Nordic Auto El
För att vi ska kunna ge dig den bästa kundupplevelse så samarbetar vi med en rad olika
körkortsmottagningar. Vill du få tips på bra mottagningar eller vill ställa en prisförfrågan på just
din bil, vänligen kontakta oss.

KÖP
Dräger Interlock 7000

Köp *21.094 kr
Inkluderar
Dräger Interlock 7000
3 extra munstycke
Installation
Avgift Dräger

HYRA
Dräger Interlock 7000
Hyra villkorsperiod
12 mån 1.495 kr/mån
24 mån 1.100 kr/mån
Inkluderar
Dräger Interlock 7000
3 extra munstycke
Installation
Avgift Dräger
Service / kalibrering
Demontering

ALLT
INKLUDERAT

*Installationskostnaden kan variera beroende på
fordon och modell. Priset avser standard fordon.
Hör alltid med oss för exakt pris på just ditt fordon.

*Installationskostnaden kan variera beroende på
fordon och modell. Priset avser standard fordon.
Hör alltid med oss för exakt pris på just ditt fordon.

Fråga oss om pris för service, upplåsning av
Blockering samt demontering av alkolåset.
Alla priser inkl 25% moms.

Vid Blockering av alkolåset kan en kostnad på 850 kr
tillkomma för upplåsning och extra service.
Alla priser inkl 25% moms.

GODKÄND AV

Dräger Interlock 7000
Inga felaktiga utandningsprov
Alkolåset kan särskilja alkohol i utandningsluft från alkohol som finns i till exempel munskölj,
spolarvätska eller handsprit. Som användare kan du känna dig trygg i att felaktiga prov på
grund av yttre påverkan inte registreras.
Enkelt och utan väntetid
Uppvärmnings- och uppstartstiden är så kort att du som användare inte kommer märka av den.
Alkolåset har en flerfärgs-LED display för tydligare vägledning av de vanligaste instruktionerna
på svenska. Alkolåset kommunicerar med text och inte med koder som andra alkolås på
marknaden.
Säkert och användarvänligt
Informationen i alkolåset är krypterad och kan inte läsas av vid exempel förlust eller stöld.
Blåstekniken i alkolåset är enkel vilket reducerar stress i trafiken vid exempel en återblåsning
(villkorat alkolås). Drägers alkolås har visat sig vara enkel att blåsa i även vid minskad
utandningsförmåga.
Högsta kvalitet. Testat, godkänt och tryggt
Med Dräger kan du känna dig trygg med att du får tillförlitlighet och mätsäkerhet i yttersta
världsklass. Dräger har över 60 års erfarenhet av alkoholdetektering, och har en särställning
när det gäller kvalitet och service. Det är ingen hemlighet att både Polis och andra myndigheter
världen över använder Drägers produktfamilj av alkohol- och drogtestningsutrustning.

