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1.  Inleiding 
1.1 
De CitNOW Sales, Workshop, Web en Bodyshop apps zijn 
ontworpen om op standaard Apple iPod Touch apparatuur te 
werken, 5de of 6de generatie. Deze inrichtingen moeten minstens 
voorzien zijn van iOS 7, maar bij voorkeur de laatste versie van iOS. 

CitNOW zal u soms van iPods voorzien (en andere bijbehorende 
kitcomponenten, zie het deel over kitcomponenten hieronder) die 
zijn geconfigureerd met de van toepassing zijnde CitNOW software 
in ons bezit. U kunt ook uw eigen apparatuur gebruiken, mits het 
voldoet aan de bovenstaande minimumspecificatie. Als geheel 
worden de iPods en componenten de “Kit” genoemd. De voor 
geconfigureerde iPods die door CitNOW worden geleverd, 
behoeven geen Apple ID en het wordt niet aangeraden om die toe 
te voegen. 

https://checkcoverage.apple.com/gb/en/ 

Denk er aan dat, als u andere apps, muziek of inhoud installeert op 
het apparaat dat u voor de CitNOW-service gebruikt, dit nadelig 
kan werken op de CitNOW software. 

Als wij u een iPod hebben geleverd die onder garantie staat, zal 
CitNOW een vervanging verzorgen in overeenstemming met het 
onderstaande proces. 
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2.  Retourproces 
2.1 
Volg de stappen hieronder: 

1. Meld een probleem door het formulier op de Supportpagina 
van het CitNOW Dashboard in te vullen, met de details van de 
storing. U kunt op het dashboard inloggen via de inlogknop 
van het Dashboard op de www.citnow.com website. Als u 
geen toegang heeft tot het CitNOW Dashboard, kunt u het 
met uw manager bespreken die wel toegang moet hebben. 
Als u problemen heeft, kunt u ons bellen op +31 (0)85 016 
7774.  

2. Zodra u het probleem heeft gemeld, ontvangt u een 
telefoontje van CitNOW Support om de storing te bevestigen 
en u een retournummer te geven – een RMA-nummer.  

3. Als er een Apple ID op de iPod is aangebracht, moet dit 
worden verwijderd voordat het wordt geretourneerd. Als u de 
details niet weet, ga dan naar de supportpagina voor Apple 
ID's (https://support.apple.com/en-gb/apple-id) voor 
instructies over het vinden van uw Apple ID en het resetten 
van uw wachtwoord. 

4. U moet de defecte iPod naar het volgende adres sturen (met 
vermelding van het RMA-nummer volgens de afbeelding): 

RMA-nummer CitNOW klantenondersteuning: xxxxxxxx 
9 Millars Brook Office Park 
Molly Millars Lane 
Wokingham 
RG41 2AD 
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Wij realiseren ons dat u zonder uw iPod misschien geen video's 
kunt maken dus wij zullen ons best doen om u zo snel mogelijk 
weer aan de slag te krijgen. Vergeet niet dat u de CitNOW App ook 
op een ander Apple apparaat vanuit de App winkel kunt 
downloaden en wij zullen u daar met genoegen bij assisteren. 

 

3.  Nieuwe of extra ipod 
3.1 
Als u een nieuwe iPod nodig heeft, heeft u drie opties: 

1. CitNOW kan u voor uw gebruik een iPod leveren die wij voor 
een tarief van 299 euro + 25 euro levering (excl. BTW) kunnen 
configureren voor uw dealerbedrijf.  

2. CitNOW kan u een complete kit (iPod, driepoot, i-Rig 
microfoon, windjammer microfoonkap, stroomadapter en -
snoer) leveren voor uw gebruik die wij configureren voor een 
tarief van 399 euro + 25 euro levering (excl. BTW) kunnen 
configureren voor uw dealerbedrijf. Er zijn ook extra 
(optionele) items leverbaar en die staan op pagina 5 van dit 
document. 

3. U kunt bij een gerenommeerde winkel een iPod kopen (nieuw 
of gerenoveerd) en wij kunnen u assisteren bij het 
downloaden van de CitNOW app op uw apparaat, vanuit de 
App winkel.  

Als u wilt dat CitNOW u deze items levert, meld dit dan via uw 
CitNOW Dashboard. 
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4.  Kitcomponenten 
4.1 
Naast de iPod levert CitNOW tevens de volgende kitcomponenten: 

Standaard componenten in de Kit Box 

• i-Rig (microfoon) 
• Driepoot 
• USB-laadsnoer 
• Stroomadapter 
• Windjammer (pluizige hoes om windruis te voorkomen) 

Optionele componenten 

• Digitale bandprofielmeter 
• Remblokdiktemeter 
• 360 graden camera (voor gebruik met Interior 360) 
• Driepoot voor 360 graden camera 

Als uw component tijdens de garantieperiode van 90 dagen een 
fabrieksfout krijgt, komt u misschien in aanmerking voor een 
vervanging. Volg het hierboven uitgelegde retourproces. 

Als u wilt dat CitNOW u een vervangend component stuurt als 
gevolg van fysieke schade, of een extra kitcomponent die niet in uw 
oorspronkelijke kit zat, kunnen wij elk standaard component 
leveren voor 35,95 euro (excl. BTW) per item. Vraag ons om de 
prijzen van de bovenstaande optionele componenten. Alle items 
zijn exclusief levering, waarvoor 8,95 euro (excl. BTW) wordt 
gerekend. Meld uw wensen via uw CitNOW Dashboard. 

 


