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Audi connect SIM – online zonder grenzen
••Tal van nieuwe Audi-modellen met vast geïntegreerde simkaart
••Onbeperkt datavolume voor Audi connect-diensten
••Geen roamingkosten meer binnen Europa

Audi rust zijn nieuwe modellen met het modulaire infotainmentplatform (MIB)
van de tweede generatie voortaan uit met Audi connect SIM. Het voordeel van
deze vast geïntegreerde simkaart? Dankzij het onbeperkte datavolume kunnen
klanten het ruime aanbod aan Audi connect-diensten meteen gebruiken, en dat
kosteloos tot een periode van drie jaar.
Audi connect SIM is een permanent geïntegreerde simkaart, ook bekend als embedded
SIM of eSIM, die in Europa is inbegrepen in het optionele Audi connect-pack en de
auto omvormt tot een mobiel communicatiecenter. De simkaart brengt de Audi
connect-diensten aan boord via een LTE/UMTS-module met een downloadsnelheid
tot 100 MBit/s. Tot de beschikbare diensten behoren de navigatie met Google Earth
en Google Street View of reis-, verkeers- en parkinginformatie. Daarnaast krijgen
gebruikers onderweg ook toegang tot hun Twitter- en e-mailaccount of de agenda van
hun smartphone. De nieuwe geïntegreerde simkaart biedt voor het gebruik van deze
diensten een onbeperkt datavolume.
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Klanten kunnen ook extra datapakketten aanschaffen voor de creatie van een
wifihotspot, los van de Audi connect-diensten. Voor een aantrekkelijk tarief kunnen
alle passagiers zo vrij op het internet surfen met maximaal acht mobiele toestellen.
Indien de klant een Europees datapakket kiest, blijft hij voor een vast bedrag ook
buiten de eigen landsgrenzen online – zonder bijkomende roamingkosten.
Met zijn myAudi-account krijgt de klant toegang tot de webshop van Audi-partner
Cubic Telecom, waar hij na eenmalige registratie de datapakketten voor de
wifihotspot kan aanschaffen. Eens de vereiste toegang in de onlineshop geactiveerd
is, kunnen de datapakketten snel en comfortabel zelfs rechtstreeks via het MMIsysteem van de wagen worden aangekocht. De klant kan ook zijn eigen simkaart
blijven gebruiken om via de eigen provider in de auto een wifi-internetverbinding
tot stand te brengen. In dat geval wordt ook het voor de Audi connect-diensten
gebruikte datavolume via de simkaart van de klant aangerekend en wordt de Audi
connect SIM tijdelijk uitgeschakeld.
Met de nieuwe simkaart wordt het gebruik van de Audi connect-diensten meteen bij
de aankoop van het voertuig vrijgeschakeld – in combinatie met MMI Navigatie plus
zelfs gratis gedurende drie jaar. Met MMI Navigatie is het gebruik voor drie maanden
inbegrepen, of tegen betaling voor drie jaar. Nadien kunnen klanten via hun Audiservicepartner de gebruiksperiode tegen betaling laten verlengen.
De Audi connect SIM is beschikbaar in alle nieuwe modellen die gebruikmaken van
de tweede generatie van het modulaire infotainmentplatform (MIB). Momenteel
gaat het om de Audi A3, A4, de nieuwe A5, de Audi Q2 en Q7. Andere modelreeksen
volgen binnenkort. De Audi TT, R8, A6 en A7 kunnen op dit moment niet met Audi
connect SIM worden uitgerust.
De nieuwe service is een eerste resultaat van de samenwerking tussen Audi en de
Ierse onderneming Cubic Telecom, een toonaangevende leverancier van naadloze
connectiviteitsoplossingen wereldwijd.

De Audi groep stelt wereldwijd ruim 85.000 personen te werk, waaronder 2.513
in België. In 2015 verkocht het merk met de vier ringen wereldwijd ca. 1,8 miljoen
nieuwe wagens, waarvan er 32.365 ingeschreven werden in België. In ons land
bereikte Audi in 2015 een marktaandeel van 6,46%.Van 2015 tot 2018 plant de
onderneming een totale investering van ongeveer 24 miljard euro, voornamelijk in
nieuwe producten en duurzame technologieën.
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