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Professionele WLAN oplossingen voor voertuigen
Het beste door een sterke samenwerking. Kies voor de modernste On-Board-WLAN oplossingen voor HOTSPLOTS 

in samenwerking met Bosch. 

Draadloos internet en entertainment  
van HOTSPLOTS
 

Van onze professionele WLAN oplossingen voor bussen profiteren steeds meer busondernemingen in heel Europa. 

Nieuw zijn onze entertainmentdiensten HOTSPLOTS Media, die met de On-Board-Hotspot gebruikt kan worden. 

Biedt uw gasten een breed aanbod aan actuele TV entertainment en lokale toeristische informatie aan. Bovendien 

kunt u met HOTSPLOTS Telemetrie de actuele positie van uw voertuigen bepalen. Wilt u nog meer? Dan kiest u voor 

HOTSPLOTS Press en biedt u uw gasten toegang tot een veelvoud aan nationale en internationale digitale kranten 

en tijdschriften. Of u maakt uw aanbod compleet met HOTSPLOTS Cinema en geeft uw gasten de mogelijkheid films 

en series uit Hollywood te zien.1

Krachtige hardware van Bosch
Onze samenwerkingspartner Bosch biedt met de Coach MediaRouter een specifiek, voor het gebruik in bussen 

ontwikkeld, product aan. De krachtige router kan snel en eenvoudig in bijna ieder voertuig geïntegreerd worden.  

Gelijktijdig geeft het u en uw gasten toegang tot alle HOTSPLOTS services, zoals een mobiel draadloze internettoegang 

met eenvoudige toegangscontrole of de nieuwe HOTSPLOTS Media producten.

„Een sterke samenwer-
king voor uw succes”

1 HOTSPLOTS Press en HOTSPLOTS Cinema zitten niet in het basispakket maar kunnen voor een maandelijkse extra bedrag bijgeboekt worden.



Het “Totaal Pakket” Het “Totaal Pakket”

HOTSPLOTS voertuig WLAN
Flexibiliteit en veiligheid

Steeds meer Europese busondernemingen profiteren van onze professionele WLAN oplossingen. Wij gebruiken 

speciaal voor de bus ontwikkelde hardware. Van de buitenantenne voor LTE en GPS tot aan de router, leveren wij u 

de laatste stand van de techniek om uw vloot eenvoudig en veilig met WLAN technologie uit te rusten. 

Met de WLAN oplossingen van HOTSPLOTS krijgen uw gasten een snel en flexibel toegang tot internet. Hier 

bepaalt u hoe u de vrijgave tot internet gestalte wilt geven: gratis, een bepaalde hoeveelheid data of op basis van 

tickets. HOTSPLOTS biedt een flexibele oplossing voor toegangscontrole en de mogelijkheid tot evalueren van 

het internetgebruik.

Claim ons “Totaal Pakket” 
nu voor de actieprijs!
Met onze gelimiteerde aanbieding voor busondernemingen krijgt u precies dat wat u voor uw mobiele hotspot 

nodig heeft, zonder risico! Met de aanschaf van de Bosch MediaRouter ontvangt u vele HOTSPLOTS diensten 

voor 12 maanden gratis zonder vervelende contracten of opzegtermijnen. Zoekt u een alternatief voor de 

aankoop? Dan hebben wij een comfortabele huuroptie voor u voorbereid: Wendt u tot onze partner NAVCA bv.

Router Buitenantenne LTE / GPS

Smartphone Laptop Tablet

A-GPS / S-GPS
3G / 4G

Passagier-WLAN   
(2,4 GHz)

HOTSPLOTS WLAN
HOTSPLOTS Tourist Info
HOTSPLOTS Telemetrie
HOTSPLOTS TV to go1

1  HOTSPLOTS TV to go is alleen in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland te gebruiken.



HOTSPLOTS TV to go1 
Het beste televisie-entertainment

Met HOTSPLOTS to go hoeven uw passagiers zich niet te vervelen, met een gratis app op hun eigen smartphone of 

tablet kunnen ze kiezen uit honderden series, televisie films en tv-shows. De inhoud ligt vast op uw On-Board-

Hotspot en wordt direct over het WLAN netwerk verdeeld. Dit beschermt uw bestaande mobiele internetverbinding 

als ook uw reizigers. En omdat er voor variatie is gezorgd, wordt de inhoud dagelijks geactualiseerd, indien gewenst.  

