Beste lezer ,

Hartelijk dank voor uw interesse voor de VDASH softwaretoepassing .
Zoals u misschien weet , is onze tool een on -line gebaseerde dienst , die levert aan garages en hun
klanten en voorziet in de vertaling van de boordcomputer ( DIM + ICM ) , het bewerken van service
informatie ( u kunt info en service informatie berichten bewerken ) Bijvoorbeeld : " tijd voor een
servicebeurt " veranderen in “service verreist, bel : 123 456 789 " of wat men ook wil, deze functies
zijn al geïmplementeerd en 100 % ondersteund . Maar de VDASH software applicatie is nog steeds
een groeiende systeem en in zeer nabije toekomst willen we onze klanten chiptuning , DPF
verwijderen , EGR verwijderen , herladen van de ECM (gratis) , pairing van gebruikte
afstandsbedieningen met de auto , etc gaan bieden ...

Hoe werkt het ?
Om VDASH softwaretoepassing je PC / notebook met Windows XP/Vista/7 nodig , . NET 3,5 raamwerk
, internetaansluiting , een Volvo DiCE ( een kloon uit China is prima te gebruiken, maar deze moet
J2534 chip gebaseerd zijn, zoals een origineel ) een login + wachtwoord ☺ Alle verdere
communicatie met het voertuig wordt gedaan over de OBDII poort , dus er is geen noodzaak meer
om modules of onderdelen van het voertuig te demonteren .

Hoeveel kost het?

1 ) U betaalt inschrijfgeld 400 , - Eur excl . BTW , voor deze krijgt u betere prijzen (op alle
gedownloade software) , promotie op onze website ( nieuwe website is nu in aanbouw ) ,
ondersteuning (bijna 24/7) en levenslang backup van de originele en gedownloade firmwares .
DIM vertaling: 40 , - Eur excl . BTW
ICM vertaling: 15 , - Eur excl . BTW
Aangepast service bericht: 15 , - Eur excl . BTW

Voor elke upload van de software in de auto , controleren we , op onze server het originele bestand.
Door deze methode kunnen wij 100% tevredenheid garanderen . Het is dus ook niet mogelijk om een
ECU in de auto op te blazen .
Zelfs als er problemen met andere componenten in de auto zijn en er moet van de officiële Volvo
garantie gebruik gemaakt worden , kunnen wij het originele bestand altijd uploaden naar de auto.

Dit kan bij een van onze dealers, hieraan zijn geen kosten verbonden.

Veronderstelde tuning prijzen voor dieselauto's :

DPF OFF
EGR OFF
Stage 1
Stage 2
EcoPower
Custom Stage
Your file upload
RELOAD original

P1 (C30, S40II, V50)
100,- Eur
100,- Eur
150,- Eur
200,- Eur
200,- Eur
600,- Eur
100,- Eur
Free

P2 (S60, V70II, S80, XC90)
100,- Eur
100,- Eur
150,- Eur
200,- Eur
200,- Eur
600,- Eur
100,- Eur
Free

Mochten er nog vragen zijn mail ons bijlaard@online.nl of bel
+31610834204

P3 in ontwikkeling
110,- Eur
110,- Eur
200,- Eur
250,- Eur
250,- Eur
700,- Eur
120,- Eur
Free

