connect/we-connect-start.html



