Aanbevolen verkoopprijs 2021
Prijzen zijn exclusief plaatsing
Ver. : 27‐11‐2020

Geolocalisatie baken (Track & Tracing)
Commerciële
benaming

T342TT (INCERT)

Beschrijving
Innovatieve anti‐diefstal GPS‐tracker gecertificeerd volgens de Incert TT1, TT2, TT3 en TT4‐normen (erkend door de
verzekeringen indien geïnstalleerd door een gecertificeerd montagestation). ●Voor de TT2 en TT4‐normen is de
optionele kit "Upgrade TT2/TT4" nodig. ●Meldkamer 24/24u en mobiele applica e voor de klant met volgen in real
time en vele andere functies. ●Abonnement is nodig, dat wordt rechtstreeks aan de klant gefactureerd. Geen
supplement voor valse alarmen of communicatiekosten.
Jaarlijks abonnement volgens Incert‐norm (TT1 tot TT4): 200€ + BTW (Basic)/265€ + BTW (Premium).
Jaarlijks abonnement "Start" ( Diefstal op aanvraag + vlootbeheer in real time): 100€ + BTW.

Adviesprijs
(BTW 21% incl)

529,00 €

Innovatieve anti‐diefstal GPS‐tracker. ●Volgen in real me met overzicht van de verplaatsingen (90 dagen), instelbare
waarschuwingen en alarmen (geozone, POI, overdreven snelheid) ●"Smart 1Y" abonnement van 12 maanden met
EasyTrak (T42)
gebruik meldkamer 24/24u bij diefstal, mobiele MetaTrak‐applicatie en toegang tot webportaal inbegrepen
Smart 1Y Prepaid (jaarlijkse vernieuwing: 81,82€ + BTW vanaf 2de jaar) ●Vereenvoudigde installa e op de accu van het voertuig
(geoctrooieerd concept) of traditionele installatie. ●Dichtheid volgens IP67‐norm en bruikbaar op voertuigen van 12
en 24V. ●Nieuwe func e om een tweede contactpersoon te waarschuwen bij een ongeval.

299,00 €

Innovatieve GPS‐tracker. ●Fleet management en bescherming tegen diefstal in één product ●Volgen in real me met
historiek en rapporten van de verplaatsingen, instelbare mededelingen over alarmen en waarschuwingen (geozone,
POI, overdreven snelheid). ●"Smart 1Y" abonnement van 12 maanden met gebruik meldkamer 24/24u bij diefstal,
EasyTrak (T42) Fleet
mobiele MetaTrak‐applicatie en toegang tot webportaal inbegrepen (jaarlijkse vernieuwing: 100€ + BTW vanaf 2de
1Y Prepaid
jaar). Communicatie‐ en roamingkosten buiten Europa inbegrepen. ●Eenvoudige montage op de accu van het
voertuig (geoctroieerd systeem) of traditionele instalatie. ●Dichtheid volgens IP67‐norm en en bruikbaar op 12 en
24V‐voertuigen. ●Nieuwe func e om een tweede contactpersoon te waarschuwen bij een ongeval.

319,00 €

Professionele MetaFLEET‐oplossing voor vlootbeheer met anti‐diefstalbeveiliging ●Volgen in real me met historiek
en rapporten van de verplaatsingen, instelbare mededelingen over alarmen en waarschuwingen (geozone, POI,
overdreven snelheid) en intelligente dashboards. ●"MetaFLEET 1Y" abonnement van 12 maanden met gebruik
meldkamer 24/24u bij diefstal, mobiele MetaFLEET‐applicatie en toegang tot webportaal inbegrepen (jaarlijkse
vernieuwing: 138€ + BTW vanaf 2de jaar). Communicatie‐ en roamingkosten buiten Europa inbegrepen.
●Eenvoudige montage op de accu van het voertuig (geoctroieerd systeem) of tradi onele instala e. ●Dichtheid
volgens IP67‐norm en en bruikbaar op 12 en 24V‐voertuigen.

