
 Numele dvs. de utilizator inregistrat la Naviextras:

 Adresa dvs. de e-mail inregistrata la Naviextras:

Stimate client Alpine,  
  
Ne-am dori in primul rand sa va multumim pentru ca ati decis sa cumparati dispozitivul GPS de navigatie de la Alpine. 
Suntem siguri ca veti fi foarte multumit cu acest produs. Aveti acum posibilitatea sa achizitionati date cu Programe/
Harti actualizate de pe site-ul partenerului nostru: www.naviextras.com 
  
Cand va inregistrati prima oara  aparatul Alpine cu Naviextras “Numarul de Identificare al Programului" cunoscut ca 
numarul SWID, care este stocat in hardware-ul (PCB) al aparatului Alpine, va fi citit si inregistrat cu Naviextras pentru 
a identifica aparatul de fiecare data cand va conectati pe pagina de internet.  
(Fiecare aparat are un numar SWID diferit). 
  
In cazul putin probabil ca aparatul dvs. dezvolta o problema si trebuie sa fie returnat la dealer-ul local Alpine pentru 
un serviciu de reparatii, acest lucru poate fi in unele cazuri  rezultat din inlocuirea componentelor.  
Acest lucru inseamna ca orice program/harta achizitionate si pe care le-ati incarcat pe aparatul dvs. vor fi pierdute,  
si datorita faptului ca a existat o schimbare de hardware pe aparatul dvs, numarul SWID va fi schimbat. 
Ca urmare, atunci cand conectati aparatul reparat in service pe pagina de internet Naviextras, un numar SWID diferit 
va fi detectat si orice program/ harta achizitionate anterior, nu vor mai putea fi incarcate. 
  
Urmatoarele informatii vor fi necesare pentru a reactiva aceste date. 
Va sfatuim sa completati informatiile de mai jos si sa stocati acest formular undeva in conditii de siguranta.  
In eventualitatea unei probleme, va rugam sa tipariti acest formular si sa fie inclus in aparat  atunci cand va intoarceti 
la dealer-ul Alpine.

 Numarul de serie al aparatului dvs. Alpine:

 Numarul SWID al aparatului dvs. Alpine:

  Va rog selectati dispozitivul:

Aceste informatii vor ajuta pentru a accelera procesul de reactivare

Trebuie NEAPARAT sa aveti informatii pentru  
reactivarea programului/hartii achizitionate!
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