GPS-RIJHULPSYSTEEM MET REALTIME WAARSCHUWINGEN
Ontdek COYOTE NAV+, het meest complete rijhulpsysteem van Coyote. Met 3D‐navigatie, groot 5,5“ HD‐
scherm en de vertrouwde Coyote‐waarschuwingen (gevaar, maximumsnelheden en verkeersberichten).

Ontdek de COYOTE NAV+

5,5

Een parking nodig?

GPS MET 3D‐WEERGAVE

SNEL AANKOMEN IS FIJN
SNEL PARKEREN NOG BETER

Door de 3D‐weergave van gebouwen
en monumenten kunt u zich nog
beter oriënteren. Ideaal voor
navigatie in de stad.

Het is fijn om snel op uw bestemming
te zijn. Maar het is vervelend als u dan
lang moet zoeken naar een
parkeerplaats.
Coyote NAV+ leidt u naar
parkeerplaatsen* in de buurt en geeft
aan hoeveel plaatsen er nog vrij zijn.

SUPERIEUR COMFORT
Dankzij het grote 5,5“ scherm met
HD‐resolutie en één meldknop kunt u
de Coyote NAV+ eenvoudig en
comfortabel aflezen en bedienen.

* Service beschikbaar vanaf het 1ste kwartaal van
2018

Ontvang Coyote‐waarschuwingen in realtime
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Alles over de COYOTE NAV+
Kleur

Zwart

Afmetingen van de verpakking (lxbxh)
Gewicht (inclusief verpakking)
Afmetingen van het product (lxbxh)
Gewicht van het product
EAN‐code

90,6 x 188,6 x 115,5 mm
700 g
152 x 90 x 20 mm
202 g
3760173204830

Inhoud van de doos

COYOTE NAV+ / Micro‐USB‐kabel / 2 USB‐oplader voor in de
auto / Magneetsteun / Verkorte handleiding

Batterij

Gaat 1 uur mee

Overige informatie

Eco‐instantie: Eco‐systeem, D3E: 0,08€/kastje, Eco‐code:
36040, 0,02€/oplaadaccessoire, Eco‐code: 36060

Verpakking
Garantie

25 stuks per doos
2 jaar

COYOTE NAV+: uw communicatie‐assistent
De COYOTE NAV+ is een handige rijhulp die de beste route berekent en u in realtime informeert over gevaren,
verkeersinformatie en maximumsnelheden.
• Het grote HD‐scherm (5,5") en de meldknop zorgen voor een ongekend lees‐ en gebruikscomfort.
• In de stad kunt u zich makkelijk oriënteren dankzij de 3D‐weergave van gebouwen en monumenten.
• Coyote NAV+ helpt u ook om snel te parkeren dankzij een realtime database met parkeerplaatsen, openingstijden, aantal
beschikbare plaatsen, tarieven, enz. (service beschikbaar vanaf Kwartaal 1 2018).

Abonnementen
1 maand service inbegrepen in de aankoopprijs van het product (1)

Gratis registratie binnen 48 uur op www.moncoyote.com is verplicht voor
activering van de gratis servicemaand

Gedurende 12 maanden

Abonnement
Per 12 maanden

Bij de bestelling

Abonnement
Per 24 maanden

Bij de bestelling

Abonnement
Per 36 maanden

Bij de bestelling

Abonnement
Per 48 maanden

Bij de bestelling

144€

250€

Accessoires van de COYOTE NAV+
Robuuste hoes
met opbergvak voor
kabels en accessoires

Kabel met hoek
USB / mini‐USB
voor data en opladen

Oplaadsteun met
zuignap en magneet

Oplader voor
aanstekeraansluiti
ng 2 USB ultrasnel
4,8A

350€

450€

Niet‐gecontracteerde afbeeldingen: COYOTE SYSTEM R.C.S NANTERRE 518 905 476

(1)

12€ / maand

Abonnement
Per maand

