Nieuwsbrief 41/2019
Motorola Premium Software Features nu standaard
beschikbaar in MOTOTRBO toestellen –
Aanpassing listprices

Geachte dames en heren,
Vanaf 18 november zijn een aantal zeer interessante Premium Software Features standaard beschikbaar in de
MOTOTRBO toestellen. Het is vanaf deze datum niet meer nodig aanvullende licenties aan te schaffen om deze
functies in het toestel te activeren.
Een aantal voorbeelden van functionaliteiten die vanaf 18 november standaard beschikbaar zijn:
Man Down
SINC Noise Cancellation
Text to Speech
WiFi Connectivity
Het betreft in totaal tot 14 „Premium-Features" (verschilt per model)! Een totaal overzicht van deze Premium
functies per toestelserie, vindt u in de datasheet „Premium-Software-Features."
Klik daarvoor op onderstaande banner:

Nieuwe adviesprijzen vanaf 18 november
Door deze uitbreiding in `standaard` functionaliteiten heeft een aanpassing in de listprices plaatsgevonden. Een
overzicht met nieuwe adviesprijzen is te vinden door op de banner te klikken:

Enhanced Warranty for MOTOTRBO
Uiteraard wil iedere gebruiker zekergesteld zijn van optimale communicatie. Nu, maar ook in de toekomst.
Om de verschillende features gedurende de levensduur van de toestellen te waarborgen heeft Motorola haar service
aanbod geupgraded:
Vanaf 18.11. biedt Motorola bij nieuwe aankopen 5-Jaar-Garantie. Deze garantie bevat o.a. de Software-UpdateService.
De Standaard-Hardware-Garantie blijft twee jaar, waarbij dit tegen meerprijs tot 5 jaar verlengd kan worden. Meer
informatie vindt u in de datasheet „Enhanced Warranty for MOTOTRBO™".
Deze datasheet vindt u eenvoudig door op de volgende banner te klikken:

Als u vragen heeft met betrekking tot de informatie in deze nieuwsbrief, dan staan wij u onder telefoonnummer
+31 (0)24-7600550 graag te woord.
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