
Audi connect
Quick start guide

1. Op uw computer

4/   Let op: noteer goed de myAudi 
pincode die op de homepage 
vermeld staat. U zult deze 
code ook in uw voertuig nodig 
hebben wanneer u uw Audi 
voor de eerste keer verbindt 
met myAudi om de Audi 
connect diensten te gebruiken.

myAudi pincode met 8 cijfers 

1/   Maak een account aan op www.audi.com/myaudi en zorg dat u uw chassisnummer  
bij de hand hebt.

2/   Kies uw land, uw taal en registreer u door uw persoonlijke gegevens in te vullen op het 
formulier. Vervolgens ontvangt u een e-mail ter bevestiging. Bevestig uw inschrijving  
op myAudi door te klikken op de link in de ontvangen e-mail. 

3/   Log in op uw myAudi account en registreer uw Audi connect voertuig door het chassisnummer 
(VIN) van uw Audi in te vullen.

5/   Klik op uw wagen om verder te gaan naar de 
overzichtspagina en selecteer ‘Diensten’.

Hoe checkt u of uw connect diensten zijn geactiveerd? 

6/   Klik op ‘Diensten’ en bekijk elke connect dienst. De Audi connect diensten zijn nu ‘actief’ en het 
groene icoontje verschijnt.
A Activatiestatus van de Audi connect dienst (groen/grijs): de Audi connect dienst is geactiveerd/niet geactiveerd. 

B Verbindingsstatus van het voertuig (groen/grijs): het voertuig is verbonden/niet verbonden met myAudi.

 Ontdek hoe u in enkele stappen de Audi connect diensten kunt activeren.

Overzicht Diensten

Overzicht Diensten

Nieuws online Navigatie
Picturebook

Bestemmingen van 
Google Maps TM

Bestemmings-
invoer

City Events Treininformatie Vliegtuiginformatie

A

B
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7/   Indien uw wagen is voorzien van de optie Noodoproep en Service dient u zich als hoofdgebruiker 
van het voertuig te bevestigen om toegang te hebben tot de Audi connect diensten en om ze te 
activeren.
Klik op ‘Audi Connect Gebruikersbeheer’ in het hoofdmenu op de myAudi website om u als de 
hoofdgebruiker van het voertuig te bevestigen.
Waarom is deze verificatiestap nodig? Deze stap is noodzakelijk omwille van veiligheidsredenen 
en om oneigenlijk gebruik te voorkomen van Audi connect diensten zoals:

8/  Klik vervolgens op de knop ‘Instructies’ en vervolgens op ‘Contract hoofdgebruiker invullen'. 

9/   Volg de 3 stappen om te valideren:

-  Controleer uw persoonlijke gegevens.

-  Maak een 4-cijferige pincode aan om de contracten 
te bevestigen die verbonden zijn aan uw Audi connect 
diensten en uw wagen. Deze pincode is verplicht en zal u 
ook gevraagd worden wanneer u de Audi connect diensten 
gebruikt in de Audi MMI connect applicatie (bv. om bepaalde 
diensten van Audi connect vanop afstand te bedienen en de veiligheid van specifieke verzoeken op 
myAudi te verzekeren). 

-  Kies een verificatiekanaal: ofwel via uw gsm (sms) of via e-mail. Afhankelijk van uw keuze wordt 
er naar uw gsm of uw e-mailadres een mTAN veiligheidscode gestuurd om deze verificatie te 
valideren. U bevestigt vervolgens deze verificatie en u bevestigt uzelf als hoofdgebruiker. 

Uw myAudi registratie is compleet!

Afstandsbediening 
interieurvoorverwarming 
(optie)

U kunt de 
interieurvoorverwarming 
vanop afstand aanzetten 
dankzij de MMI connect app.

Afstandsbediening centrale 
vergrendeling

Dankzij de Audi MMI 
connect app kunt u uw 
wagen vanop afstand 
vergrendelen en 
ontgrendelen.

Statusrapport

U kunt op elk moment 
de status van uw wagen 
checken dankzij het 
‘Statusrapport’.

Car Finder 

Met deze service kunt u 
exact lokaliseren waar uw 
wagen zich bevindt.
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2. In uw Audi 

Om de Audi connect diensten te activeren hebt u het volgende nodig:
> Uw login en myAudi wachtwoord
> Uw 8-cijferige myAudi pincode (zie deel 1, stap 4)
> Uw smartphone
>  Uw voertuigcode van 10 tekens die u bij uw sleutel hebt ontvangen (A). 

Als uw voertuig is voorzien van de optie Noodoproep en Pechhulp en de 
hoofdgebruiker van het voertuig is bevestigd, zie deel 1, stap 7.

1/   Hoe verbindt u uw voertuig met het internet om de Audi connect 
diensten te gebruiken? Om de Audi connect diensten te gebruiken 
hebt u een internetverbinding nodig.  
Er zijn verschillende manieren om uw voertuig te verbinden met het 
internet en te genieten van de Audi connect infotainmentdiensten:
A  U gebruikt de in de wagen ingebouwde simkaart (e-SIM) als uw auto hiervan voorzien 

is (optioneel). 

B U steekt uw persoonlijke simkaart in de simkaartlezer.

C  U gebruikt uw smartphone of uw persoonlijke wifi hotspot als internettoegang.

Wanneer het symbool  onderaan op het MMI scherm verschijnt, 
is uw internetverbinding actief. U kunt nu gebruikmaken van Audi 
connect. 

2/  Selecteer in het MMI menu: 
>  MENU-toets > Audi connect> open het submenu en klik op 

‘Aanmelden’. Om het submenu te openen, klik op de knop rechts  
van de draaiknop (B). Voer de 8-cijferige myAudi pincode in of  
log in met uw myAudi gebruikersgegevens.

Indien uw wagen is voorzien van de optie Noodoproep en Pechhulp, 
zie deel 1, stap 7: 

>  MENU-toets > Audi connect> open het submenu en klik op ‘Beheer 
hoofdgebruiker’. Voer de code van 10 tekens die bij uw sleutel zat in 
om u in uw voertuig te bevestigen als hoofdgebruiker. 

Uw Audi is nu verbonden met de Audi connect diensten! 

Start de Audi MMI connect applicatie en geef uw myAudi gebruikersnaam 
en wachtwoord in. Selecteer uw wagen. Het aanbod dat in de applicatie te 
zien is, kan variëren naargelang de Audi connect diensten en het model. 

Indien uw wagen voorzien is van de optie Noodoproep en pechhulp zal u 
voor bepaalde Audi connect diensten worden gevraagd om de 4-cijferige 
pincode (die u gekozen hebt in deel 1) in te voeren.

3. Download de gratis Audi MMI connect app


