


Pro všechny, kteří chtějí 
zůstat v kontaktu i se 
svým automobilem.
Uvolněte se. Budoucnost Vám jede naproti. Rychle, s celou řadou 

technologických řešení a novinkami, jež Vám zjednoduší každý 

den, učiní ho zajímavější a přinesou Vám spoustu pohodlí. Pro nové 

 modely se značkou Volkswagen, jsme totiž vyvinuli aplikace a služby 

Car-Net. Tyto služby, které lze snadným způsobem používat, jsou 

 intuitivní, praktické, užitečné a zábavné a ukazují Vám, jak bude 

 vypadat mobilita budoucnosti.



03Car-Net – Aplikace & službySpotřeba paliva vozu Tiguan (l/100 km): kombinovaný provoz – od 4,7 do 7,8; emise CO2 (g/km): kombinovaný provoz – od 123 do 180; energetická třída: A až D.
Na obrázcích v této brožuře jsou vyobrazené prvky výbavy za příplatek.
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App-Connect

Mobilní aplikace,
mobilnější než dříve.
Všechny oblíbené aplikace ve Vašem chytrém mobilním telefonu, máte 

nyní k dispozici také ve Vašem voze Volkswagen. Bez ohledu na to, zda 

Váš telefon využívá operační systém iOS™ nebo Android™ – díky rozhraní 

App-Connect jej nyní lze velmi dobře propojit se sítí vozu. Váš telefon 

stačí pouze jednoduše připojit přes USB port k automobilu a vše funguje. 

Chytré mobilní telefony jsou praktické, vždy po ruce a pro každou příležitost nabízejí vhodnou aplikaci. Díky 
rozhraní MirrorLink® se těchto užitečných funkcí nemusíte vzdát, ani když sedíte za volantem. Váš chytrý mobilní 
telefon, jež podporuje MirrorLink®, stačí pouze připojit k automobilu a prostřednictvím dotykové obrazovky info-
tainment systému můžete pohodlně ovládat Vaše aplikace. Více informací získáte na adrese www.mirrorlink.com.

Přes rozhraní CarPlay™* můžete v průběhu jízdy ovládat vybrané aplikace běžící na Vašem telefonu iPhone®. Ap-
likace přitom ovládáte stejně jednoduchým způsobem, jak jste zvyklí na displeji Vašeho telefonu iPhone®. Telefo-
nování, zprávy, hudba – vše je k dispozici po stisku jednoho tlačítka. Systém můžete na přání ovládat dokonce 
hlaso vými pokyny. Více informací získáte přímo na stránkách Apple® nebo na adrese: www.apple.com/ios/carplay.

Díky rozhraní Android Auto™* od Google můžete v průběhu jízdy ovládat vhodné aplikace běžící na Vašem chytrém 
mobilním telefonu s operačním systémem Android™. Přes Google Voice™ pak lze navíc vše řídit pomocí hlaso-
vých pokynů a je také možné přehrávat např. hudbu z obchodu Google Play™ nebo Spotify®. Podporována je i celá 
řada dalších aplikací. Více informací získáte přímo na stránkách Google nebo na adrese: www.android.com/auto.

* Technologie Apple CarPlay™ a Android Auto™ nejsou v České republice podporovány. Více informací získáte na 
adrese: www.volkswagen.com/apps.



App-Connect

07Car-Net – App-ConnectSpotřeba paliva vozu Tiguan (l/100 km): kombinovaný provoz – od 4,7 do 7,8; emise CO2 (g/km): kombinovaný provoz – od 123 do 180; energetická třída: A až D.



Spotřeba paliva vozu Tiguan (l/100 km): kombinovaný provoz – od 4,7 do 7,8; emise CO2 (g/km): kombinovaný provoz – od 123 do 180; energetická třída: A až D.
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Volkswagen digital.
Díky rozhraní App-Connect můžete v průběhu jízdy kromě praktických 

funkcí Vašeho chytrého mobilního telefonu, využívat také následující 

aplikace Volkswagen.

Pouze v kombinaci s rádiem „Composition Media“ nebo s navigačním systémem „Discover Media“, resp. „Discover Pro“. Car-Net App-Connect 
zahrnuje technologie MirrorLink®, Apple CarPlay™ a Android Auto™. Podpora těchto technologií se může lišit v závislosti na zemi, ve které jsou 
 využívány. Softwarové rozhraní Car-Net App-Connect je v současnosti podporováno již mnoha modely chytrých mobilních telefonů. Volkswagen 
úzce spolupracuje s předními výrobci mobilních telefonů pro zajištění široké podpory a zrychlení implementace technologií Car-Net App-Connect. 

