
  Uw geregistreerde gebruikersnaam op Naviextras:

  Uw geregistreerde e-mail adres bij Naviextras:

Geachte Alpine klant, 
  
Ten eerste willen we u bedanken voor het besluit om een GPS-navigatie-apparaat van Alpine aan te schaffen.  
We zijn ervan overtuigd dat u zeer tevreden zal zijn met dit product. U heeft nu de mogelijkheid om extra software / 
kaart-gegevens aan te schaffen via de website van onze software partner: www.naviextras.com 
  
Wanneer u uw Alpine-apparaat voor de eerste keer registreert bij Naviextras, zal het "Software Identification Number" 
bekend als het SWID nummer, dat opgeslagen is in de hardware (PCB) van uw Alpine-apparaat, gelezen en 
geregistreerd worden bij Naviextras om zo bij elke koppeling het apparaat te kunnen herkennen.  
(Elk apparaat heeft een ander SWID nummer). 
  
In het onwaarschijnlijke geval dat uw toestel problemen vertoont en moet worden teruggebracht naar uw lokale 
Alpine-dealer voor een service reparatie, zal dit in sommige gevallen kunnen leiden tot de vervanging van hardware. 
Dit betekent dat aangekochte software / kaart gegevens die u heeft ge-upload naar het apparaat verloren zullen gaan. 
Als gevolg van het feit dat er sprake is van een hardware verandering in uw gerepareerde apparaat, zal ook het SWID 
nummer veranderd zijn. 
 
Het gevolg daarvan is, wanneer u het gerepareerd apparaat op de Naviextras website aanmeld, er een ander SWID 
nummer zal worden opgespoord en eventuele vroegere aangekochte software / kaart gegevens niet beschikbaar 
zullen zijn om te uploaden. 
  
De volgende informatie zal nodig zijn om deze gegevens opnieuw te kunnen activeren. 
Wij raden u dan ook aan om de onderstaande formulier in te vullen en op te slaan op een veilige plek. In het geval van 
een probleem, print dan dit formulier uit en geeft het samen met het apparaat af bij uw Alpine-dealer.

  Het serienummer van uw Alpine product:

  Het SWID nummer van uw Alpine product:

   Selecteer product: 

Deze informatie zal bijdragen tot het versnellen  
                van het reactiveringsproces.

Zeer belangrijke info voor de reactivering van  
  de aangekochte software / kaart gegevens!
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