365,32 €

100% autonoom en geminiaturiseerd innovatieve anti‐diefstal GPS‐tracker.●Posi e wordt een keer per dag
geactualiseerd (regelbaar). ●Mogelijkheid tot permanente tracking na diefstal. ●Werkt op ba erijen (vervangbaar)
met een autonomie tot mogelijk 3 jaar (volgens gebruik). ●Dichtheid volgens IP67. ●ideaal voor de bescherming van
Pulsar 3Y Prepaid
auto’s, old timers, motoren, trailers, fietsen, voorwerpen, pakjes, machines, werktuigen, enz. ●Ingebouwde
Bluetooth communicatiemodule. ●36 maanden "Pulsar 3Y" abonnement inbegrepen met 24 uur per dag toegang tot
de alarmcentrale in geval van diefstal. ●Mobiele " MetaTrak Pulsar" applica e + toegang tot webportaal inbegrepen.

299,00 €

MetaFLEET 1Y
Prepaid

Accessoires voor geolocalisatie baken (Track & Tracing)
B9.3

Badge "ID Tag" met 2 functies. ●Verscheidene mogelijkheden voor gebruik, (desac va e an ‐start, bestuurder
identificatie). ●Low energy Bluetooth Technologie ●Niet compa bel met T30/TVM110/T75 (SecurityTrak).

B3.1

Motoronderbrekingsmodule geharst et waterdicht (ook voor 2 wielen). ●Werkt met 12 en 24V ‐ Vermogen v/h relais:
25A. ● Fail Safe en draadloze Bluetooth Low Energy communica e met de EasyTrak module. ●Met LED uitgang ●Niet
compatibel met T30/TVM110/T75 (SecurityTrak).

109,90 €

B4.1

Motoronderbrekingsmodule met alarm ingang en Klaxon/blinker uitgang. ●Werkt met 12 en 24V ‐ Vermogen v/h
relais: 25A. ● Fail Safe en draadloze Bluetooth Low Energy communica e met de EasyTrak module. ●Niet compa bel
met T30/TVM110/T75 (SecurityTrak).

109,90 €

Pulsar Battery Pack Pakket van 4 blisterverpakkingen van CR123A Automotive‐batterijen en speciaal afgestemd op Pulsar.
Upgrade TT2/TT4 Accessoireskit om de T342TT in TT2/TT4‐mode te gebruiken. ●Bevat een buzzer + een dubbele drukknop.

59,00 €

69,00 €
25,00 €

Bescherming anti‐inbraak (geluidsalarm)
Commerciële
benaming

Beschrijving

Anti‐inbraak geluidsalarm, "geconnecteerd" en erkend door de verzekeringen volgens de AL1‐norm van Incert met
GPS‐antidiefstalsysteem ●Oplossing die is ontworpen om de inhoud te beschermen van voertuigen met kostbare
EasyCan
inhoud (gereedschap, materiaal) en die ook de mogelijkheid biedt het voertuig in real time te volgen. ●Het systeem
SecurityTrak "Smart waarschuwt de eigenaar automatisch per SMS in geval van sabotage, takeling, afgaan van het alarm of bij een
1Y"
abnormale ontlading van de accu van het voertuig. ●Bescherming tegen GSM/GPS‐jammers. ●"Smart 1Y"‐
abonnement van 12 maanden met gebruik meldkamer 24/24u bij diefstal, mobiele MetaTrak‐applicatie en toegang
tot webportaal inbegrepen (jaarlijkse vernieuwing: 81,82€ + BTW vanaf 2de jaar)

629,00 €

Een helder klinkend, anti‐inbraak CANBUS‐alarmsysteem gehomologeerd door de verzekeringsmaatschappijen
volgens de INCERT‐norm AL1. ●Volumetrische en perimeter bescherming. ●Luide sirene met draadloze, eigen
voeding. ●Ac va e /deac va e via de originele afstandsbediening van het voertuig. ●Vervolledigt de originele an ‐
diefstal bescherming van de wagen (startonderbrekersrelais). ●Configura e via PRG007‐programmer.

