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 Caro condutor,  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Aqui encontrará os requisitos necessários e 
informações sobre a configuração de uma 
ligação à Internet através de Wi-Fi, de 
modo a conseguir utilizar os serviços e 
funcionalidades do Car-Net. 

No entanto, esta brochura não descreve 
todas as funcionalidades e não dispensa a 
consulta do manual de serviço do seu 
veículo, que dispõe de mais informações 
relevantes e advertências a ter em 
consideração. 

Para mais informações sobre este e outros 
serviços de mobilidade Volkswagen, 
poderá consultar a seção de “Ajuda” no 
portal Volkswagen We. 
 

Breve resumo sobre o serviço Car-Net Volkswagen Comerciais 

Com os opcionais serviços móveis Car-Net irá descobrir quão confortável, segura e 
divertida pode ser a condução do seu comercial Volkswagen. Este sistema utiliza a ligação 
à Internet para lhe fornecer as informações e dados mais atualizados. Encontrar 
estacionamento, evitar congestionamentos, cumprir horários e marcações tornou-se ainda 
mais fácil. 

As condições de disponibilidade e funcionamento do serviço Car-Net podem variar de acordo com o 
veículo e do seu país de origem. Poderá encontrar mais informações sobre este e outros serviços de 
mobilidade e conetividade Volkswagen em www.portal.volkswagen-we.com/portal/pt_PT ou 
consultando o concessionário oficial Volkswagen Veículos Comerciais mais perto de si. 

 

http://www.portal.volkswagen-we.com/portal/pt_PT
https://www.volkswagen-comerciais.pt/pt/os-nossos-servicos/conectividade/car-net.html
https://www.volkswagen-comerciais.pt/pt/os-nossos-servicos/conectividade/car-net.html
https://www.volkswagen-comerciais.pt/pt/os-nossos-servicos/conectividade/car-net.html
https://www.volkswagen-comerciais.pt/pt/os-nossos-servicos/conectividade/car-net.html
https://www.volkswagen-comerciais.pt/pt/os-nossos-servicos/conectividade/car-net.html
http://www.portal.volkswagen-we.com/portal/pt_PT
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De modo a poder utilizar o Car-Net, o seu 
sistema de Infotainment terá de estar 
ligado à Internet. Aqui poderá conhecer 
quais os métodos e tecnologias que podem 
ser utilizadas para fazer essa ligação. 
 

Fique online através de 
Wi-Fi 

Através deste método, a 
ligação à Internet não será 
feita diretamente através do 
sistema de Infotainment do 
seu veículo, mas, sim, através 
de um intermediário, por 
exemplo: através de um 
smartphone, tablet ou portátil 
*. O dispositivo móvel utilizado 
irá assumir o papel de emissor 
e o sistema de Infotainment 
será o recetor da ligação. 

* A ligação de Internet através de Wi-Fi apenas funciona se nenhum dos métodos acima descritos estiver a ser utilizado em simultâneo. 

 

Cartão SIM 
Discover Media Pro 

 

LTE Car Stick 
Discover Media 

 

Cartão eSIM ou através de hotspot Wi-Fi 
Discover Media Pro e Discover Media  

 

https://www.volkswagen-comerciais.pt/pt/os-nossos-servicos/conectividade/car-net.html
https://www.volkswagen-comerciais.pt/pt/os-nossos-servicos/conectividade/car-net.html
https://www.volkswagen-comerciais.pt/pt/os-nossos-servicos/conectividade/car-net.html
https://www.volkswagen-comerciais.pt/pt/os-nossos-servicos/conectividade/car-net.html
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Passo-a-Passo: 

 

Ligação do seu sistema Infotainment através de hotspot Wi-Fi 
 

 

 

 

 

   
 

 

 

Nas definições de Wi-Fi do seu 
smartphone, ative o modo 
“Hotspot”.** 

Ative a visibilidade do seu 
smartphone como Hotspot. Ao 
ativar esta opção a rede estará 
visível para que o sistema de 
Infotainment do seu veículo 
possa a possa reconhecer. 
 

** A ligação de Internet através de Wi-Fi apenas funciona se nenhum dos métodos acima descritos estiver a ser utilizado em simultâneo.  

 

Agora selecione no seu sistema 
de Infotainment a ligação via     
Wi-Fi através do Menu principal 
> “Definições” > “Wi-Fi”. 

Ative o Wi-Fi nesse menu e inicie 
a procura por um Hotspot. 

Selecione o nome do Hotspot do 
seu smartphone. 

Após colocar a password de 
acesso ao Hotspot, ficará ligado à 
Internet. 

Sempre que tenha o Hotspot do 
seu dispositivo móvel ativo, a 
ligação do seu veículo ao mesmo, 
será feita automaticamente a 
partir do momento em que 
coloca a password de acesso uma 
vez. Carregando no símbolo 
“caixote do lixo” o Hotspot será 
eliminado da memória do seu 
sistema de Infotainment. 

O sistema de Infotainment do 
seu Volkswagen comercial está 
agora pronto para utilizar os 
serviços Car-Net. 

Pode selecionar os serviços 
pretendidos através do menu. 
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