
 

Omschrijving
Verkoopprijs met

HGS Data / Repair
Prijs per

mega macs 56 kit

1 jaar online software updates

1 jaar onbeperkte toegang tot de HGS technische helpdesk

1 dag HGS gebruikerstraining

Aflevering, installatie en eerste instructie ter plaatse

Actieprijs in combinatie met een driejarig licentiecontract, eerste jaar:

€ 5.850,-

€ 4.850,-

Verlenging licentie mega macs na één jaar € 1.399,- jaar

Omschrijving
Verkoopprijs met

HGS Data / Repair
Prijs per

mega macs 56 kit

1 jaar online software updates

1 jaar onbeperkte toegang tot de HGS technische helpdesk

1 dag HGS gebruikerstraining

Aflevering, installatie en eerste instructie ter plaatse

Prijs na inruil (vraag naar de voorwaarden), eerste jaar:

€ 5.850,-

€ 4.850,-

Verlenging licentie mega macs na één jaar € 1.399,- jaar

Prijslijst Benelux excl. BTW geldig vanaf 1 januari tot en met 31 maart 2019
Prijswijzigingen en druk- en typfouten voorbehouden 1 / 2

mega macs 56

Leveromvang mega macs 56 kit: mega macs 56 incl. accupack, DT VCI (draadloze communicatiemodule), voedingsadapter en netkabel, Bluetooth®-adapter (draadloze communicatie met de pc), USB-kabels (host 

en device), snelstart-gids, keycord, koffer

De mega macs licentie geeft recht op twee softwareupdates per jaar, vrij gebruik van de HELLA Technische Helpdesk, 1 dag HGS gebruikerstraining en - indien van toepassing - vrij gebruik van HGS Data en Repair.

Actieprijslijst Hella Gutmann Solutions 

HGS mega macs 56 en 77 promoties 1 januari tot en met 31 maart 2019

€ 925,-

Verkoopprijs zonder

HGS Data / Repair

€ 5.036,-

€ 4.036,-

€ 5.510,-

€ 4.510,-

stuk

€ 5.376,-

€ 4.376,-

Verkoopprijs zonder

HGS Data / Repair

€ 5.036,-

€ 4.036,-

€ 5.510,-

€ 4.510,-

stuk

Inclusief MT56 scopemodule ter waarde van € 390,-

Actieprijs in combinatie met een driejarig licentiecontract, eerste jaar:

€ 5.376,-

€ 4.376,-

€ 925,-

Inclusief MT56 scopemodule ter waarde van € 390,-

Prijs na inruil (vraag na de voorwaarden), eerste jaar:



 

Omschrijving Verkoopprijs Prijs per

mega macs 77 kit

1 jaar online software updates

1 jaar onbeperkte toegang tot de HGS Technische Helpdesk

1 jaar onbeperkte toegang tot HGS data en de HGS reparatiehulp

1 dag HGS gebruikerstraining

Aflevering, installatie en eerste instructie ter plaatse

Actieprijs in combinatie met een driejarig licentiecontract, eerste jaar:

€ 8.454,-

€ 7.454,-

Verlenging licentie mega macs na één jaar € 1.399,- jaar

Omschrijving Verkoopprijs Prijs per

mega macs 77 kit

1 jaar online software updates

1 jaar onbeperkte toegang tot de HGS Technische Helpdesk

1 jaar onbeperkte toegang tot HGS data en de HGS reparatiehulp

1 dag HGS gebruikerstraining

Aflevering, installatie en eerste instructie ter plaatse

Prijs na inruil (vraag naar de voorwaarden), eerste jaar:

€ 8.454,-

€ 6.954,-

Verlenging licentie mega macs na één jaar € 1.399,- jaar

Prijslijst Benelux excl. BTW geldig vanaf 1 januari tot en met 31 maart 2019
Prijswijzigingen en druk- en typfouten voorbehouden 2 / 2

mega macs 77

HGS mega macs 56 en 77 promoties 1 januari tot en met 31 maart 2019

Actieprijslijst Hella Gutmann Solutions 

€ 7.854,-

€ 6.354,-

stuk

Leveromvang mega macs 77 kit: mega macs 77, DT VCI, dockingstation, voedingsadapter, netkabel, USB-kabel voor VCI, USB-kabel voor mega macs 77, lanyard, USB-stick met drivers, snelstart-gids.

De mega macs 77 licentie geeft recht op twee softwareupdates per jaar, vrij gebruik van de HELLA Technische Helpdesk, 1 dag HGS gebruikerstraining en vrij gebruik van HGS Data en HGS Reparatiehulp.

Inclusief MT77 scopemodule ter waarde van € 790,-

Prijs na inruil (vraag na de voorwaarden), eerste jaar:

€ 7.854,-

€ 6.854,-

stuk

Inclusief MT77 scopemodule ter waarde van € 790,-

Actieprijs in combinatie met een driejarig licentiecontract, eerste jaar:


