
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. 

  



SMOOV one – gratis App  

Standaard functies: 

• Gebruikshandleiding 

• Accustatus, snelheid, bereik en selectie van rijprofielen 

• Tourcomputer 

• Instellingen voor aandrijfunit, bedieningsunit en Mobility 

App 

• Foutcode informatie en oplossingen 

• Dealeradressen wereldwijd 
 
SMOOV one Mobility Plus pakket 
Betaald, via App store/Google Playstore te bestellen 
 

Product: 
SMOOV one 

Prijs incl. BTW**  Activatie  

Functies Android iOS Functies Android 
(min. versie 5.0) 

iOS 
(min. versie 11.0) 

Snelheid* € 129,99 € 129,99 Snelheid 
In-App 
aankopen 

In-App 
aankopen 

AutoSpeed € 39,99 € 39,99 AutoSpeed 

Performance € 39,99 € 39,99 Performance 
*      Let op: snelheid 10 km/u wordt standaard geleverd voor NL, zowel voor Android als iOS 
**    Prijzen kunnen per land iets verschillen 

AANVULLENDE INFORMATIE 

Aanschaf Het volledige Mobility Plus pakket of losse opties kunnen aangeschaft 
worden via Google Playstore of App store.  

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

Extra opties na 
installatie Plus 
pakket 

• AutoSpeed: bij handmatig bereiken van snelheid tussen 1 km/u en 
maximaal houdt de SMOOV deze snelheid vast na draai aan 
bedieningswiel  

• Performance: individueel configureren van het vermogen van de 
automatische remondersteuning (van 35 tot 55°) in bochten voor de 
verschillende rijmodi: dynamisch en wendbaar/rustig en zacht 

Geldigheid 
code 

De licentiecode kan eenmaal gebruikt worden en is gekoppeld aan het 
Playstore/Apple ID-account dat gebruikt is bij de aankoop. Vervanging van de 
telefoon is geen probleem zolang hetzelfde account gebruikt wordt. 
Als de SMOOV wordt vervangen, kan de app verwijderd en opnieuw geïnstalleerd 
worden. Lokale informatie over de oude SMOOV wordt dan gewist. De licentie is 
echter nog steeds gekoppeld aan het Playstore/Apple-account en gaat niet 
verloren door de app te verwijderen. 

 

 

 