419,00 €

HPA EVO 5.0

Een helder klinkend anti‐inbraak alarmsysteem. ●Volumetrische en perimetrische bescherming. ●Sterke zelfgevoede
M05‐sirene . ●Vervolledigt de originele an ‐diefstal bescherming (startonderbrekersrelais). ●Universele centrale
vergrendeling . ●Ac va e/deac va e via (2) meegeleverde afstandsbedieningen. ●Ingebouwde an ‐li ‐ en
schoksensor.

358,99 €

HPA EVO 3.5

Een helder klinkend anti‐inbraak alarmsysteem. ●Volumetrische en perimetrische bescherming.●Miniatuur M03‐
sirene . ●Vervolledigt de originele an ‐diefstal bescherming (startonderbrekersrelais). ●Ac va e/de ac va e via (2)
mee geleverde afstandsbedieningen. ●Ingebouwde an ‐li ‐ en schoksensor.

249,01 €

EasyCan Digital AL1

Een helder klinkend anti‐inbraak CANBUS‐alarmsysteem . ●Volumetrische en perimetrische bescherming. ●Luide
EasyCan Digital Eco
zelfvoedende sirene M05. ●Ac va e/deac va e via de originele afstandsbediening van het voertuig. ●Vervolledigt
New
de originele anti‐diefstal becherming (startonderbrekersrelais). ●Configura e via PRG007 programmer.
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Adviesprijs
(BTW 21% incl)
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Opties en Montagetoebehoren
Commerciële
benaming
M160
M23/2008

IBC1000

Beschrijving

Adviesprijs
(BTW 21% incl)
79,90 €

Digitale takeldetector
Geminiaturiseerde bewegingsmelder met micro‐golven. Speciaal ontworpen voor cabriolet voertuigen of voor het
gedeelte van de lading van de bestelwagens te beschermen.
Automatische lader/druppellader voor 12 V zuur/lood‐batterij (vocht, AGM, MF, Ca/Ca en bevriezing) tot een
capaciteit van 120Ah. ●Laadstroom 3A. ●Laadt de ba erij op en houdt deze op niveau door druppelsgewijs bij te
laden. ●Ideaal voor motoren, old mer, motor‐homes, jetski’s, boren en andere vrije jdsvoertuigen of machines die
lange tijd ongebruikt blijven. ●Verlengt de levensduur van de ba erij.

114,90 €

68,99 €

Afstandsbediening voor Centrale Vergrendeling
Commerciële
benaming
M325

Beschrijving
Module om de centrale vergrendeling op afstand te besturen. ●Func e koﬀeropening programmeerbaar (via
PRG007/PDC‐Programmer en optionele afstandsbediening M2503). ●Geleverd met 2 afstandsbedieningen met 2
toetsen.

Adviesprijs
(BTW 21% incl)
139,00 €

Electronische bescherming voor Moto's
Commerciële
benaming

Beschrijving

Adviesprijs
(BTW 21% incl)

DefCom3.1B

Nieuwe Compact alarm voor motoren met takeldetector, startonderbreking (met passieve arming) en krachtige
zelfgevoede sirene. ●Geleverd met 2 afstandsbedieningen. ●Mogelijkheid om een transponder (B9.5) toe te voegen
voor "Keyless" bediening.

229,00 €

Telematic
DefCom3.1B

"Geconnecteerd" motoralarm met innovatieve anti‐diefstal GPS‐tracker,takeldetector, startonderbreking (met
passieve arming) en krachtige zelfgevoede sirene. ●Geleverd met 2 afstandsbedieningen.●Het systeem waarschuwt
de eigenaar automatisch via SMS bij sabotage, takelen, afgaan van het alarm of abnormale ontlading van de accu van
het voertuig. ●Volgen in real me met overzicht van de verplaatsingen (90 dagen), instelbare waarschuwingen en
alarmen (geozone, POI, overdreven snelheid) ●"Smart 1Y" abonnement van 12 maanden met gebruik meldkamer
24/24u bij diefstal, mobiele MetaTrak‐applicatie en toegang tot webportaal inbegrepen (jaarlijkse vernieuwing:
81,82€ + BTW vanaf 2de jaar) ●Nieuwe func e om een tweede contactpersoon te waarschuwen bij een ongeval.