Aktuální informace o kompatibilitě nových mobilních telefonů i těch, které jsou již na trhu, najdete na adrese www.volkswagen.de/mobiltelefon.

S aplikací „My Guide“ bude každá cesta ještě zábavnější. Tato aplikace Vám s ohledem na počasí,  
denní dobu a aktuální polohu vozu doporučí zajímavou destinaci v lokalitě, ve které se právě nacházíte.

Buďte na svých cestách ještě více předvídaví: Aplikace „Drive & Track“ zaznamenává Vaše cesty, takže 
Vám může vždy, když znovu pojedete stejnou trasu, poskytnout užitečné informace.

Aplikace „Think Blue. Trainer.“ analyzuje Váš jízdní styl a dává Vám tréninkové lekce, díky nimž můžete 
v budoucnu jezdit ještě efektivněji.

Hudba spojuje. A to samé platí i pro aplikaci „Shared Audio“, která dovoluje každému přidat prostřed-
nictvím streamu oblíbenou skladbu do společného playlistu a přehrát ji přes audiosystém ve voze.

Aplikace „Sound Journey“ promění každou jízdu v hudební zážitek, při kterém jsou skladby vybírány 
na základě jízdních dat a hudebního žánru. Pokud budete chtít, lze výsledný soundtrack i nahrát.

Díky aplikaci „Call & Remind“ můžete čas strávený za volantem optimálně využít. Aplikace Vám v prů běhu 
jízdy umožňuje přístup k seznamu věcí, které je nutné zařídit, Vašim kontaktům i hlasovým poznámkám.

Pomocí aplikace „Cam Connect“ můžete v průběhu jízdy v pětisekundových intervalech sledovat dění 
na zadních sedadlech Vašeho vozu. Při stání nebo při rychlosti do cca 5 km/h lze dokonce přehrát video.

Aplikace Car-Net „My Rules“ reaguje v průběhu jízdy na události, které byly nadefinovány před 
 nastoupením do vozu. Aplikace tak např. pošle domů zprávu poté, co dojede do cíle cesty.



Guide & Inform

Buďte v obraze.
I pokud jde o Vaše 
okolí.
Víte, co se kde děje. A teď to ví také Váš automobil. Navigační 

systémy se již staly standardní součástí výbavy, paket služeb 

„Guide & Inform“ nastavuje nová měřítka. Vždy existují cíle, 

jejichž návštěva vyplyne až v průběhu jízdy. Například čerpací 

stanice s výhodnými cenami paliva a také způsob, jak se k nim 

co nejrychleji dostat. Dopravní informace dostáváte v reálném 

čase a k dispozici jsou dokonce i volná parkovací místa ve Vaší 

blízkosti. Služby „Guide & Inform“ můžete využívat jak prostřed-

nictvím Vašeho navigačního systému, tak také přes portál  

Car-Net.

Více informací najdete na adrese: www.volkswagen.com/car-net.



Guide & Inform

11Car-Net – „Guide & Inform“Spotřeba paliva vozu Passat a Passat Variant (l/100 km): kombinovaný provoz – od 3,7 do 7,3; emise CO2 (g/km): kombinovaný provoz – od 95 do 168; energetická třída: A až D.



Spotřeba paliva vozu Passat a Passat Variant (l/100 km): kombinovaný provoz – od 3,7 do 7,3; emise CO2 (g/km): kombinovaný provoz – od 95 do 168; energetická třída: A až D.
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Seznamte se světem služeb „Guide & Inform“, 
jež zahrnuje následující funkce.

Služba „Vyhledávání zvláštních cílů online (hlasem)“ zobrazí požadovaná místa ve Vašem okolí.  
Výsledky jsou staženy z internetu a jsou proto vždy aktuální.

Pomocí služby „Aktualizace map online“ si můžete snadno a pohodlně stahovat z internetu nová 
navigační data, která jednoduše odešlete do infotainment systému Vašeho vozu Volkswagen.

Služba „Gracenote online“ rozpozná přehrávanou hudbu z připojeného média a kromě informací 
z předinstalované databáze Vám ukazuje také titul alba.

Ušetřete si čas a vyhněte se stresu: díky službě „Dopravní informace online“ budete mít neustále 
přehled o aktuální dopravní situaci a můžete se tak včas vyhnout dopravním zácpám.

