PRISLISTA 2020
KOM IGÅNG MED ACTIVE QUIZ FÖR DIN ENHET / KOMMUN
DIGITAL DELAKTIGHET, BRUKARINFLYTANDE, SAMARBETE, RÖRELSEGLÄDJE!

PROVA TJÄNSTEN GRATIS FÖRST :
A. Ladda ner appen på er GPS-enhet (telefon/surfplatta) och prova ett öppet quiz på knappen “hitta quiz”.
B. TESTKONTO: Skapa upp till 5 quiz med 5 frågor/quiz under 2 veckor. Max 15 deltagare/quiz.

PREMIUMKONTO ACTIVE QUIZ
Prisplan/år styrs av antal personliga koder ni önskar samt antal möjliga gästanvändare till era
quiz. Rabatterbjudande gäller beställningar före 15 mars 2019.
ÅRSLICENS

PERSONLIGA KODER

GÄSTPOTT ANVÄNDARE

2000:-

I 70 kr/styck

I 200 st 2000 kr, 500 st 4500 kr, 1000 st 6000 kr

Prisexempel SMALL: Enhet med 30 användare (20 brukare och 10 personal) inkl.
200 gästanvändare (ex. föräldrar, syskon, vänner):
= 6100

kr/år + moms

Prisexempel LARGE: Kommun med Enheter om totalt 300 användare (200 brukare
och 100 personal) inkl. 1000 gästanvändare (ex. föräldrar, syskon, vänner):
=

27500 kr/år + moms

ACTIVE QUIZ GAMEBOX
Premiumkonto krävs för beställning. Har ni endast Wifi-iPads (ej inbyggd GPS) att
tillhandahålla? Då behöver ni vår Gamebox - En smart allt-i-ett-lösning. En Gamebox
rekommenderas användning för upp till 5 klasser (150 elever), men kan delas på fler. Box
med 9 enheter ger större flexibilitet. Boxen underlättar tekniska GPS-utmaningar, nätverk,
mobilförbud & privat mobilanvändning. För mer info och tekniska specifikationer:
www.activequiz.se/gamebox. Rabatterbjudande gäller så långt lagret räcker

BOX MED 5 PLATTOR
Engångskostnad

I 8499:-

(20% rabatt. Erbjudandet gäller så långt lagret räcker)

BOX MED 9 PLATTOR
Engångskostnad I

12 999:- (20% rabatt. Erbjudandet gäller så långt lagret räcker))

Boxen är en engångskostnad som ni som kund äger efter inköp. 1 h support ingår för hårdvara. Supportpaket för mer frekvent hjälp och utbyte av
enheter som blir defekta under året kan adderas vid önskemål (1500 kr/gamebox). Kontakta Active Quiz för önskemål om supportavtal.

För frågor och beställning: Kontakta Linus på Active Quiz - linus@triloappar.se
office. +46 (0)520-402233 / dir. +46 (0)734220793

Daglig verksamhet
Karlstad