499,00 €

EasyTrak (T42‐
alarm) Smart 1Y
Prepaid

Innovatieve anti‐diefstal GPS‐tracker. ●Volgen in real me met overzicht van de verplaatsingen (90 dagen), instelbare
waarschuwingen en alarmen (geozone, POI, overdreven snelheid) ●"Smart 1Y" abonnement van 12 maanden met
gebruik meldkamer 24/24u bij diefstal, mobiele MetaTrak‐applicatie en toegang tot webportaal inbegrepen
(jaarlijkse vernieuwing: 81,82€ + BTW vanaf 2de jaar) ●Vereenvoudigde installa e op de accu van het voertuig
(geoctrooieerd concept) of traditionele installatie. ●Dichtheid volgens IP67‐norm. ●Nieuwe func e om een tweede
contactpersoon te waarschuwen bij een ongeval.

299,00 €

T342‐2W
(TT0)
1 Y Prepaid

Innovatieve anti‐diefstal GPS‐tracker gecertificeerd volgens de Incert TT0‐normen (erkend door de verzekeringen
indien geïnstalleerd door een gecertificeerd montagestation). ●"TT0‐Bike 1Y" abonnement van 12 maanden met
gebruik meldkamer 24/24u bij diefstal, mobiele MetaTrak‐applicatie en toegang tot webportaal inbegrepen
(jaarlijkse vernieuwing: 120€ + BTW vanaf 2de jaar) ●Dichtheid volgens IP67‐norm. ●Nieuwe func e om een tweede
contactpersoon te waarschuwen bij een ongeval.

439,00 €

Bescherming anti‐inbraak voor Motorhomes
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Commerciële
benaming

Beschrijving

Protector One
Digital AL1

Pack met helder klinkend anti‐inbraak alarmsysteem gehomologeerd door de verzekeringsmaatschappijen onder de
INCERT AL1‐norm . ●Deze kit is speciaal ontworpen voor de bescherming van motorhomes en maakt gebruik van een
draadloze technologie zodat kwetsbare meubelelementen niet gedemonteerd moeten worden. ●Wordt geleverd
met een draadloze magnetische detector M2027 en een draadloze volumetrische infrarood detector M2021.
●Volumetrische en perimetrische bescherming van de bestuurderscabine. ●Sterke, draadloze zelfgevoede sirene.
●Ac va e /deac va e via de originele afstandsbediening van het voertuig en extra meegeleverde afstandsbediening
om dag‐ en nachtzones te selecteren. ●Kan tot 16 (8+8) draadloze detectoren ontvangen. ●Voor de configura e is
een PRG007 programmer nodig. ●CanBus‐versie voor voertuigen op basis van Ducato/Boxer/Jumper (2007‐), Renault
Master (2015‐), Ford Transit (2014‐) en Mercedes Sprinter/Vito/Viano (2007‐).

629,00 €

Protector Two
Digital AL1

“Geconnecteerde” versie van de Protector One Digital AL1 met geolokalisatie en volgen in real time overal ter
wereld ● Het systeem waarschuwt de eigenaar automa sch via SMS bij sabotage, takelen, afgaan van het alarm of
abnormale ontlading van de accu van het voertuig.
●"Smart 1Y"‐abonnement van 12 maanden met gebruik meldkamer 24/24u bij diefstal, mobiele MetaTrak‐applica e
en toegang tot webportaal inbegrepen (jaarlijkse vernieuwing: 81,82€ + BTW vanaf 2de jaar).

899,00 €

M2027

"Draadloze" magnetische detector.

