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CLEVER Apparatuur Support

CLEVER Voertuig Support

CLEVER Info Support

CLEVER PassThru

CLEVER DSB

CLEVER Config

CLEVER Remote Diagnose Support

CLEVER Onsite Diagnose Support

CLEVER Up-to-date Training

CLEVER Toepassingstraining

CLEVER Masterclass Training

CLEVER Remote Interface
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AD HOC VTS-Compact VTS-Comfort VTS-Premium

n.v.t. € 39,50 € 69,50 € 79,50
CLEVER BoX CAR VTS-Pakketten:

per locatie p/maand

Inbegrepen Niet inbegrepen Optioneel
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€ 79,50 € 109,50 € 119,50
Eén van de CLEVER BoX CAR VTS-Pakketten i.c.m. A en B.

per locatie p/maand

Solera VHC-unit

CLEVER ATS per unit p/maand € 14,50 € 14,50 € 14,50 € 14,50

CLEVER ADAS

CLEVER ADAS-Kalibratie Support (A) € 20,00 € 20,00 € 20,00 € 20,00
per locatie p/maand

CLEVER Launch X-431 Pro ADAS
€ 25,00 € 25,00 € 25,00 € 25,00Quick Fix Service (B)

per locatie p/maand

Activeringscode Launch X-431 Pro
€ 790,00 € 590,00 € 590,00 € 590,00ADAS-Kalibratie software

eenmalig per extra code
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(zie hierboven)

T +31 (0) 492 525 717 
M info@aa-equipment.nl



Spelregels en prijzen optionele diensten van de CLEVER BoX
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Hotline support

Alleen i.c.m. CLEVER Equipment Partner Remote- en/of PassThru-apparatuur.1

Remote- & onsite support

CLEVER Config werkt op basis van tickets, waarvoor een menukaart geldig is.2

Alleen i.c.m. CLEVER Equipment Partner Remote- en/of PassThru-apparatuur. Voor (extra) Remote Diagnose Support services geldt een 
uurtarief van € 88,00. 

CLEVER Remote Diagnose Support wordt als volgt berekend:
  •  Te allen tijde wordt minimaal de eerste 30 minuten in rekening gebracht.
  •  Na het eerste half uur wordt gerekend op basis van blokken van 15 minuten.

3

Onsite Diagnose Support vindt plaats op locatie of in één van onze werkplaatsen. Voor diagnosewerkzaamheden middels Onsite  
Diagnose Support geldt een uurtarief van € 88,00.

CLEVER Onsite Diagnose Support wordt als volgt berekend:
  •  De eerste 2 uur zijn gebaseerd op blokken van 60 minuten.
  •  Tussen het 2e en 3e uur wordt gerekend op basis van blokken van 30 minuten.
  •  Boven 3 uur wordt gerekend op basis van blokken van 15 minuten.
  •  De reiskosten bedragen € 0,60 per km vanaf thuisbasis.

Indien de CLEVER DiagnostiX eXpert (Partner) de diagnose stelt én zelfstandig de reparatie uitvoert, waarbij uitsluitend OE-onderdelen 
zijn gebruikt, geldt ‘no cure no pay’.

4

Training

Up-to-date Training   1e persoon per vestiging   Per extra persoon per vestiging
12v diagnoseapparatuur (dagdeel) € 99,00     € 89,00  
ADAS-kalibratie apparatuur (dagdeel) € 99,00     € 89,00

Toepassingstraining   1e persoon per vestiging   Per extra persoon per vestiging 
12v diagnoseapparatuur (2 dagdelen) € 295,00     € 265,00  
ADAS-kalibratie apparatuur (2 dagdelen) € 295,00     € 265,00

Masterclass Training  1e persoon per vestiging   Per extra persoon per vestiging  
12v diagnoseapparatuur (2 dagdelen) € 345,00     € 315,00 
ADAS-kalibratie apparatuur (2 dagdelen) € 345,00     € 315,00

5

Equipment

De CLEVER Remote Interface, Launch SmartLink-Remote, is vereist bij CLEVER Multi Config, CLEVER OEM Config en CLEVER Remote 
Diagnose Support. De SmartLink-Remote is verkrijgbaar bij AA-Equipment Support. De SmartLink-Remote maakt tevens onderdeel uit 
van de Launch X-431 Euro Pro 5 Link.

Launch SmartLink-Remote: € 1.190,00

6

CLEVER Opties

CLEVER Launch X-431 ADAS PRO Quick FiX Service staat garant voor het leveren van software fixes binnen 3 dagen en is alleen van 
toepassing in het geval:
  •  dat op het moment van melding van ontbrekende of onvolledige / niet correct werkende software, de benodigde software     
      beschikbaar is binnen de ontwikkelingsafdeling van Launch, of;
  •  na grondig onderzoek door het Launch-ontwikkelteam, het probleem kan worden opgelost met een correcte workaround,    
      geadviseerd door het Launch-productmanagementteam. 
Indien het probleem niet binnen 3 dagen kan worden opgelost, wordt er een indicatie gecommuniceerd wanneer het probleem naar 
verwachting opgelost dient te zijn.

