
Alber Mobility Plus Pakket - overzicht 

 

 

 

Uw slimme helpers onderweg - de Alber Mobility Apps 

De gratis mobiliteits-apps ondersteunen u met waardevolle tips en trucs voor het dagelijks gebruik 

met uw Alber product. Laat bijvoorbeeld een video zien over de bediening van uw e-fix of zoek snel en 

eenvoudig aanvullende informatie op. 

Bij een storing kunt u met de app de oorzaak van het probleem opsporen en in veel gevallen zelf 

verhelpen. Als dit niet mogelijk is, neem dan direct vanuit de app contact op met het Alber Service 

Center of uw plaatselijke vakhandelaar. Zo krijg je altijd snelle hulp, direct op je smartphone - waar je 

ook bent. 

Het downloaden en gebruiken van de app is gratis. Ze zijn beschikbaar voor Android en IOS. 

 

Mobiliteit Plus pakket (tegen betaling) 

Het Mobility Plus Pakket ontgrendelt een groot aantal slimme extra functies in de Mobility App en 

haalt nog meer uit Alber producten. Hierdoor kunt u bijvoorbeeld eenvoudig de snelheid van de 

producten verhogen. 

De Mobility Apps van de producten zijn de voorwaarde voor het gebruik van het betreffende Mobility 

Plus Package. Het Mobility Plus-pakket kan worden gekocht via in-app-aankoop of via een licentiecode. 

Alle functies van de Alber Apps en het Mobility Plus Pakket worden per Alber hulpaandrijving op de 

volgende bladzijden beschreven. 

Alle prijzen zijn vermeld in euro, inclusief BTW. Drukfouten en prijswijzigingen voorbehouden. De 

prijzen van de Apps in de App store/Google Play kunnen iets verschillen per land. 

  



e-pilot P15 – gratis App  

Standaard functies: 

• Gebruikshandleiding 

• Accustatus / inzicht restcapaciteit 

• Tourcomputer 

• Opslaan gereden afstanden 

• Foutcode informatie en oplossingen 

• Dealeradressen wereldwijd 
 
e- pilot P15 Mobility Plus pakket 
Twee van de drie Plus functies, zoals snelheid 20 km/u en cruise modus zijn al standaard 
opgenomen in het product, dus heeft aanschaf van dit Mobility Plus pakket weinig meerwaarde. 
(De derde functie betreft “telefoon”: melding van inkomende oproepen of sms-berichten op e-pilot 
display, maar die was voor iOS versies al niet beschikbaar). 
 
Betaald, Android versie via Invacare te bestellen: pakket met alle functies (niet los verkrijgbaar) 
Betaald, iOS versie via App store te bestellen 
 

Product: 
e-pilot P15 

Prijs incl. BTW  Activatie  

Functies Android iOS** Functies Android 
(min. versie 5.0) 

iOS 
(min. versie 10.0) 

Snelheid*  € 209,99 Snelheid 
Licentie code 
uit Mobility 
Plus pakket 
(art.nr. 
1592221) 

In-App 
aankopen Cruise modus* € 99,99 Cruise modus 

Telefoon niet 
beschikbaar 

Telefoon niet 
beschikbaar 

Alle functies € 349,99 € 349,99 
(excl.tel.functie) 

Alle functies In-App 
aankopen 

*    Let op: snelheid 20 km/u en cruise modus wordt standaard geleverd voor NL, zowel voor Android als iOS 
**  Prijzen kunnen per land iets verschillen 

AANVULLENDE INFORMATIE 

Aanschaf Het volledige Mobility Plus pakket kan aangeschaft worden via 
Invacare (Android) of via App store (iOS). 

Installatie Code moet ingevoerd worden in de App. Dit is mogelijk door te klikken op de 
betaalde optie. 

Extra opties na 
installatie Plus 
pakket 

• Telefoon1: melding van inkomende oproepen of sms-berichten op e-pilot 
display 

Geldigheid 
code 

De code kan eenmaal gebruikt worden. Als de telefoon wordt vervangen, kan de 
App worden overgezet op het nieuwe toestel. Alleen als het display op de e-pilot 
wordt vervangen is er een andere code nodig. Deze kan opgevraagd worden bij 
Alber. 
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