Prijslijst 2015 voor inbouw
Carkits
Inbouw bij 1 van onze vestigingen:
Inbouw op locatie ( tot straal 50 km rond Lemmer ):
Inbouw op locatie ( tot straal 75 km rond Lemmer ):
Inbouw op locatie ( tot straal 100 km rond Lemmer):

€
€
€
€

125,00
135,00
145,00
155,00

Montage houder/lader op locatie:

€ 75,00

Car 2 iso 2 car kabel ( met uitzondering van speciale audiosystemen):
Zwanehals microfoon Peiker:
Dashmount / Proclip t.b.v. montage in auto zonder gaten te boren:
Actieve houder/lader Smart Phone:

€
€
€
€

35,00
60,00
35,00
75,00

Inbouw bij 1 van onze vestigingen
Inbouw op locatie Track24 ( tot straal 50 km rond Lemmer ):
Inbouw op locatie Track24( tot straal 75 km rond Lemmer):
Inbouw op locatie Track24( tot straal 100 km rond Lemmer):

€
€
€
€

85,00
95,00
105,00
115,00

Uitbouw carkit / ritregistratie ( tot straal 50 km rond Lemmer ):
Uitbouw carkit / ritregistratie ( tot straal 75 km rond Lemmer ):
Uitbouw carkit / ritregistratie ( tot straal 100 km rond Lemmer):

€ 80,00
€ 90,00
€100,00

Inbouw tarieven diverse producten

Voor meerdere inbouw acties op 1 locatie en op het zelfde tijdstip kunt u contact
met ons opnemen voor een passende offerte of voorstel.
of bij 5+ voertuigen.
Alle genoemde prijzen zijn exclusief 21% BTW.

Goedgekeurde SCM alarm systemen
Klasse 1 alarm/blokkeer systeem met SCM certificaat inclusief montage:
Klasse 2 Alarm systeem met SCM Certificaat inclusief montage:
Klasse 3 Alarm systeem met SCM Certificaat inclusief montage:

€ 499,00
€ 599,00
€ 699.00

Bovenstaande alarmen kunnen bijna in elk merk/model personen/bedrijfs auto
gemonteerd worden maar er zijn altijd bijzondere gevallen en hiervoor gelden
dan andere prijzen.
Klasse 4 alarm systeem (voertuig volg systeem )met SCM certificaat
inclusief montage exclusief het benodigde meldkamer abonnement:
Klasse 5 alarm systeem (voertuig volg systeem )met SCM certificaat
inclusief montage exclusief het benodigde meldkamer abonnement:

€ 699,00
€ 799,00

In het geval van de Klasse 4 en 5 alarm moeten er in het betreffende voertuig
al een basis alarm systeem aanwezig zijn. Tevens is het verplicht om een
meldkamer abonnement af te sluiten.
Cruise Control
Meerprijs bedienings hendel met geheheugen:
John Gold Cruise control inclusief montage:
Stinger

€ 99,00
€ 699,00

Stinger VIP car computer inclusief montage:
Stinger Card met MPHD antenne, usb kabel en inclusief montage:
Stinger Laser Analyzer + 1 laser oog inclusief montage:
Stinger Laser oog ( los ) inclusief montag:

€2400,00
€1600,00
€ 599,00
€ 199,00

Alle genoemde prijzen zijn exclusief 21% BTW.

John Gold cruise control inclusief montage:
€
585,00

