Overblik

Autocode-Mini

Produktsortiment fra
Westfalia-Automotive:

Hvilke bilmærker kan kodes med Autocode-Mini?

Kodning Audi, Citroen, Ford, Jaguar, Alle relevante bilmodeller
Land Rover, Mercedes,
kan kodes/aktiveres.
Opel, Peugeot, Porsche,
Seat, Skoda, Volkswagen
BMW, Chevrolet, Fiat,
Honda, Hyundai, Kia,
Mazda, Mini, Mitsubishi,
Nissan, Renault, Subaru,
Suzuki, Toyota, Volvo

Hvis du monterer et
Westfalia-Automotive
elsæt, er det i mange
tilfælde ikke nødvendigt
at kode/aktivere bilen.

simplet og ligetil
Anhængertræk

Cykelholdere

Elsæt

Hjælpefjedre

Tagbagagebærer

Værktøjssæt

Du kan finde en detaljeret liste over hvilke biler, der
kan kodes på: www.westfalia-automotive.com
Der tages forbehold for fejl og ændringer.
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For yderligere information:
westfalia-automotive.com

Autocode-Mini

Så nemt er det

Det praktiske
•• Specifik værkstedsløsning med fokus på aktivering
af bilens sikkerhedssystemer så kørsel med traileren
fungerer optimalt
•• Kan anvendes uafhængigt af bilproducenterne
•• Kompakt og let håndholdt enhed med OBD- og
PC-kabel
•• Teknisk support hotline hvis der skulle opstå
spørgsmål efter ibrugtagning

Artikelnr. 900 001 400 202
Efter installation af et vognspecifikt elsæt, er det i
mange tilfælde nødvendigt at kode bilen. Dette er
den eneste måde, der sikrer, at alle lovlige lygte-,
men også sikkerheds- & komfortfunktioner er
aktiveret, når traileren bliver sat på.
Du kan nu kode bilen hurtig og effektivt med den
innovative Autocode-Mini fra Westfalia-Automotive.
Med Autocode-Mini kan du tilbyde dine kunder den
hurtigste løsning af installation og kodning.
For første gang er det nu muligt at betale pr. kodning
for alle bilmodeller, men kun hvor det er nødvendigt
og til en fordelagtig pris. Alternativt kan du vælge et
bestemt antal kodninger og få rabat.

Det enkle
•• Brugervenlig trin-for-trin menu
•• Regelmæssige opdateringer via PC software
Det effektive
•• Up-to-date software opdateringer ved ny bilmodel
på markedet
•• Succesfuld kodning med få simple trin
Det kosteffektive
•• Kosteffektiv pris for Autocode-Mini
•• Abonnement ikke nødvendig – du betaler pr. kodning
•• Uafhængig af OE autoriserede værksteder

•• Som ny kunde, skal du registrere dig én gang via
vores hjemmeside og herefter er det muligt at 		
købe Autocode-Mini
•• Via vores hjemmeside kan der købes koder, som
giver dig mulighed for at aktivere et bestemt antal
Autocode-Mini kodninger
•• Med gratis PC software har du mulighed for at 		
indløse koder og opdatere softwaren til AutocodeMini løbende
•• Via OBD forbindelseskablet kan du tilslutte den til
din kundes bil og derved, inden for få minutter,
aktivere den til kørsel med trailer eller campingvogn

