PRIMOTEHNA d.o.o.
Celovite rešitve na področju varnosti cestnega prometa in multimedijskih prometnih učil
Šentiljska cesta 49, 2000 MARIBOR
Tel.: (02) 23 50 450 (centrala)
Fax.:(02) 23 50 455
E-pošta: primotehna@primotehna.si

V kolikor na vaši šoli, v lanskem šolskem letu, niste uspeli opremiti računalnikov z NOVIM LICENČNIM
PROGRAMOM S KOLESOM V ŠOLO - VAJE 2011 za osnovne šole (ministrstvo ga ni uspelo
financirati), vam podajmo ponudbo, da boste lahko to storili SEDAJ.
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Zgoščenka s programom S KOLESOM V ŠOLO - VAJE iz učnih vsebin 2011,
s posebno uradno licenco za osnovne šole, je namenjena učencem za
učenje in vajo na šolskih računalnikih. Na zgoščenki je 461 vprašanjih, v
katerih so prikazane vse situacije, s katerimi se lahko kot kolesar sreča v
prometu. Med njimi so izpitna vprašanja in vprašanja iz tekmovanj. Več kot 220
video vsebin - vrhunske 3D animacije in filmi, otroku na enostaven, prijazen
in razumljiv način prikažejo različne prometne situacije. Program na zgoščenki
deluje na vseh sistemih (tudi 64 bitnih). Njena dodana vrednost je možnost
posodabljanja preko interneta.

Program z URADNO LICENCO za glavno osnovno šolo. CENA: 69,00 € + 8,5 % DDV - S to licenco je
dovoljeno program namestiti na VSE šolske računalnike v glavni osnovni šoli.

Program z URADNO LICENCO za posamezno podružnično osnovno šolo. CENA: 48,30 € + 8,5 %
DDV. S to licenco je dovoljeno program namestiti na VSE šolske računalnike v posamezni podružnični
osnovni šoli.

2. PRIROČNIK ZA VARNO KOLESARJENJE – za mentorje
2. PRIROČNIK ZA VARNO KOLESARJENJE - za mentorje
Namenjen je mentoricam in mentorjem prometne vzgoje. Zajema obširno
in strokovno razlago vsake prometne situacije – vsake slike, animacije in
filma iz novega programa S KOLESOM V ŠOLO - UČNE VSEBINE 2011
za mentorje.
Format A4. Obseg 184 strani.

CENA: 23,00 € + 8,5 % DDV

ZA MENTORJE (Program si lahko sicer prenesete tudi iz On-line sistema, je pa datoteka
za prenos precej velika.)

Lahko ga oddate na fax: 02 23 50 455 ali na primotehna@primotehna.si
NAROČNIK:…………………………………………………………………………... Davčni zavezanec: DA / NE
Naslov:………………………….……………………………………….......…..... Davčna številka:……………….…........……

1 kom

DVD s programom S KOLESOM V ŠOLO UČNE VSEBINE 2011 za mentorje (Da ga boste
imeli vedno pri roki.)

BREZPLAČNO
ob naročilu zgoščenke
in/ali priročnika

...... kom

Zgoščenka S KOLESOM V ŠOLO - VAJE iz učnih vsebin 2011 z uradno licenco
za GLAVNO OSNOVNO ŠOLO

69,00 € + 8,5 % DDV

...... kom

Zgoščenka S KOLESOM V ŠOLO - VAJE iz učnih vsebin 2011 z uradno licenco

48,30 € + 8,5 % DDV

...... kom

za PODRUŽNIČNO OSNOVNO ŠOLO
Priročnik za varno kolesarjenje za mentorje prometne vzgoje

..........................................
Žig in podpis odgovorne osebe

Maribor, avgust 2012

23,00 € + 8,5 % DDV

.....................................
Datum

