
Accessoires Adviesverkoop-
prijs: Opmerking:

MT-USB scopemodule €    390,- per stuk De MT-USB scopemodule is alleen leverbaar voor de mega macs X3 en X4

MT-HV Basic meetmodule € 1.190,- per stuk De MT-HV Basic meetmodule is alleen leverbaar voor mega macs X4 en X5, MT56 of MT77 vereist

MT-HV Plus meetmodule € 1.590,- per stuk De MT-HV Plus meetmodule is alleen leverbaar voor mega macs X4 en X5, MT56 of MT77 vereist

MT-HV Pro meetmodule € 2.290,- per stuk De MT-HV Pro meetmodule is alleen leverbaar voor mega macs X4 en X5

Hella Gutmann hee�  de wereld van voertuigdiagnose en data volledig herzien en hier is de mega macs X uit 

voortgekomen. Profi teer nu van 1 juni tot en met 15 juli 2022 van een voordelige inruilkorting!

* Deze licentiekosten worden na het eerste jaar van aanschaf in rekening gebracht! Kies je in deze actieperiode voor een mega macs X2, dan betaal je het eerste jaar 
 € 1.690,- voor de hardware + licentie, het tweede jaar € 699,- voor de licentie én het derde jaar € 699,- voor de licentie

Toestel: Versie: Contract 
duur:

Advies-
verkoopprijs: Inruilkorting: Actieprijs Prijs licentie 

na één jaar*:

Mega macs X

mega macs  X2
mega macs  X3
mega macs  X4
mega macs  X5

3 jaar
3 jaar
3 jaar
3 jaar

€ 2.190,-
€ 2.690,-
€ 3.190,-
€ 4.190,-

€    500,-
€    500,-
€    750,-
€    750,-

€ 1.690,-
€ 2.190,-
€ 2.440,-
€ 3.440,-

€    699,-
€    899,-
€ 1.399,-
€ 1.999,-

Mega macs X 
compleet systeem

mega macs  X2
mega macs  X3
mega macs  X4
mega macs  X5

3 jaar
3 jaar
3 jaar
3 jaar

€ 3.480,-
€ 3.980,-
€ 4.480,-
€ 5.480,-

€    500,-
€    500,-
€    750,-
€    750,-

€ 2.980,-
€ 3.480,-
€ 3.730,-
€ 4.730,-

€    699,-
€    899,-
€ 1.399,-
€ 1.999,-

MEGA MACS X � KEUZE VRIJHEID OP ALLE NIVEAUS

  mega macs X - Dé revolutie in de voertuigdiagnose         

Prijzen zijn excl. BTW en onder voorbehoud van 
prijswijzigingen en druk- en zetfouten


