
FØLG MED PÅ DINE VERDIER

ENKEL LOGIN

PLUS PLUS PLUS---

VERN OM VERDIGJENSTANDER • MENNESKER OG DYR • KJØREBOKFUNKSJON

GPS

AGPS (GSM) Server center

Smartphone, desktop, notepad

TEKNOLOGIEN

20 min

6 måneder

Ingen

Ordinær pris

kr 149,-• Pris Privat, inkl. mva.

• Kjøp av tracker

• Bindingstid

• Lagring av historikk

• Oppdatering

• Elektronisk kjørebok

• Automatiserte rapporter

• SIM kort inkludert

• Lik pris for EU/EØS og Sveits

• Alarm til SMS og epost

• Geofence

• Historikk

kr 349,- kr 499,- kr 299,- kr 499,-kr 299,-

Ordinær pris Ordinær pris
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6 måneder

12 måneder 12 måneder 12 måneder

kr. 1,-kr. 1,-kr. 1,-
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TRACK KJØREBOK TRACK`N LOG

PRIVAT

ABONNEMENT



TRACK TRACK PLUS

• Oppdatering hvert 20 minutt
• Historikk lagres i 6 måneder
• SIM kort inkludert

• Oppdatering hvert 20 minutt
• Historikk lagres i 6 måneder
• SIM kort inkludert 
• Tracker til kr. 1,-*

PRIVAT  Pris inkl. mva. kr 149,- pr. mnd.  Pris inkl. mva. kr 349,- pr. mnd.PRIVAT

Abonnementet Track´n Log passer for deg som trenger hyppig 
oppdatering og ønsker å følge trackerens bevegelser med stor 
nøyaktighet. Oppdatering hvert 2. minutt og abonnementet 
gir tilgang på full funksjonalitet i programmet. Statistikk og 
rapporter lagres i 6 måneder. Mulighet for å ta ut ulike rapporter 
som også kan genereres automatisk. Løpende abonnement 
med 3 måneders oppsigelse.

Abonnementet Track´n Log Plus passer for deg som trenger 
hyppig oppdatering og ønsker å følge trackerens bevegelser med 
stor nøyaktighet. Oppdatering hvert 2. minutt og abonnementet 
gir tilgang på full funksjonalitet i programmet. Statistikk og 
rapporter lagres i 6 måneder. Mulighet for å ta ulike rapporter 
som også kan genereres automatisk.

 Pris inkl. mva. kr 299,- pr. mnd.  Pris inkl. mva. kr 499,- pr. mnd.

 TRACK`N LOG  TRACK`N LOG PLUS

PRIVAT PRIVAT

*I abonnementene Track Plus, Track´n Log Plus og Kjørebok Plus kjøper du Trackeren for kr. 1,-. Det påløper da en 12 måneders 
bindingstid. Etter utløpt bindingstid på 12 måneder, går abonnementet automatisk over til et løpende abonnement med 3 måneders 
oppsigelse. Alle trackerne inneholder et SIM kort som tilhører Track Norge. Bruken av SIM kortet er inkludert i abonnementet. Alle 
priser er gjeldene for alle EU/EØS land og Sveits. Se forøvrig prissone kart. Ved bruk av trackeren i andre land, vil det påløpe andre 
kostnader. Øvrige betingelser ihht Track Norge sine generelle vilkår.

KJØREBOK KJØREBOK PLUS

Abonnementet Kjørebok passer for deg som ønsker kontinuerlig 
og automatisert registrering av alle turer med bilen. Systemet 
skiller enkelt mellom privat og nærings kjøring og registrer hver 
tur med kjørte kilometer og tidsforbruk.
Oppdatering hvert 2. minutt og abonnementet gir tilgang på full 
funksjonalitet i programmet. Statistikk og rapporter lagres i 5 
år. Mulighet for å ta ut ulike rapporter som også kan genereres 
automatisk. Løpende abonnement med 3 måneders oppsigelse.

Abonnementet Kjørebok Plus passer til for deg som ønsker en 
kontinuerlig og automatisert registrering av alle turer du kjører med 
bilen. Systemet skiller enkelt mellom privat- og næringskjøring og 
registrer hver tur med kjørte kilometer og tidsforbruk. Oppdatering 
hvert 2. minutt og abonnementet gir tilgang på full funksjonalitet i 
programmet. Statistikk og rapporter lagres i 5 år. Mulighet for å ta ut 
ulike rapporter som også kan genereres automatisk.

 Pris inkl. mva. kr. 299,- pr. mnd.  Pris inkl. mva. kr 499,- pr. mnd.

• Registrerer alle turer
• Automatiserte rapporter
• SIM kort inkludert

• Registrerer alle turer
• Automatiserte rapporter
• SIM kort inkludert 
• Tracker til kr. 1,-*

PRIVAT PRIVAT

Track Norge AS
Telefon: 40087008
e-post: post@itracker.no

PRIVAT ABONNEMENT

Abonnementet Track passer de fleste formål hvor du trenger 
en regelmessig oppdatering på hvor trackeren befinner 
seg. Oppdatering skjer hvert 20 minutt og man kan hente ut 
statistikk 6 måneder tilbake i tid. Abonnement er løpende med 
3 måneders oppsigelse.

Abonnementet Track Plus passer mange formål hvor du trenger 
en regelmessig oppdatering på hvor trackeren befinner seg. 
Oppdatering skjer hvert 20 minutt og man kan hente ut statistikk 
6 måneder tilbake i tid.

• Oppdatering hvert 2 minutt
• Historikk lagres i 6 måneder
• SIM kort inkludert

• Oppdatering hvert 2 minutt
• Historikk lagres i 6 måneder
• SIM kort inkludert 
• Tracker til kr. 1,-*


