Welkom bij Bundelz!
In deze handleiding lees je hoe je als Bundelz klant kunt
starten.
De kilometerteller uit deze doos plaats je eenvoudig in je
auto. Zorg ervoor dat je dit zo snel mogelijk na ontvangst
doet, zodat je zeker weet dat alles werkt.
We nemen je hieronder stap voor stap mee in dit proces,
zodat je zonder problemen de weg op kunt gaan.
Mocht er onverhoopt toch iets misgaan, neem dan
gerust contact met ons op. Onze contactgegevens staan
onderaan vermeld.
Wij wensen je veel veilige kilometers toe!
Vriendelijke groeten,
Het Bundelz team

Stap 1 Download de app “Bundelz” op je smartphone.
Stap 2	Log in met de gebruikersnaam en het wachtwoord
die je van ons per mail hebt ontvangen.
Stap 3	Het wachtwoord dat je van ons hebt gekregen kun
je in het volgende scherm veranderen in een voor jou
makkelijk te onthouden wachtwoord.
Stap 4	De app leidt je nu door het hele proces heen om de
kilometerteller in je auto te plaatsen en om een goede
verbinding te maken. Zorg er daarom voor dat je nu in
je auto zit. Start de motor nog niet.

De volgende stappen worden in de app uitgelegd. Wil je
de stappen alvast doornemen? We hebben ze hieronder
voor je uitgeschreven.
Stap 5 Plaats de kilometerteller in de OBD II aansluiting van
de auto. De app geeft aan waar deze aansluiting zich
bevindt. Dit is één van de locaties op onderstaande
afbeelding:

	Zorg ervoor dat de kilometerteller helemaal in de
aansluiting zit zodat deze er niet uitvalt. Er gaat een
groen lampje knipperen als de kilometerteller goed op
zijn plek zit. Je weet dan dat de kilometerteller correct
is geplaatst.
Stap 6	Start nu de motor. Als de auto een foutmelding of
waarschuwing in het dashboard toont zet je de motor
weer uit en haal je de kilometerteller uit de OBD II
aansluiting. Neem contact met ons op voor verdere
hulp via 070 – 513 33 36.
Stap 7	Controleer of de internetverbinding van je smartphone
goed is. Zonder goede internetverbinding in de auto
kan de kilometerteller niet succesvol geactiveerd
worden.
Stap 8	Ga op je smartphone naar de instellingen en open de
bluetoothverbinding. Zoek in de lijst met beschikbare
apparaten naar LINK 100. Maak een verbinding met
LINK 100.
Stap 9	Nu kun je de kilometerteller en app met elkaar
verbinden. Ga hiervoor naar de app en klik op de knop
‘Activeer’. De app geeft vanzelf aan als de activatie is
gelukt.

Wanneer kun je de app gaan gebruiken?
Indien de ingangsdatum van jouw Bundelz
autoverzekering nog in de toekomst ligt kun je nog
niet naar het overzicht in de app. Dit kan pas op de
ingangsdatum van jouw Bundelz autoverzekering. Je ziet
in het overzicht o.a. de gereden kilometers.

Vragen over de Bundelz autoverzekering
Heb je nog vragen over de Bundelz autoverzekering of de
Bundelz app? Stel ze gerust, wij helpen je graag! Bel ons
op 070 – 513 33 36 of mail naar hallo@bundelz.nl.
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