Služba „Vyhledávání zvláštních cílů online“ zobrazí požadovaná místa ve Vašem okolí, která byla 
zadána textově. Výsledky jsou staženy z internetu a jsou proto vždy aktuální.

Pomocí funkce „Import destinace online“ můžete ještě před začátkem cesty spravovat na uživatel-
ském portálu Vaše individuální zvláštní cíle, které pak importujete do navigačního systému vozu.

Služba „Čerpací stanice“ Vám zobrazí rychlý přehled nejbližších čerpacích stanic, včetně jejich  
otevírací doby a aktuálních cen.

Nespoléhejte na to, co říkají ostatní. Zvolte si svůj vlastní zdroj a stáhněte si nejnovější zprávy  
z uživatelského portálu Volkswagen.

Služba „Parkovací místa“ Vám ukáže volná místa k parkování ve Vaší blízkosti a poskytne Vám také 
informace o ceně a otevíracích hodinách.

Seznam Vašich vlastních oblíbených míst může být uložen v sekci „Individuální zvláštní cíle“ na  
uživatelském portálu a importován do navigačního systému ve voze.

V případě potřeby může být na uživatelském portálu uložena také „Zpráva o stavu vozidla“. Vy tak 
máte pohodlný a včasný přístup k případným chybovým hlášením.

Díky službě „Počasí“ máte v průběhu jízdy přehled o aktuální předpovědi počasí jak v místě, ve  
kterém se právě nacházíte, tak i v cíli Vaší cesty – a to i v předpokládaném čase příjezdu.

Služba „Nabíjecí stanice“1) Vás jednoduchým a pohodlným způsobem informuje o poloze, výbavě  
a otevírací době příští nabíjecí stanice pro hybridní automobily nebo elektromobily.

Díky službě „Import trasy online“ můžete ve Vašem voze Volkswagen snadno použít trasu jízdy, kterou 
jste vytvořili na Vašem počítači nebo tabletu. Z uživatelského portálu lze importovat až pět tras.

Služba „Diář“ se synchronizuje s Vaším kalendářem, upozorní Vás na nadcházející události a na  
základě aktuální dopravní situace vypočítá optimální čas odjezdu.

1) Dodává se pouze pro modely e-Golf, Golf GTE a Passat GTE.

Využívání mobilních služeb online Car-Net „Guide & Inform“ je možné pouze v kombinaci s navigačním systémem „Discover Media“ nebo „Discover 
Pro“. Navíc je potřebné také koncové mobilní zařízení (např. chytrý mobilní telefon), které je schopné fungovat jako mobilní wifi hotspot. Alterna-
tivně je možné prostřednictvím telefonního rozhraní „Business“ využít mobilní telefon, který podporuje Remote SIM Access Profile (rSAP) nebo SIM 
kartu, která umožňuje telefonní a datové přenosy. Mobilní služby online Car-Net „Guide & Inform“ jsou přístupné pouze prostřednictvím stávající 
nebo separátní smlouvy mezi Vámi a mobilním operátorem a pouze v rámci pokrytí signálem mobilní sítě. V závislosti na tarifu podle platné smlouvy 
s mobilním operátorem mohou při přenosu dat z internetu – zejména v zahraničí – vznikat dodatečné náklady (např. za roaming). Při využívání 
mobilních služeb online Car-Net „Guide & Inform“ se proto důrazně doporučuje uzavřít s mobilním operátorem smlouvu s pevnou sazbou za datové 

přenosy. Využívání mobilních online služeb Car-Net „Guide & Inform“ je podmíněno uzavřením separátní smlouvy se společností Volkswagen AG. 
Zákazník má po převzetí vozidla devadesátidenní lhůtu na jeho zaregistrování na adrese www.volkswagen.com/car-net. 

Dostupnost služeb Car-Net „Guide & Inform“ se může v jednotlivých zemích lišit. Uvedené služby se uzavírají na dobu určitou a jejich obsah se v prů-
běhu trvání smlouvy může měnit. Bližší informace o mobilních službách online Car-Net „Guide & Inform“ získáte na adrese www.volkswagen.com/
car-net nebo u Vašeho prodejce automobilů Volkswagen. Informace o mobilních tarifech získáte u Vašeho mobilního operátora.

