
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
 
 

         

                             

Vi er en socialøkonomisk virksomhed, der støtter og hjælper borgere på 
kanten af arbejdsmarkedet. Vi optager elever med særlige behov i praktik, 

STU eller EGU, hvor de får en uddannelse som IT-supportere. 
 

Når I vælger en aftale med os, er jeres virksomhed med til at støtte op om 
IT-Bilens symbiose og det sociale arbejde, som vi brænder så meget for. 

 
I vil modtage det nye Varemærke og klistermærke 

’Vi tager socialt ansvar’, som I kan bruge præcis som I vil og 
hvor I vil. 

 

 
           

Vi servicerer også en hel del skoler i Kalundborg kommune med alt 
indenfor IT. Her er det muligt at aftale en fast dag hvor vi er på skolen. Når 
vi er på skolen, kan alle både lærere og elever få hjælp til deres maskiner – 

når vi ikke er på skolen, har vi et support nr. der kan ringes til.   
Se mere i vores brochure ’Serviceaftaler for skoler’. 

 

Henvendelse 
IT-Bilen 

Tlf. 27 28 23 33 
info@it-bilen.dk 

              

 
                  
 

 
 



 
 
 
 
 
                                                                                          
                                                  
 
 
       

                                                     Besøg IT-Bilens webshop på shop.it-bilen.dk                                                                                                                         shop.it-bilen.dk - se vores brede udvalg tilpasset skoler og institutioner  

  

      
           

24.900 kr.  
 

Loftshøjde:  
2.2 – 2.6 m.  

 

Maksimal gulvstørrelse:  
2.8 m.  

46.900 kr.  
 

Loftshøjde:  
2.8 – 3.2 m.  

 

Maksimal gulvstørrelse:  
3.5 m.  

59.900 kr.  
 

Loftshøjde:  
2.8 – 4.2 m.  

 

Maksimal gulvstørrelse:  
4.8 m.  

Kontakt os for pris 
 

Loftshøjde:  
3.5 – 6.0 m.  

 

Maksimal gulvstørrelse:  
6.4 m.  

44.900 kr.  
 

Loftshøjde:  
- 

Maksimal gulvstørrelse:  
2.6 m.  

47.900 kr.  
 

Loftshøjde:  
- 

Maksimal gulvstørrelse:  
2.6 m.  

Software & Service 
 

590 kr. pr/md 
 

36 måneders aftale  

Installation 
 

9.600 kr. 
 

Klar til brug  

Kursus 
 

3.200 kr. 
 

3 timer hos jer 

 
  

ALLE PRISER ER  
EX. MOMS 

Priseksempel 
 

HARDWARE – PRO2 46.900 kr.  
SOFTWARE & SERVICE 21.240 kr.  
INSTALLATION  9.600 kr.  
KURSUS   3.200 kr.  
 
TOTAL  80.940 kr.  
Pris ex. moms 

Software & Service 
 

✓ Garanti på alt hardware i 3 år 
✓ Software & Licens 
✓ Teknisk support  
✓ Løbende opdateringer 
✓ Ubegrænset adgang til MyFloor 
✓ Adgang til 1000vis af læringsspil  

Installation 
 

Vi kommer gerne og installerer 
jeres Activefloor præcis der 
hvor i ønsker.  
Det er en god ide, at tænke 
over jeres lysforhold og 
hvordan rummet bliver anvendt 
i hverdagen. Er i meget i tvivl 
omkring placeringen, kommer 
vi også gerne og rådgiver.   

Begynderkursus 
 

Kom godt i gang med jeres 
ActiveFloor med vores 
opstartskursus for nye brugere 
af ActiveFloor. Her får du en 
grundig gennemgang således, at 
I efterfølgende selv er i stand til 
at anvende gulvet, samt 
producere egne spil og spille 
dem på gulvet. Kurset afholdes 
hos jer.  

Gør som Svebølle skole og Hvidebækskolen allerede har gjort – 
invester i de unge og deres læring. 


