PRIJSLIJST 2022-01

TECH360 / ASSIST

TECH360 / SPECIALIST

€ 129,-

€ 179,-

per maand

per maand

- 1 Monteur

- 1 Monteur

- Extra monteur: €50 per maand

- Extra monteur: €100 per maand

- Onbeperkt Vraagbaak

- Onbeperkt Vraagbaak

- 1 merk Pass Thru (t.w.v. €225)

- 1 merk Pass Thru (t.w.v. €225)

- Kennistest

- Kennistest

- Twee praktijkdagen per jaar

- Vier diagnosetrainingen per jaar

OPTIES
ASSIST

TECH360 trainingen voor
een extra monteur

SPECIALIST

€ 50,- per maand, per monteur
€ 100,- per maand, per monteur

• Twee of vier trainingsdagen per jaar (t.w.v. € 300,- per trainingsdag)
• Inclusief lesmateriaal en catering

marketingconcept

Per maand € 175,-

Uitgebreide marketingondersteuning op het gebied van onderhoud en reparatie aan EV en Hybride.

€ 879,-

Remote Services
Leun niet op de merkdealer, leun op TECH360 en houd de omzet in eigen huis.
•

Inleren van sleuteltransponders

•

Coderen van accu’s en verstuivers

•

Configureren van trekhaaksets

•

Eenmalige aanschaf equipment

•

Lezen en wissen van DTC-codes

•

Diagnose op afstand

•

Service interval resets

Remote Services Pro | verbinding via Wi-Fi of Ethernet | Voorbereid op 4-CAN, CAN-FD en DoIP
Remote Services Classic | verbinding via USB-C

€ 879,-*
€ 399,-*

* O nze Remote Services worden afgerekend per werkzaamheid, afhankelijk van type en merk. Onze tarieven
worden helder en transparant vermeld in onze Remote Services App en zijn daarnaast terug te vinden op onze website: www.TECH360.nl

vanaf € 69,-**

Jouw monteur klaart de klus samen met onze expert.
In één van onze TECH360 Centers
Op jouw eigen werkvloer (+ € 0,60 per km)
** Minimaal worden altijd 2 uren in rekening gebracht

€ 69,- per uur
€ 125,- per uur

01.22.TECH360

Assistentie op locatie
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Pass Thru
Direct toegang tot originele onderhoudsboekjes, re-calls, service bulletins en software-updates.
Aanmaken
account
Merk

€225,-

€300,-

€300,-

€350,-

€350,-

BMW*, MINI*
Kia
Hyundai
Mazda Honda
Nissan
Ford

Mercedes
Smart

Dacia*
Renault*

Audi*, SEAT*
SKODA*
Volkswagen*

Jaguar
Landrover

-

€ 35,éénmalig

€ 200,eenmalig

-

-

-

-

€ 240,per half
jaar

-

Peugeot*, Citroën*
Chevrolet, Opel

Toyota, Lexus
Volvo*

Secure dongle

–

Software via
autofabrikant

-

Abonnement via
autofabrikant

-

€ 180,éénmalig
per computer

-

TECH360 heeft geen invloed op wijzigingen die door fabrikanten worden gedaan in hun Pass Thru portal. Per automerk kan de autofabrikant additionele
ticketkosten in rekening brengen en/of de kosten voor secure dongles en abonnementen wijzigen - TECH360 heeft hier geen enkele invloed op. Let op, de
prijzen van de originele Pass Thru equipment worden bepaald door de autofabrikant. TECH360 heeft hier geen enkele invloed op.
* Updates kunnen uitsluitend worden uitgevoerd met een originele VCI. Voor een prijsopgave zie Pass Thru equipment.
** Inclusief: Account aanmaken op naam van het bedrijf, toegang voor persoon binnen bedrijf, toegang tot technische informatie, inlog digitale
      serviceregistratie, Laptop/PC configuratie en installatie. Exclusief: VCI installatie, fabriekssoftware installatie, aanvullende vrijgave, Walk Thru/Talk Thru.

Pass Thru equipment
Pass Thru VCI J2534
BMW + MINI, I Com
Peugeot + Citroen, PSA XS Evolution
Volvo, Dice
Audi + SEAT + Skoda + Volkswagen, VAS

€ 995,€ 525,€ 699,€ 450,€ 885,-

Gys acculader keep-alive 100A
€ 599,Laptop (gebruikt)
vanaf € 350,Euro DFT - incl. 14-inch notebook
€ 6.356,Euro DFT - incl. 14-inch toughbook
€ 6.955,-

Pass Thru live ondersteuning – strippenkaart (onbeperkt geldig)
Met TECH360 abonnement (3 uur)

€ 225,-

Pro-trainingen
Houd jouw garage van nu op het niveau van morgen met de Pro-programma’s van TECH360. Ook
beschikbaar zonder TECH360 abonnement.

Kijk voor een actueel aanbod van hoogwaardige trainingen,
workshops en kennissessies op:

€ 395,€ 525,€ 250,€ 525,€ 299,€ 1.199,€ 550,€ 325,€ 375,€ 460,-

www.tech360.nl

Deze prijslijst vervangt alle voorgaande prijslijsten. Genoemde prijzen zijn exclusief BTW.
POWERED BY:

01.22.TECH360

ADAS-Pro
AircoPro
BrakePro
DieselPro
TurboPro
EV / Hybrid Pro traject (tweedaags), inclusief NEN9140 certificering en toebehoren
EV / Hybrid Pro training, alleen voor NEN9140 gecertificeerde bedrijven
EV / Hybrid Pro | dag 3 | Diagnose training
EV/ Hybrid Pro | dag 4 | Batterijtechniek
F-gassen / terugwinnen Mobiele Airco’s