Car-Net – „Guide & Inform“



Security & Service

Zažijte ten  
jedinečný pocit,
že za volantem
nejste nikdy sami.
Paket služeb Car-Net „Security & Service“¹⁾, Vám poskytuje 

mobilní přístup k důležitým informacím o automobilu a zajišťuje 

tak ještě větší komfort. Ať už se jedná „Plánování data servisní 

prohlídky“, „Automatické hlášení nehody“, přivolání asistenční 

služby „Volání v případě poruchy“ nebo informaci o spuštění 

alarmu „Alarm online“, Vaši osobní asistenti Vám zajistí pod poru 

v každé situaci a poskytnou Vám všechny důležité informace 

týkající se Vaší mobility.

1)  Pro využívání služeb Car-Net „Security & Service“ je nutné uzavřít online separátní smlouvu se společností Volkswagen AG. Aby 
smlouva mohla být využívána po celou dobu platnosti, je nutné do 90 dnů po převzetí vozidla provést jeho registraci na adrese 
www.volkswagen.com/car-net. Služba volání na tísňovou linku je aktivována bez registrace již v okamžiku předání vozidla.
Dostupnost služeb Car-Net se může v jednotlivých zemích lišit. Tato služba platí v rámci sjednané doby a její obsah se může 
v průběhu trvání smlouvy měnit. Využívání bezplatných aplikací Car-Net je možné pouze prostřednictvím chytrého mobilního 
telefonu s operačním systémem iOS nebo Android a SIM karty umožňující přenos dat z internetu, ke které je uzavřena stávající 
nebo separátní smlouva mezi Vámi a mobilním operátorem. V závislosti na tarifu podle platné smlouvy s mobilním operáto-
rem mohou při odesílání a příjmu dat z internetu – zejména v zahraničí – vznikat dodatečné náklady (např. za roaming). Bližší 
infor mace o mobilních službách Car-Net „Security & Service“ získáte na adrese www.volkswagen.com/car-net nebo u Vašeho 
prodejce automobilů Volkswagen. Informace o mobilních tarifech získáte u Vašeho mobilního operátora. 



Security & Service
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17

Přehled všech 
služeb.

Car-Net – „Security & Service“

Díky službě „Volání na tísňovou linku“ o Vás bude v případě vážné dopravní nehody dobře postaráno. 
 Pokud se ocitnete v nouzové situaci, je automaticky nebo po stisku tlačítka přivolána pomoc.

Užitečné informace před každou jízdou: Službu „Zpráva o stavu vozidla“ lze vyvolat automaticky nebo 
manuálně. Zpráva obsahuje varovná hlášení a případná upozornění na termíny servisních prohlídek.

„Plánování data servisní prohlídky“: Jakmile nastanou podmínky pro návštěvu servisu, Váš Volkswagen 
automaticky předá data do Vámi vybraného autorizovaného servisu, který Vás následně kontaktuje.

V případě poruchy Vašeho vozu, budeme rychle u Vás. Stačí jen stiskem tlačítka aktivovat službu „Volání 
v případě poruchy“. Aktuální poloha a data o voze jsou odeslány do centra tísňového volání Volkswagen.

Ve svém voze Volkswagen budete na svých cestách ještě bezpečnější. Jakmile nárazové senzory  
zaregistrují lehkou nehodu, služba „Automatické hlášení nehody“ Vám nabídne pomoc.

Služba „Pozice parkování“ Vám ukáže, kde Váš automobil stojí. A v případě potřeby také nejrychlejší 
způsob, jak se k němu dostat.

Funkce „Data o jízdě“ analyzuje Vaše chování za volantem a nabízí Vám například informace o prů-
měrné spotřebě paliva.

Díky službě „Stav vozidla“ můžete pomocí chytrého mobilního telefonu získat informace o zbý vající 
 dojezdové vzdálenosti nebo o aktuálním stavu počítadla kilometrů – bez ohledu na to, kde se nacházíte.

Užívejte si uklidňující pocit jistoty. Díky službě „Dveře a světla“ se můžete vždy ujistit, zda jsou dveře 
Vašeho vozu Volkswagen zamčené a zda jsou vypnuta jeho parkovací světla.

Služba „Sledování místa pohybu“ Vám automaticky pošle zprávu s informací o čase, když Váš automo-
bil přijede na určité místo nebo ho opustí. 

Pomocí služby „Sledování rychlosti“ aktivujete rychlostní limity, které by měl řidič Vašeho vozu 
dodržovat.

Své auto vždy bez problémů najdete. Pomocí aplikace Car-Net spustíte na dálku službu „Klakson 
& blinkry“, která uvede do činnosti klakson a směrová světla Vašeho automobilu.

