
SUPERVAG + SVAGPSA

SUPERVAG + SVAGFULL

SUPERVAG + SVAGVINR6

•  výměna staré diagnostiky za novou 

•  nový typ diagnostiky DS150, 

•  1 roční plnohodnotná licence – osobní vozy    
    (včetně aktualizací po dobu 1 roku)

•  VTI data = HEYNES PRO BASIC (1 ROK)

•  Podmínkou ceny je vrácení staré DELPHI VCI diagnostiky 

•  profesionální diagnostika pro vozy koncernu VW (základní        
     nastavení, kódování, přizpůsobení, bloky hodnoty, akční členy,  
     závady,….)

•  licence PSA pro základní diagnostiku vozů Peugeot a Citroën

• předplatné pro rok 2017

•  MOC: 32.000,- Kč 

•  profesionální diagnostika pro vozy koncernu VW (základní nastavení,  
     kodování, přizpůsobení, bloky hodnoty, akční členy, závady,….)

•  licence PSA pro základní diagnostiku vozů Peugeot a Citroën

•  licence SPEED pro čtení/zápis paměti EEPROM, klonování řídicích  
     jednotek, zálohování pamětí řídicích jednotek, práce s tachometry a  
     další. Výměna řídicích jednotek je na pár kliknutí. 

•  licence VIN-R pro čtení tajných čísel/PIN/Component security.       
     Příprava klíčů a dálkových ovladačů k vozidlu a další

•  licence Airbag pro reset airbagových řídicích jednotek, včetně   
     potřebného nástavce

•  licence Flash2 jako rychlý a bezpečný nástroj pro práci s EPROM

•  předplatné pro rok 2017

•  MOC: 101.000,- Kč 

•  profesionální diagnostika pro vozy koncernu VW (základní  
     nastavení, kódování, přizpůsobení, bloky hodnoty, akční  
     členy, závady,….)

•  licence VIN-R pro čtení tajných čísel/PIN/Component security    
     příprava klíčů a dálkových ovladačů k vozidlu a další

•  předplatné pro rok 2017

•  MOC: 32.000,- Kč
 

    

Akční cena:

22.000,- Kč
    

Akční cena:

22.000,- Kč

    

Akční cena:

69.900,- Kč

DELPHI DS 150 EXCHANGE 

diagnostika: Restart
podzim 2016

  

Platnost nabídky do 31.12.2016

    

Akční cena:

29.000,- Kč

•  restart aktualizace pro majitele propadlé licence

•  MOC: 16.900,- Kč
    

Akční cena:

11.900,- Kč

ACTIA AkTUALIzACE SoFTwARE MULTIDIAG-B

Uvedené ceny jsou bz DPH



diagnostika: Restart
podzim 2016

•  aktualizace databáze 2016 (rozšíření o nové vozy)

•  MOC: 3.586,- Kč

•  Cena licence k aktualizaci na 12 měsíců pro TPMII

•  (u propadlé licence déle než 6 měsíců)

•  MOC: 4.247,- Kč

•  A jako dárek rádio GUTMANN: 
Bluetoth radio s dálkovým ovladačem, automatickým vyhledáváním radií, 
slotem pro micro SD karty, AUX vstupem a microfonem pro hands free. 
Napájení zajišťuje vestavěná baterie o kapacitě 1800 mAh, nabíjení přes 
micro usb, silikonové madlo pro snadné nošení. 

• 1 ROK AKTUALIZACE DIAGNOSTIKY VČETNĚ TECHNICKÝCH DAT 

•  MOC: 54.725,- Kč

• 3 ROKY AKTUALIZACE DIAGNOSTIKY VČETNĚ TECHNICKÝCH DAT 

•  MOC: 94.325,- Kč

    

Akční cena:

2.990,- Kč

    

Akční cena:

2.376,- Kč

    

Akční cena:

52.500,- Kč

    

Akční cena:

72.300,- Kč

VDo TPMS PRo AkTUALIzACE 

RočNí LICENCE AkTUALIzACE PRo TPMII

MEGA MACS PC

RočNí  AkTUALIzACE

TŘíLETÁ AkTUALIzACE

•  První plnohodnotný diagnostický software od Hella Gutmann.

•  Nepotřebujete drahý přístroj, stačí vám tablet, notebook nebo PC, které    
     aktuálně používáte.

Funkce: 
čtení a mazání kódů závad všech řídících jednotek, resetování servisních 
intervalů, testy akčních členů, kódování a nastavení všech systémů, identi-
fikace dle VIN, bezdrátová komunikace, pravidelné aktualizace, technická 
data vždy po ruce a mnoho dalšího.

• Mega macs PC hardware package (8PD 010 601-931)

• Basic-software mega macs PC (8PY 010 600-911)
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Uvedené ceny jsou bez DPH




