Bestelformulier Hella Gutmann Solutions
Versie HGS mega macs 56 en 77 promoties 1 april 2019 tot en met 30 juni 2019
Voor Nederland s.v.p. mailen naar nl.hgs@hella.com, voor België s.v.p. faxen naar 03 870 36 63

Vergeet niet het formulier te ondertekenen!

5677-2019 Q2

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

Omschrijving

Zonder HGS Data / Repair

mega macs 56 totaalpakket met drie jaar licentie

1.8.1

Het mega macs 56 totaalpakket bestaat uit de mega macs 56 kit en één jaar licentie voor softwareupdates, het vrije gebruik van de
technische helpdesk, 1 dag gebruikerstraining en, indien van toepassing, het vrije gebruik van HGS Data en Repair.
Na 1 jaar en na 2 jaar wordt de licentie voor updates, gebruik van de Technische Helpdesk en, indien van toepassing, het vrije gebruik van
HGS Data en Repair automatisch verlengd zonder de mogelijkheid deze vervroegd op te zeggen.

8PD 010 601-191 (€ 3111)
8PZ 010 606-561 (€ 0)
8PY 010 600-141 (€ 925)
€ 4036,- + 2x € 925,- excl. BTW

Inclusief MT56 scopemodule ter waarde van € 390,-

1.10.1
+ 8PZ 010 607-751 (€ 340)
€ 4376,- + 2x € 925,- excl. BTW

mega macs 77 totaalpakket met drie jaar licentie

N.v.t.

Het mega macs 77 totaalpakket bestaat uit de mega macs 77 kit en één jaar softwarelicentie voor softwareupdates per jaar, het vrije
gebruik van de technische helpdesk, 1 dag gebruikerstraining en het vrije gebruik van HGS Data en Repair.
Na 1 jaar en na 2 jaar wordt de licentie voor updates, gebruik van de Technische Helpdesk en, indien van toepassing, het vrije gebruik van
HGS Data en Repair automatisch verlengd zonder de mogelijkheid deze vervroegd op te zeggen.

Met HGS Data
(mmPC en 42SE) /
Repair (mm56 en 66)

1.9.1

8PD 010 601-191 (€ 3111)
8PZ 010 606-561 (€ 0)
8PZ 010 600-711 (€ 1399)
€ 4510,- + 2x € 1399,- excl. BTW

1.11.1
+ 8PZ 010 607-751 (€ 340)
€ 4850,- + 2x € 1399,- excl. BTW

1.12.1

8PD 010 601-571 (€ 5455)
8PY 010 614-701 (€ 1399)
€ 6854,- + 2x € 1399,- excl. BTW

Inclusief MT77 scopemodule ter waarde van € 790,-

N.v.t.

1.13.1
+ 8PZ 010 614-291 (€ 600)
€ 7454,- + 2x € 1399,- excl. BTW

De HGS mega macs 56 en 77 promoties zijn uitsluitend geldig voor bestellingen geplaatst in de periode van 1 april tot en met 30 juni 2019 en bij bestelling bij cq facturatie door
een HGS partnergrossier.
Met ondertekening van dit document accepteer ik de bijgevoegde licentievoorwaarden van Hella Gutmann Solutions. Na afloop van de looptijd van de licentie vindt 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 april tot en met 30 juni 2019. Prijswijzigingen en druk- en typefouten voorbehouden

(Werkplaats)
Plaats, datum

Handtekening

(Groothandelaar)
Plaats, datum

Handtekening

