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COYOTE NU OOK BESCHIKBAAR OP ANDROID AUTO 

 

Waver, 16 juni 2021 – COYOTE, de Europese leider in geconnecteerde rijhulpsystemen 

kondigt vandaag de lancering van zijn app voor Android Auto aan. Dit is goed nieuws 

voor de coyote-gebruikers die de app nu al gebruiken via Android. 56% van hen gaf 

recent nog aan dat ze geïnteresseerd zouden zijn in het gebruik van het 

rijhulpsysteem vanaf het scherm van hun voertuig1.    

 

 

 

Met meer dan 5 miljoen downloads, kent de App van Coyote regelmatig nieuwe 

updates, aldus ook voor Android. Dankzij de uitstekende integratie in het voertuig, 

kunnen de gebruikers voortaan rechtstreeks genieten van een optimale Coyote-

ervaring via het scherm van hun voertuig. Met deze nieuwe functie bevestigt Coyote 

zijn engagement om te blijven innoveren en bestuurders, overal in Europa, te helpen 

om in alle veiligheid en aan de juiste snelheid te rijden.  

 

« We zijn zeer tevreden dat wij een langverwachte en op maat gemaakte app 

ter beschikking kunnen stellen van onze gebruikers. Een app die specifiek werd 

ontworpen voor onze gemeenschap en die volledig inspeelt op het universum 

van Android Auto. De gebruiker zal in het vervolg al onze diensten kunnen 

gebruiken zonder te moeten inboeten op zijn gebruiksreflexen  bij Android  », 

verduidelijkt Laurent Le Toriellec, Head Products & Services bij Coyote.  

 
1 Enquête Connaissance clients Coyote janvier 2021 
 



        
 

Het beste van Coyote op Android Auto 

Gebruikers van de Coyote-app via Android kunnen voortaan optimaal gebruik 

maken van de Coyote technologie die het Franse bedrijf intern heeft ontwikkeld door 

eenvoudigweg hun smartphone te verbinden met hun voertuig. De gebruiker zal dan 

alle diensten rechtstreeks kunnen bedienen via de interface van het voertuig.  

De technologie van Coyote, die bekend staat om haar betrouwbare informatie, 

omvat waarschuwingen in ‘real time’ die door meer dan 5 miljoen gebruikers in 

Europa wordt gevoed. Waarschuwingen die – dankzij een voortdurende actualisering 

van de gegevens en de zeer intuïtieve 3D-kaart – gevaren op de weg signaleren, 

snelheidsbeperkingen weergeven en een intelligente navigatie verzekeren. Hierdoor 

wordt ook de herberekening van de routes, in functie van de verkeersontwikkeling, 

mogelijk gemaakt en ook de rijstrookwisselingen wordt hiermee begeleid. 

 

Voor elk besturingssysteem een aangepaste oplossing  

De compatibiliteit tussen de Coyote App en Android Auto versterkt de 

beschikbaarheid van de door Coyote aangeboden diensten. Het rijhulpsysteem l was 

namelijk al beschikbaar voor de gebruikers van iOS-smartphones via Apple CarPlay. 

Voortaan kunnen alle bestuurders, ongeacht het type smartphone (Android of 

Apple), genieten van de voordelen dat een geïntegreerd systeem biedt in hun 

voertuig. Een geïntegreerd systeem dat bijdraagt tot een optimaal gebruiksgemak 

en een maximale veiligheid voor de automobilist, wanneer deze de weg opgaat.   

Coyote op Android Auto is overal in Europa beschikbaar voor de gebruikers van de 

Coyote App op Android met de Extend-Formule.  

Om het gebruik via Android Auto te promoten, biedt Coyote gratis toegang tot de 

nieuwe functie voor al zijn Android-klanten tot 15 juli 2021. Na deze periode zullen alle 

gebruikers een abonnement via de Coyote Extend-formule moeten afsluiten van 

10,99 € /maand om gebruik te kunnen blijven maken van alle diensten van Coyote 

op Android Auto. Een intelligente on-board dienst die steeds vaker aanwezig is in de 

Europese auto’s. Eind 2018, was de Android Auto technologie al geïntegreerd in bijna 

50% van de verkochte voertuigen in Europa.  

 

Coyote biedt daarenboven, voor zowel iOS en Android, een gratis proefperiode van 

één maand voor elke nieuwe inschrijving op zijn app. Om u in te schrijven en de 

Coyote-ervaring te beleven, afspraak op coyotesystems.be. 

 

 

 

 

https://www.coyotesystems.be/nl/


        
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persdienst Coyote 

 

press@coyotesystems.be  

 

Meer informatie over Coyote op Android Auto 

 

YouTube: LINK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OVER COYOTE 

 

Sinds zijn oprichting in 2005, is COYOTE, dankzij zijn uitgebreid aanbod aan diensten, de Europese leider in geconnecteerde 

rijhulpmiddelen voor particulieren en bedrijven. Het COYOTE-serviceplatform, dat een perfecte aansluiting vormt tussen mens en 

technologie, is beschikbaar op de geconnecteerde toestellen, de ingebouwde multimediasystemen van voertuigen en via de mobile 

app. Sinds 2018 zijn de Coyote Secure en Coyote Fleet opties het dienstenplatform komen versterken. Bovenop de bestaande 

rijhulpmiddelen die worden aangeboden in 16 Europese landen via de real time gegevens, beschikt COYOTE over de meest 

doeltreffende Europese opsporings- en terughaaldienst voor gestolen wagens (Coyote Secure), en een fleet-management tool voor 

bedrijfswagens (Coyote fleet). Coyote is daarenboven één van de grootste verzamelaars van mobiliteitsgegevens. Meer dan 5 miljoen 

gebruikers wisselen dagelijks real time en geo-gelokaliseerde informatie uit over de snelheidsbeperkingen, gevaarlijke zones, 

vertragingen alsook gevaarlijke situaties op de weg. Om de betrouwbaarheid van zijn diensten te garanderen, verwerkt COYOTE 

maandelijks gemiddeld bijna 5 miljard gegevens, die door de gebruikers en alle aangesloten terminals worden teruggekoppeld. COYOTE 

heeft 360 werknemers en een omzet van 130 miljoen euro. Het bedrijf heeft sinds zi jn oprichting ook verschillende prijzen gewonnen, 

waaronder de Frost & Sullivan Telematics Award in 2008, de Decade Trophy in 2015, de Blue Ocean Awards in 2016 en is in 2019, 2020 en 

2021 bekroond met de onderscheiding van Customer Service of the Year in zijn categorie "Driving Assistance Solution". 

WWW.COYOTESYSTEMS.BE 
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