
Dräger Interlock XT

 > HUUROVEREENKOMST (1 - 2 - 3 jaar) € 126,- per maand - exclusief inbouw, downloads, uitbouw    Alle prijzen zijn inclusief 21 % BTW met automatische incasso(*1) daar waar het  maand-
 > HUUROVEREENKOMST (4 jaar) € 118,- per maand - exclusief inbouw, downloads, uitbouw termijnen betreft en gelden gedurende de periode van veroordeling  vanaf de datum
 > HUUROVEREENKOMST (5 jaar) € 114,- per maand - exclusief inbouw, downloads, uitbouw van veroordeling. Bij een aankoopovereenkomst(*2) dient het totale bedrag voor de start 
 > INBOUW (STANDAARD) (*3) € 259,- (indien canbus interface noodzakelijk → extra van € 89,-) van inbouw te worden betaald. 
 > DOWNLOAD (*3) Extra service is niet in huur- of aankoopprijs inbegrepen.Voor extra services zie de prijslijst.
          Aantal downloads over een periode van 1 jaar 6

          Aantal downloads over een periode van 2 jaar 8 Inbouw (standaard)
          Aantal downloads over een periode van 3 jaar 10 Bij een standaard inbouw wordt geen canbus interface voorzien. Een canbus interface 
          Aantal downloads over een periode van 4 jaar 12 laat de inbouwer toe bepaalde signalen mogelijk af te takken. Indien er een canbus
          Aantal downloads over een periode van 5 jaar 14 interface dient gemonteerd te worden, wordt dit als een extra service beschouwd en als
 > UITBOUW € 121,- supplement aangerekend. Zie prijslijst.

 > AANKOOPOVEREENKOMST (1 jaar) € 2.546,- Geen voordeel Diefstalverzekering
 > AANKOOPOVEREENKOMST (2 jaar) € 3.318,- Uw voordeel is € 566,- Na voorleggen van het politierapport wordt € 486,- voor de volledige vervanging van 
 > AANKOOPOVEREENKOMST (3 jaar) € 4.090,- Uw voordeel is € 1.426,- het alcoholslot aan de deelnemer berekend, inclusief inbouwkosten en download.
 > AANKOOPOVEREENKOMST (4 jaar) € 4.863,- Uw voordeel is € 1.901,-

 > AANKOOPOVEREENKOMST (5 jaar) € 5.636,- Uw voordeel is € 2.424,-

In bovenstaande prijzen bij aankoopovereenkomst is de standaard inbouw en zijn downloads inbegrepen.

Het verschuldigd bedrag dient voor het uitvoeren van de installatie van de Interlock XT in het voertuig 

van de bestuurder betaald te worden. (*3) Vooraleer de inbouw van het alcoholslot wordt gestart, dient de montagekost en 
         eerste download betaald zijn.

HET DIENSTENCENTRUM Handtekening deelnemer (voorafgegegaan met gelezen en goedgekeurd)

NV KRAUTLI

Zone Maalbeek - Industrialaan 15

B-1702 Dilbeek (Groot-Bijgaarden)

Telefoon: 0800 30 808

€ 60,- per download (uitlezing)

(*1) Uw rekening mag niet geblokkeerd zijn voor automatische incasso.
(*2) Bij aankoopovereenkomst is geen diefstalverzekering en uitbouw inbegrepen.

Bel voor meer informatie 0800 30 808

Alcolslotprogramma - prijzenoverzicht huur- of aankoopovereenkomst


