
Webasto ThermoConnect:  
De nieuwe App voor uw  
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ThermoConnect laten installeren? 

Scan de QR-code en vind een Webasto dealer bij u  
in de buurt!

Webasto Thermo & Comfort B.V
Postbus 41
8260 AA Kampen
Nederland

www.parkeerverwarming.nu



ThermoConnect

Iedereen houdt van een warme auto. Dankzij onze nieuwe 
app voor smartphone, tablet en PC kunt u uw parkeer- 
verwarming nog slimmer en flexibeler bedienen dan ooit 
tevoren. De nieuwe ThermoConnect maakt van uw  
smartphone en mobiele apparaten een slimme afstands- 
bediening, met een scala aan praktische comfort-  
en monitoringsfuncties. 

Hoe ThermoConnect werkt
In uw auto wordt een ThermoConnect module geïnstal-
leerd, zodat de app en de parkeerverwarming met elkaar 
kunnen communiceren. 
 
Deze kleine black box zorgt voor een probleemloze verbin-
ding en kan ook eenvoudig achteraf worden ingebouwd. 
Daarna kunt u de app en de ThermoConnect module 
eenvoudig met elkaar linken en activeren door het scannen 
van een QR code. 

Naderhand kunt u uw persoonlijke gegevens beheren via 
my.webastoconnect.com. De SIM kaart is reeds geplaatst in 
de module en software updates vinden automatisch plaats.

De App is gratis. Dus waar wacht u 
nog op? Download hem nu!

Laat u overtuigen door de vele functies van de App. 

De App is gratis te downloaden in de 
Apple App store en Google Play store. 
Zoek op ThermoConnect en download  
de App met het Webasto logo. 

De afstandsbediening met extra  
service
Schakel uw parkeerverwarming in vanaf uw  
ontbijttafel of vanaf de piste.  

De app is simpel en intuïtief en heeft de volgende functies:

• Eenvoudig in- en uitschakelen, ongeacht uw afstand 
tot het voertuig*

• Verwarmen op basis van ingestelde vertrektijd
• Instellen van afzonderlijke of terugkerende  

verwarmingscycli
• Keuze tussen verwarmen en ventileren
• Weergave interieurtemperatuur
• Controle accuspanning
• Werkt op alle mobiele netwerken
• Geschikt voor nagenoeg alle voertuigtypes
• Kan ook achteraf worden gecombineerd met  

parkeerverwarmers die af-fabriek zijn ingebouwd
• Uw gegevens zijn gemakkelijk te raadplegen via de 

ThermoConnect site: my.webastoconnect.com
• Gebruik is het eerste jaar volledig gratis. 

* Verbinding met een mobiel netwerk is noodzakelijk

Locatiefunctie met routebeschrijving
Waar is mijn auto en hoe kom ik daar? 
Dankzij de ingebouwde GPS heeft u altijd 
de exacte locatie van uw auto inzichtelijk en 
kunt u de route naar uw auto laten  
berekenen. 

Deze functie maakt gebruik van een  
kaartenapp die op uw telefoon is  
geïnstalleerd zoals Google Maps.


