Styrning av DEFA WarmUp:

BRA FÖR BILEN

BRA FÖR DIG

Lägre slitage på motorn
Längre livstid på batteriet
Stöldskyddad och spårbar bil

BRA FÖR DIG.
BRA FÖR BILEN.
BRA FÖR MILJÖN.

BRA FÖR MILJÖN
Upp till 71% minskning av de
totala utsläppen*
Upp till 52% lägre utsläpp
av kväveoxid*
Upp till 22% lägre utsläpp
av koldioxid*

Ladda ner DEFA-appen gratis från:
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*Testet är utfört av VTT, och gäller de första 20 minuterna av
körningen under kalla dagar. Euro5 & 6

För mer information se defa.com
The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG,Inc. and any use
of such marks by DEFA is under license
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Gäller enbart Link

KOMMUNICERAR
MED DEFA APP

Sätt dig i en varm bil
Slipp skrapa frostiga rutor
Säker start med laddat batteri
24% lägre bränsleförbrukning*

DEFA Link

Alternativa DEFA bilvärmepaket:
1

WarmUp GPS Link

•
•
•
•
•

Varm kupé och isfria rutor
Fulladdat batteri för säker start
Förvärmd motor ger 71% mindre utsläpp av skadliga avgaser
Stöldskydd - även vid stöld med originalnyckel
Hitta och se bilens position på en karta i mobilen, dela
informationen med t ex polis
Allt styrs enkelt från din smartphone med appen DEFA Link.
Abonnemang.

•

Fjärrstyr WarmUp och håll koll på bilen med
DEFA Link appen.

WarmUp Bluetooth®

•
•
•
•

Varm kupé och isfria rutor
Fulladdat batteri för säker start
Förvärmd motor ger 71% mindre utsläpp av skadliga avgaser
Med WarmUp Bluetooth styr du ditt bilvärmesystem via
DEFAs app i din smartphone och Bluetooth

Styr WarmUp med den nya
Bluetooth® Smart appen.
Om du enbart vill
kunna styra WarmUp
med mobilen kan
DEFA Bluetooth vara
ett alternativ för dig.
Tjänsten har inga
abonnemangskostnader, men har
inte heller samma
räckvidd som DEFA
Link.

PRIS MONTERAT & KLART KR:__________________

2

DEFA Bluetooth®

PRIS MONTERAT & KLART KR:__________________

3

ComfortKit

•

Varm kupé och frostfria rutor ger högre komfort och säkrare
färd

UTETEMPERATUR
Avläs utetemperaturen.

PRIS MONTERAT & KLART KR:__________________
ComfortKit plus
PRIS MONTERAT & KLART KR:__________________

4
•
•
•

ChargerKit
Säker start med fulladdat batteri
Förlängd livstid på batteriet
Lägre bränsleförbrukning och lägre utsläpp av farliga avgaser

PRIS MONTERAT & KLART KR:___________________

Ingår endast i
ComfortKit plus

SECURITY
Du får ett meddelande om
bilen flyttas eller startas,
även med orignalnyckel

HITTA DIN BIL
Hitta och se bilens position
på en karta i mobilen

SPEED ALERT
Lånar du ut bilen?
Ställ in en maxhastighet,
om den överskrids får du ett
meddelande i din mobil

STÄLL IN NÄR DU VILL HA BILEN VARM
Ställ in önskad förvärmningstid eller låt systemet
reglera det i förhållande till utetemperaturen.
Oavsett får du en varm och isfri bil till önskad tid.
KABEL ANSLUTEN
Kontrollera att kabeln är ansluten så att du kan
komma till en bil med varm motor, varm kupé och
fulladdat batteri.
BLUETOOTH® SMART TEKNOLOGI
Bluetooth ger en begränsad räckvidd vilken delvis
beror på vilken telefon man använder.
Telefonen måste ha Bluetooth Smart.