M2021

"Draadloze" infrarode volumetrische detector.
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Adviesprijs
(BTW 21% incl)

69,90 €
139,00 €
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Parkeersensoren (Parking Sensor)
Commerciële
benaming
EasyPark2 Targa
EasyPark Plug
Buzzer (Rear)

Beschrijving

Adviesprijs
(BTW 21% incl)

2 obstakeldetectie sensoren op de nummerplaathouder. ●Compa bel met trekhaak. ●Zeer snel te installeren.
●Ontworpen voor kleine en middelgrote voertuigen. ●Geluidsignaal op lage frequen e voor een betere
hoorbaarheid.
4 obstakeldedectoren te integreren in de achterbumper. ●Compa bel met trekhaak. ●De zeer kleine sensoren
kunnen overschilderd worden om een mooier resultaat te bekomen.
●Geluidssignaal op lage frequen e voor een beter gehoor. ●Eenvoudige montage met clips.

89,00 €
119,00 €

4 obstakeldetectoren te integreren in de achterbumper. ●Compa bel met trekhaak. ●De zeer kleine sensoren
kunnen overschilderd worden om een mooier resultaat te bekomen.
●Geluidssignaal op lage frequen e voor een beter gehoor. ●Eenvoudige montage met clips. ●Geleverd met display.

129,00 €

4 obstakeldetectoren te integreren in de achterbumper. ●Func onneert op ac eve wijze (iden ek oorspronkelijke
ActivePark4 14MM
montage). ●Compa bel met trekhaak en bull‐bar. ●De zeer kleine sensoren kunnen geschilderd worden om een
(Rear)
mooier resultaat tebekomen. ●Geluidssignaal op lage frequen e voor een beter gehoor.

189,00 €

EasyPark Plug
Display (Rear)

4 obstakeldetectoren te integreren in de achterbumper. ●Func onneert op ac eve wijze (iden ek oorspronkelijke
ActivePark4 14MM montage). ●Compa bel met trekhaak en bull‐bar. ●De zeer kleine sensoren kunnen geschilderd worden om een
CLIPS (Rear)
mooier resultaat tebekomen. ●Geluidssignaal op lage frequen e voor een beter gehoor. ●Montage met clips
(voorkomt het verwijderen van het bumperschild in vele gevallen).
Parkeersensor vooraan te integreren in de bumper. ●Fun onneert op ac eve wijze (iden ek oorspronkelijke
montage). ●Compa bel met bull‐bar. ●De zeer kleine sensoren (14mm) mogen overschilderd worden om een mooier
ActivePark Plus
resultaat te bekomen. ●Geluidssignaal op lage frequen e voor een beter gehoor. ●Versie met dubbele afscherming
(Front)
en mogelijkheid om het snelheidsignaal te gebruiken om automatische inschakeling en/of uitschakeling (te
programmeren met PRG007‐Programmer).

189,00 €

209,00 €

Toebehoren voor Parkeersensoren
Kit for front
ActivePark
application
Kit Opt Park14

Drukknopje om de ActivePark4 te installeren als detector vooraan.

20,90 €

Montagekit voor een installatie waarbij een correctiehoek noodzakelijk is.
(enkel op ActivePark4 et ActivePark Plus)

10,90 €

Verkoopsvoorwaarden (onze algemene verkoopsvoorwaarden staan op onze website www.mseurope.be)
Geldigheid &
Voorwaarden
Waarborg
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Deze prijslijst is van toepassing vanaf 1ste januari 2021. Deze vernietigt en vervangt de vorige lijsten. MS Europe heeft het recht deze prijslijst aan te passen volgens de markt
schommelingen, en dit zonder vooropzeg. Al de aangegeven prijzen zijn aanbevolen publieksprijzen, zonder plaatsing en BTW inbegrepen (21%). Contacteer uw verdeler
teneinde de exacte plaatsing kost te kennen voor uw voertuig. De aangegeven technische karakteristieken zijn niet contractueel bepaald, en mogen op elk ogenblik gewijzigd
worden door de fabrikant. De foto’s zijn enkel ter informatie gegeven zijn niet‐contractueel. De vermelde prijzen houden geen rekening met de Recupel en Bebat bijdragen.
De producten vermeld in deze lijst, zijn gedekt tegen constructiefouten door een garantie van de fabrikant, dit gedurende 36 maanden vanaf de installatie en/of de
ingebruikname van het produkt. De garantie aanvraag moet altijd vergezeld zijn van de aankoopfactuur van het produkt.
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