7

Standaard wordt het Launch X-431-ADAS PRO ADAS-Kalibratie systeem geleverd met één ADAS Software-activeringscode voor één 
X-431 Pro X- of VHC-unit. Per (extra) activatiecode is een extra vrijschakeling nodig.
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CLEVER Apparatuur Support

Onbeperkt aantal calls met betrekking tot Apparatuur Technisch Support (op basis van fair use policy en alleen i.c.m. een apparaat 
van een CLEVER DiagnostiX Equipment Partner en een actieve SW-licentie): 

• Softwaretoepassing support
• Update support
• Installatie support
• Communicatie support
• Onbekende DTC-verklaring

CLEVER Voertuig Support

Onbeperkt aantal calls met betrekking tot Voertuig Technisch Support betreffende comfort-, veiligheids- en powermanagement- 
 systemen (gebaseerd op fair use policy en betreffende gangbare voertuigen met een eerste registratie binnen de EU):

• Technische support per telefoon of remote sessie (alleen i.c.m. jouw eigen diagnosetool):
 – Quick support door internationale kennisdatabase
 – Voertuig specifieke procedure support
 – Configuratie support

CLEVER Info Support

Onbeperkte levering technische voertuiginformatie (op basis van CLEVER Voertuig Support call):

• Elektrische schema’s
• Component locaties
• Handleidingen

CLEVER PassThru

PassThru-configuratie en toepassing support (gebaseerd op fair use policy en alleen i.c.m. apparatuur van een CLEVER DiagnostiX 
Equipment Partner):

• Accountconfiguratie (incl. 2 OEM-websites), extra configuraties: € 195,00 per OEM-website
• VCI-configuratie incl. OEM-websiteverbinding

CLEVER DSB

Onbeperkt support voor gebruik van Digital Service Book (alleen mogelijk i.c.m. actieve PassThru-account van de specifieke 
voertuigfabrikant):

• Invullen van Digital Service Book
• Verzenden van Digital Service Book gegevens naar het voertuig
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CLEVER Multi Config

Remote systeem- / componentconfiguratie met multi-merk diagnoseapparatuur die beschikbaar zijn bij de CLEVER DiagnostiX 
Netwerk Partners:

• Programmeren / coderen van trekhaken, sleutels en andere componenten
• Lezen en wissen DTC’s
• Service-intervallen resetten

CLEVER OEM Config

Remote systeem- / componentconfiguratie met OEM diagnoseapparatuur die beschikbaar zijn bij de CLEVER DiagnostiX Netwerk 
Partners:

• Programmeren / coderen van trekhaken, sleutels en andere componenten
• Lezen en wissen DTC’s
• Service-intervallen resetten

CLEVER Remote Diagnose Support

Remote diagnose met Aftermarket- of OEM diagnoseapparatuur die beschikbaar zijn bij de CLEVER DiagnostiX Netwerk Partners:

• Pas andere diagnoseapparatuur toe voor het geval je eigen apparatuur niet toereikend is

Toelichting diensten van de CLEVER BoX

CLEVER Onsite Diagnose Support

CLEVER DiagnostiX eXpert op jouw locatie om de diagnose en/of reparatie uit te voeren:

• Voert zelf of samen met jou / jouw eigen monteur een diagnose of reparatie uit (learning on the job)
• Voert indien nodig de hele klus uit



CLEVER Up-to-date Training

Training in de laatste ontwikkelingen:

• Eens per jaar een halve dag training over nieuwe productontwikkelingen, tips & tricks en delen van gebruikerservaringen

CLEVER Toepassingstraining

Training op het gebruik van apparatuur van een CLEVER DiagnostiX Equipment Partner:

• Uitleg over hardware en accessoires
• Uitleg over updaten
• Uitleg over software programma
• Tips & tricks en delen van gebruikerservaringen

CLEVER Masterclass Training

Training waarbij diagnoseapparatuur wordt toegepast op voertuigsystemen (alleen i.c.m. apparatuur van CLEVER DiagnostiX Equip-
ment Partners):

• Diepgaande training op specifieke systemen met jouw eigen diagnoseapparatuur:
 – Uitvoeren diagnose
 – Gemeten waarden- en data-interpretatie
 – Uitvoeren van diverse procedures en configuraties
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CLEVER Remote Interface

Launch SmartLink-Remote communicatie apparaat:

• Verbindbaar met smartphone, tablet of PC
• Geïntegreerd touchscreen
• Ondersteunt protocollen: PassThru, J2534, D-DPU, RP-1210 en DoIP
• Communiceert via RJ45-poort, USB-2, Wifi 5 GHz en Ethernet
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