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Nuki kondigt officieel het upgrade programma aan voor 
bestaande klanten 
 
De Smart Lock 3.0 Pro is beschikbaar in de Nuki online shop   
 
Graz (Oostenrijk) 21.06.2022 – Nuki, de Europese marktleider in slimme toegangsoplossingen, is verheugd de 
komst van de nieuwe Smart Lock 3.0 Pro in de webshop aan te kondigen. De nieuwste telg uit de slimme 
sloten-familie heeft een ingebouwde wifi-module waarmee je van overal het slot kan bedienen en 
toegangsrechten kan beheren. De Smart Lock 3.0 Pro komt ook met een standaard Power Pack, waardoor de 
levensduur van de oplaadbare batterij verlengd wordt. Te verkrijgen in witte of zwarte uitvoering. 
 
Upgrade voor bestaande Nuki klanten 
“We willen ervoor zorgen dat onze trouwe klanten altijd mee zijn met onze laatste ontwikkelingen” zegt Martin 
Pansy, CEO van Nuki. “Sommigen van die klanten kennen en steunen Nuki vanaf het prille begin, anderen 
hebben zich later bij de slimme toegangsrevolutie aangesloten. Velen van hen hebben actief bijgedragen aan de 
ontwikkeling van onze producten door middel van waardevolle feedback en voorgestelde verbeteringen. Met 
dit programma willen we hen bedanken voor hun loyale steun en hen de mogelijkheid bieden om te upgraden 
naar het Nuki Smart Lock 3.0 Pro en als extra bonus een deursensor gratis erbovenop”. 
 
Hoe werkt het? 
Nuki klanten die een Smart Lock 1.0 of 2.0 bezitten kunnen gebruik maken van het exclusieve upgrade 
programma. Via de upgrade pagina op de Nuki website kunnen die klanten de ID van hun oude Nuki Smart Lock 
ingeven en op die manier de exclusieve upgrade aanbieding in hun winkelmandje krijgen. De Smart Lock 3.0 Pro 
en de gratis deur sensor zullen dan te kopen zijn aan een verminderde prijs van 249€. Voor andere klanten kost 
de Smart Lock 3.0 Pro 269€ en de Nuki deursensor 39€. Het voordeel voor de ‘upgraders’ is dus netto 58€. De 
actie loopt nog tot 30 september 2022. 
 
Over Nuki Home Solutions  
Nuki Home Solutions is een toonaangevende aanbieder van makkelijk te installeren slimme toegangsoplossingen 
in Europa. 
 
Onze missie 
"Wij geven vorm aan de manier waarop mensen toegang hebben tot woningen. Onze producten zijn eenvoudig, 
maken het leven makkelijker en zijn betrouwbare partners voor onze klanten. Wat ons succesvol maakt, is ons 
dynamische en diverse team. Omdat we ons richten op de essentie en voortdurend blijven evolueren", aldus 
Nuki CEO Martin Pansy over de missie van het bedrijf. 
 
Nuki Home Solutions GmbH werd opgericht in Graz in 2014. Na een succesvolle crowdfundingcampagne in 
2015 groeide het bedrijf gestaag. In Graz werken intussen ruim 100 mensen. Naast het ingeburgerde Smart 
Lock en een ruime waaier van accessoires zet Nuki zich hard in om nog slimme toegangsoplossingen verder te 
ontwikkelen voor een volledig sleutelloze toekomst. Meer informatie is te vinden op https://nuki.io/nl/. 
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