Díky službě „Alarm online“ se Váš Volkswagen postará sám o sebe. V případě pokusu o vloupání 
budete upozorněni prostřednictvím zprávy na Vašem chytrém mobilním telefonu nebo přes e-mail.

Pomocí služby „Nezávislé topení online“ lze pomocí mobilního telefonu nebo portálu Car-Net z pohodlí 
domova programovat nezávislé topení Vašeho vozu Volkswagen. Vždy tak nastoupíte do zahřátého vozu.

Služba „Klimatizace“ Vám umožňuje ještě před odjezdem nastavit teplotu ve Vašem voze – zcela 
jednoduše pomocí Vašeho chytrého mobilního telefonu.

Díky službě „Programování času odjezdu“ můžete pomocí chytrého mobilního telefonu nebo na portálu 
Car-Net naprogramovat, kdy se má nabíjet akumulátor Vašeho elektromobilu a také to, jaká má být 
v plánované době odjezdu v interiéru vozu teplota.

Díky službě „Nabíjení“ můžete v aplikaci e-Manager optimálně přizpůsobit proces nabíjení Vašim 
 potřebám tak, abyste např. při neočekávaném dřívějším termínu odjezdu měli k dispozici baterii 
nabitou na plnou kapacitu.

SOS

Následující služby jsou součástí aplikace e-Manager pro elektromobily a vozy Plug-In Hybrid.



Své auto můžete 
ovládat na dálku.
Představte si, že by Váš elektromobil nebo Plug-In Hybrid uměl mlu-

vit. Místo zjišťování stavu, byste se ho jednoduše mohli jenom zeptat, 

jak se mu vede. A také by Vám sdělil, jakou teplotu jste v interiéru vozu 

v plánovaném čase odjezdu nastavili a zda by snad neměla být o něco 

vyšší nebo nižší, abyste se již v okamžiku nastoupení cítili pohodlně. 

Nebo jaký je aktuální stav nabití baterie a jaká je v daném okamžiku 

hodnota dojezdové vzdálenosti. V případě, že máte na starosti důleži- 

tější věci a nemůžete si vzpomenout, kde je Váš elektromobil zaparko-

vaný, zjistíte aktuální pozici vozidla. K dispozici je také informace, jak 

lze optimalizovat jeho spotřebu energie. To vše by Vám sdělil prostřed-

nictvím Vašeho chytrého mobilního telefonu nebo počítače. A nezáleží 

přitom, kde se právě nacházíte. Naše automobily však bohužel mluvit 

neumějí. Přesto Vám mohou poskytnout všechny tyto  informace. Zcela 

jednoduše prostřednictvím služeb „e-Remote“.

Více informací najdete na adrese: www.volkswagen.com/car-net.

Funkce „Data o jízdě“ analyzuje Váš jízdní styl a informuje Vás např. o průměrné spotřebě paliva. 

Potřebné informace získáte i mimo automobil – přístup máte ke všem podstatným datům. Dozvíte se 
např. jaká je hodnota dojezdové vzdálenosti, stav počítadla kilometrů nebo že je nutné nabít baterii.

Užívejte si uklidňující pocit jistoty. Díky službě „Dveře & světla“ se můžete vždy ujistit, zda jsou dveře 
Vašeho vozu Volkswagen zamčené a zda jsou vypnuta jeho parkovací světla.

Díky službě „Programování času odjezdu“ můžete určit, kdy se má nabíjet akumulátor Vašeho vozu 
Volkswagen a také to, jaká má být v plánované době odjezdu v interiéru vozu teplota.

Služba „Pozice parkování“ Vám ukáže, kde Váš automobil stojí. A v případě potřeby také nejrychlejší 
způsob, jak se k němu dostat.

Pomocí služby „Nabíjení“ můžete sledovat stav nabíjení baterie a zapnout nebo ukončit proces 
nabíjení.

Služba „Klimatizace“ Vám umožňuje individuálně nastavit teplotu ve voze. Díky dálkovému ovládání 
rozmrazování1) skel oken budete mít zajištěn dobrý výhled a můžete přitom zůstat o něco déle v posteli.

1) Není v nabídce pro model e-up!



19Car-Net – „e-Remote“Spotřeba energie vozu e-Golf (kWh/100 km): kombinovaný provoz – 12,7; emise CO2 (g/km): 0*; energetická třída: A+.
* Vztahuje se na emise CO2 produkované během jízdy, celkové emise CO2 závisí na původu elektrické energie. Volkswagen proto doporučuje použití elektřiny z obnovitelných zdrojů).
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