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Tilbud på GPS trackere og plattform for administrasjon av trackere
Vi viser til hyggelig samtale med Inge Mauseth vedrørende klubbavtale for Trackere og GPS
sporing og kommer som avtalt tilbake med et tilbud til klubbens medlemmer.
Track Norge sin løsning består av en webbasert Tracking plattform. En Tracker ute i felt
posisjonerer seg via GPS eller AGPS (GMS nettet) og sender posisjonen til Track sine
servere via et SIM kort i Trackeren.
Selve Trackeren kjøpes mens det samtidig tegnes et av abonnementene:

•
•
•

Track
Track´n Log
Kjørebok

Abonnementene er løpende med 3 måneders oppsigelsestid. Kostnaden knyttet til
abonnementet dekker tilgang til Tracking plattformen og all datatrafikk på SIM kortet.
Plattformen kan brukes på PC, nettbrett eller smarttelefon og administreres via
medlemmenes egen innlogging.
Hvert av de 3 abonnementene kommer også i en Plus versjon. Trackeren kjøpes da for kr.
1,- og det påløper en bindingstid på 12 måneder.
Track Norge sine Trackere kan benyttes til mange forskjellig formål. For en full oversikt, så
nærmere på våre hjemmesider www.itracker.no
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Enhetene vil som standard bli satt opp med oppdatering hvert 20 minutt for abonnementet
Track og hvert 2 minutt abonnementet kjørebok
Ut ifra ovennevnte kan vi tilby følgende priser til klubbens medlemmer:
Pris

Tilbud NSK

Enhet

Tracker
GL200

1990,-

990,- pr. stk.

GMT100

1990,-

990,- pr. stk.

Abonnement
Track

149,-

99,- pr. mnd.

Track Plus*

349,-

249,- pr. mnd.

Kjørebok

299,-

199,- pr. mnd.

Kjørebok Plus*

499,-

349,- pr. mnd.

*På abonnementene Plus kjøpes Trackeren for kr. 1,-. Det påløper da en bindingstid på 12 måneder.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alle priser ink. mva.
Betingelser ihht. Track Norge sine generelle vilkår
Betalingsbetingelser netto pr. 14 dager
Leveringstid etter avtale
Abonnement faktureres forskuddsvis.
Abonnementet er løpende med 3 måneders oppsigelsestid, med unntak av Plus
abonnement som har 12 måneders binding.
Månedlig, kvartalsvis eller årlig faktureringsintervall
Pris på tracker er uten montering
Trackerne inneholder et SIM kort. Prisene er gjeldene for alle EU/EØS land, se kart
over prisoner på våre hjemmesider

Vi har også gleden av å kunne tilby klubben inntil 10 enheter til en spesialpris. Dette er da
løse Trackere som kan brukes på forskjellige turer og events.
Pris

Enhet

Tracker
GL200

499,- pr. stk.

Abonnement
Track
Kjørebok

79,- pr. mnd.
149,- pr. mnd.

Vi håper tilbudet er av interesse og ser fram imot en videre positiv dialog.
Skulle det være spørsmål, kan undertegnede treffes på mobil 911 40 377 eller e-post
jo@itracker.no

Med vennlig hilsen
Track Norge AS
Jo Sundheim

