
Information Classification: Internal#

Datum ontvangst (in te vullen door Hella):   

Ordernummer tester (in te vullen door Hella):   

Ordernummer licenties (in te vullen door Hella):   

A.U.B. INVULLEN IN BLOKLETTERS Serienummer tester / scope (in te vullen door Hella):   /
GEGEVENS WERKPLAATS

Naam werkplaats: Tel. nr.:

Contactpersoon: E-mail:

Adres: Faxnr.:

Postcode: Ordernummer:

Plaats: Taal: Nederlands / Frans / Duits

Gelieve te schrappen wat niet past (alleen België).

GEGEVENS GROOTHANDELAAR

Nummer groothandelaar: Tel. nr.:

Naam groothandelaar: E-mail:

Adres: Faxnr.:

Postcode: Ordernummer:

Plaats:

Omschrijving mega macs X
mega macs X         compleet 

systeem

mega macs X2 totaalpakket met drie jaar licentie                X.2.b                X.2.c
8PD 015 265-841 (€ 1.190) +

8PY 015 267-601 (€ 500) +

8PY 015 268-411 (€ 0) +

8PY 015 268-421 (€ 0)

8PD 015 265-841 (€ 1.190) +

8PZ 015 266-031 (€ 0) +

8PD 015 265-951 (€ 1.290) +

8PY 015 267-601 (€ 500) +

8PY 015 268-411 (€ 0) +

8PY 015 268-421 (€ 0)

€ 1.690,- + 2x € 699,- excl. BTW € 2.980,- + 2x € 699,- excl. BTW

mega macs X3 totaalpakket met drie jaar licentie                X.3.b                X.3.c
8PD 015 265-841 (€ 1.190) +

8PY 015 267-611 (€ 1000) +

8PY 015 268-411 (€ 0) +

8PY 015 268-431 (€ 0)

8PD 015 265-841 (€ 1.190) +

8PZ 015 266-031 (€ 0) +

8PD 015 265-951 (€ 1.290) +

8PY 015 267-611 (€ 1000) +

8PY 015 268-411 (€ 0) +

8PY 015 268-431 (€ 0)

€ 2.190,- + 2x € 899,- excl. BTW € 3.480,- + 2x € 899,- excl. BTW

mega macs X4 totaalpakket met drie jaar licentie                X.4.b                X.4.c
8PD 015 265-841 (€ 940) +

8PY 015 267-621 (€ 1500) +

8PY 015 268-411 (€ 0) +

8PY 015 268-441 (€ 0)

8PD 015 265-841 (€ 940) +

8PZ 015 266-031 (€ 0) +

8PD 015 265-951 (€ 1.290) +

8PY 015 267-621 (€ 1500) +

8PY 015 268-411 (€ 0) +

8PY 015 268-441 (€ 0)

€ 2.440,- + 2x € 1.399,- excl. BTW € 3.730,- + 2x € 1.399,- excl. BTW

mega macs X5 totaalpakket met drie jaar licentie                X.5.b                X.5.c
8PD 015 265-841 (€ 940) +

8PY 015 267-631 (€ 2500) +

8PY 015 268-411 (€ 0) +

8PY 015 268-451 (€ 0)

8PD 015 265-841 (€ 940) +

8PZ 015 266-031 (€ 0) +

8PD 015 265-951 (€ 1.290) +

8PY 015 267-631 (€ 2500) +

8PY 015 268-411 (€ 0) +

8PY 015 268-451 (€ 0)

€ 3.440,- + 2x € 1.999,- excl. BTW € 4.730,- + 2x € 1.999,- excl. BTW

Type: Serienummer: Bouwjaar (indien bekend):

 (Werkplaats)

Plaats, datum Handtekening

 (Groothandelaar)

Plaats, datum Handtekening

In te ruilen diagnosetester

Merk:

De mega macs X inruilactie is uitsluitend geldig voor bestellingen geplaatst in de periode van 1 juni 2022 tot en met 15 juli 2022 en bij bestelling bij cq facturatie door een HGS 

partnergrossier. De in te ruilen tester dient een volwaardige diagnosetester te zijn ongeacht welk merk en wordt beoordeelt door de HGS adviseur. Deze behoudt zich het recht om, met 

opgave van redenen, een aangeboden tester niet voor de mega macs inruilactie in aanmerking te laten komen.

De mega macs X inruilactie is niet geldig in combinatie met andere promoties. 

Met ondertekening van dit document accepteer ik de bijgevoegde licentievoorwaarden van Hella Gutmann Solutions. Na afloop van de looptijd van de licentie 

(drie jaar) vindt voor onbepaalde tijd elk volgend jaar automatisch een verlenging voor één jaar plaats tenzij de licentiehouder uiterlijk één maand vóór de eindtijd 

van de licentie schriftelijk bij Hella Benelux BV aangeeft de licentie niet te willen verlengen.

Prijzen excl. BTW geldig vanaf 1 juni 2022 tot en met 15 juli 2022 en bij inruil van een aan de voorwaarden voldoende diagnosetester. Prijswijzigingen en druk- en typefouten 

Bestelformulier Hella Gutmann Solutions 
Versie inruilactie mega macs X, geldig van 1 juni t/m 15 juli 2022
S.v.p. mailen naar nl.hgs@hella.com  (Nederland) of be.hgs@hella.com  (België)

Vergeet niet het formulier te ondertekenen!

S.v.p. het vakje van uw keuze aankruizen

Het mega macs X2 totaalpakket bestaat uit de mega macs X kit, één jaar licentie voor module X2, één dag HGS gebruikerstraining en 

aflevering, installatie en eerste instructie ter plaatse en, alleen bij mega macs X compleet systeem, de HGS tablet.

Na één jaar en na twee jaar wordt de licentie voor module X2 automatisch verlengd zonder de mogelijkheid deze vervroegd op te 

zeggen. 

Het mega macs X3 totaalpakket bestaat uit de mega macs X kit, één jaar licentie voor module X3, één jaar lang ondersteuning door de 

HGS Technische Helpdesk, één dag HGS gebruikerstraining en aflevering, installatie en eerste instructie ter plaatse en, alleen bij mega 

macs X compleet systeem, de HGS tablet.

Na één jaar en na twee jaar wordt de licentie voor module X3 en de ondersteuning door de HGS Technische Helpdesk automatisch 

verlengd zonder de mogelijkheid deze vervroegd op te zeggen. 

Het mega macs X4 totaalpakket bestaat uit de mega macs X kit, één jaar licentie voor module X4, één jaar lang ondersteuning door de 

HGS Technische Helpdesk, één jaar lang HGS data (web), één dag HGS gebruikerstraining en aflevering, installatie en eerste instructie 

ter plaatse en, alleen bij mega macs X compleet systeem, de HGS tablet.

Na één jaar en na twee jaar wordt de licentie voor module X4, de ondersteuning door de HGS Technische Helpdesk en HGS data (web) 

automatisch verlengd zonder de mogelijkheid deze vervroegd op te zeggen. 

Het mega macs X5 totaalpakket bestaat uit de mega macs X kit, één jaar licentie voor module X5, één jaar lang ondersteuning door de 

HGS Technische Helpdesk, één jaar lang HGS data (web), één dag HGS gebruikerstraining en aflevering, installatie en eerste instructie 

ter plaatse en, alleen bij mega macs X compleet systeem, de HGS tablet.

Na één jaar en na twee jaar wordt de licentie voor module X5, de ondersteuning door de HGS Technische Helpdesk en HGS data (web) 

automatisch verlengd zonder de mogelijkheid deze vervroegd op te zeggen. 
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