
Updates MaxiSys systemen het eerste jaar gratis!
De Nederlandstalige MaxiSys systemen, welke exclusief bij Smeets Solutions leverbaar zijn, worden standaard geleverd 
met een actief software abonnement voor 1 jaar. Gedurende dit jaar kan onbeperkt de nieuwste Nederlandstalige 
software gedownload worden. Updaten gaat heel eenvoudig via de WIFI-verbinding op het MaxiSys systeem.

Wat gebeurt er als de gratis updates periode is verlopen? 
In eerste instantie gebeurt er niets, uw MaxiSys systeem blijft gewoon werken met de bestaande software. 
Probeert u toch een update uit te voeren met dit systeem, dan zal er een melding komen dat het update abonnement 
is verlopen en verlengd kan worden.

Niet verlengen 
Wordt er voor gekozen om geen nieuw abonnement af te sluiten, dan wordt het systeem niét geblokkeerd! 
Dit in tegenstelling tot een aantal andere diagnosesystemen waar dit wel het geval is. Op deze manier wordt u niet 
gedwongen een nieuw abonnement af te sluiten. Ook zonder een nieuw abonnement kan de MaxiSys onverminderd 
gebruikt blijven worden met de reeds aanwezige software. De software van de MaxiSys systemen is altijd zeer up to 
date. U kunt de verlenging ook na 3 of 4 jaar uitvoeren aangezien vrijwel geen enkele garage de allernieuwste auto’s 
hoeft uit te lezen. De nieuwste auto’s vallen namelijk meestal in de eerste 2 jaar nog binnen de fabrieksgarantie.

Wel verlengen 
Natuurlijk is het ook mogelijk om een nieuw 1-jarig updateabonnement af te sluiten, de kosten hiervan zijn  
afhankelijk van welk MaxiSys systeem u heeft: 

MaxiSys MS906:  € 495,- excl. BTW
MaxiSys MS906 BT:  € 695,- excl. BTW
MaxiSys MS906 TS:  € 695,- excl. BTW

MaxiSys MS908S:  € 695,- excl. BTW
MaxiSys MS908S PRO:  € 795,- excl. BTW
MaxiSys ELITE:   € 795,- excl. BTW

MaxiSys MS908 CV:  € 995,- excl. BTW

Na 1 jaar verloopt dit abonnement en bent u weer vrij om te kiezen voor een nieuw abonnement. 
Voor eventueel onderbroken updateperiodes hoeft geen zogenaamd instapgeld betaald te worden. Als er tussen het 
verstrijken van het voorgaande updateabonnement en het nieuwe abonnement bijvoorbeeld een half jaar of 2 jaar is 
verstreken hoeft voor deze periode niet betaald te worden. Alle software die in deze periode is ontwikkeld kan gratis 
worden gedownload bij het afsluiten van een nieuw abonnement. 
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Met een Autel MaxiSys diagnosesysteem haalt u de beste kwaliteit in huis
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Wij kiezen in samenwerking met Autel voor een zo soepel mogelijk updatebeleid: 
• Eerste jaar gratis updates 
• Geen verplichting voor afsluiten van een nieuw updateabonnement 
• Het MaxiSys systeem blijft altijd werken met de aanwezige software en wordt nooit geblokkeerd 
• Geen instapkosten bij onderbroken updateperiodes