HOTSPLOTS Tourist Info 
De innovative digitale reisleider

Met onze Tourist Info aanbieding kunt u uw gasten heel eenvoudig toegang geven tot lokale toeristische informatie 

zoals hotels, restaurants of actuele evenementen.

HOTSPLOTS Telemetrie 
Houdt uw vloot in de gaten

Met HOTSPLOTS Telemetrie kunt u steeds de actuele positie van uw bussen en de afgelegde 

route uitlezen. Hiermee heeft u altijd zicht op uw vloot.

Meer aanbiedingen Meer aanbiedingen

1  HOTSPLOTS TV to go is alleen in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland te gebruiken.

HOTSPLOTS Press
Digitale kranten en tijdschriften direct in WLAN 

lezen, downloaden en meenemen.

Met HOTSPLOTS Press krijgen uw gasten beschikking 

over dagelijkse digitale kranten en tijdschriften die zij 

direct met hun eigen smartphone of tablet kunnen 

downloaden, lezen en zelfs kunnen meenemen. 

HOTSPLOTS Cinema
Premium On-demand-vermaak

Met HOTSPLOTS Cinema biedt u uw gasten actuele films en series uit Hollywood aan. Onze krachtige hotspot 

hardware met een speciaal geheugenmedium brengt deze spannende entertainment via de lokale WLAN op de 

toestellen van uw gasten.



Kort samengevat: 
Maak nu gebruik van het voordeelpakket, koop of huur. 
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MIET- 
OPTION *

für

€ 59,00 per maand

De aanbieding is gelimiteerd:

  Bosch Coach MediaRouter inclusief
 een externe dakantenne

  HOTSPLOTS Media-Stick

  HOTSPLOTS voertuig WLAN

  HOTSPLOTS Tourist Info

  HOTSPLOTS TV to go6

  NIEUW: HOTSPLOTS Telemetrie

inclusief 12 maanden testfase  
alle diensten

De aanbieding is gelimiteerd:

  Bosch Coach MediaRouter inclusief
 een externe dakantenne

  HOTSPLOTS Media-Stick

  HOTSPLOTS voertuig WLAN

  HOTSPLOTS Tourist Info

  HOTSPLOTS TV to go6

  NIEUW: HOTSPLOTS Telemetrie

KOOPOP- 
TIE *  € 1.149,00

eenmalig

*  De aanbieding is gelimiteerd.

¹  Alle prijzen zijn exclusief btw.

²  Minimale contractlooptijd is 24 maanden. Het contract wordt automatisch verlengd met 6 maanden wanneer niet 4 weken voor contracteinde is opgezegd.

³  Alle diensten zoals HOTSPLOTS voertuig WLAN, Tourist Info, TV to go of Telemetrie zijn in de koopoptie voor 12 maanden opgenomen. Wanneer u 
na 12 maanden deze diensten verder wilt gebruiken zijn de follow-up kosten van toepassing.

4 Optioneel kan HOTSPLOTS Press tegen een maandelijkse extra prijs van € 59,00 toegevoegd worden.
5 Optioneel kan HOTSPLOTS Cinema tegen een maandelijkse extra prijs vanaf € 79,00 toegevoegd worden.
6 HOTSPLOTS TV to go is alleen in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland te gebruiken.

U kunt natuurlijk ook direct met ons contact opnemen.

NAVCA bv

Veldegge 39 a

7468 DJ Enter

Telefoon: +31 (0) 85 877 07 09

E-mail: info@navca.nl

www.navca.nl

Na   ca 
AUTOMOTIVE & CAR SOLUTIONS 

Telefoon: +49 30 29 77 348-83 
E-mail: bus@hotsplots.de

Hebben wij uw interesse gewekt? Neem dan contact op met onze partner:

Na   ca 
AUTOMOTIVE & CAR SOLUTIONS 

1, 3, 4,5 1, 2, 4,5


