
 

Boye Group Prisliste 2019 
➧ Telefon: 6178 4956 / 6179 4956 

➧ Mail: info@BoyeGroup.dk 
➧ www.BoyeGroup.dk 

➧ CVR: 40137874 
Alle priser er udbudt af Boye Group. Priserne er excl. moms og kørsel. 
Priserne er oplyst i dansk kroner. I alle vores kurser er øvelsesudstyr inkluderet. 
Opfylder vores tilbud ikke dit eller dit firmas behov? – kontakt os for et uforpligtende og 
skræddersyet tilbud til netop dig eller dit firmas ønsker. 

Førstehjælpskurser 

4 timers førstehjælp / 4.999,- (6.248,75 incl. moms) 
Kursusindhold: Kurset indeholder træning i håndtering af personer med 
bevidsthedsændring, overlevelseskæden, basal genoplivning, brug af hjertestarter 
(AED), stabilt sideleje og førstehjælp til fremmedlegemer i luftvejene. 

6 timers førstehjælp / 5.999,- (7.498,75 incl. moms) 
Kursusindhold: Kurset indeholder træning i håndtering af personer med 
bevidsthedsændring, overlevelseskæden, basal genoplivning, brug af hjertestarter 
(AED), stabilt sideleje, førstehjælp til fremmedlegemer i luftvejene, egen sikkerhed ved 
en ulykke, nødflytning, vurdering af en tilskadekomne, livreddende førstehjælp, 
alarmering til 112, håndtering af kredsløbssvigt og psykisk førstehjælp 

8 timers førstehjælp / 6.999,- (8.748,75 incl. moms) 
Kursusindhold: Kurset indeholder træning i håndtering af personer med 
bevidsthedsændring, overlevelseskæden, basal genoplivning, brug af hjertestarter 
(AED), stabilt sideleje, førstehjælp til fremmedlegemer i luftvejene, forebyggelse med 
materialet fra “Rådet For Sikker Trafik” og Dansk Førstehjælps Råd, håndtering af 
trafikulykker ud fra førstehjælpens hovedpunkter, nødflytning af tilskadekomne fra bil, 
egen sikkerhed ved en ulykke og håndtering af hyppigst forkomne skader ved et 
trafikuheld. 

Hjertestarter kursus / 1.999,- (2.498,75 incl. moms) 
60 minutters hjertestarter introduktion. Der vil på kurset blive tegnet, fortalt og 
afmystificeret. 

Mødregruppe 199,- person (min. 5 personer). 
Målrettet kurser til Jeres virksomhed, efter aftale.   
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Køb af hjertestartere og hjertestarterskabe 
Ved køb af hjertestarter samt hjertestarterskab, ydes der 5% på købet. 

Zoll Plus / 8.999,- (11.248,75 incl. moms) 
Zoll Plus mener vi hos Boye Group er en af de bedste hjertestarter på markedet. Den er 
med sin høje IP-klassificering, Real CPR Help-feedback funktion og daglige test et 
rigtigt godt bud på en god, enkel,  solid og livreddende hjertestarter. Desuden tror vi på 
et enkelt koncept og simpel træning gør forskellen mellem liv og død. Zoll Plus har 7 års 
garanti. 

Zoll AED3 / 15.999,- (19.998,75 incl. moms) 
Hos Boye Group syntes vi denne hjertestarter er fremtidens hjertestarter. Zoll’s AED3 
har indbygget ‘Real CPR Help’ som assistere og guider dig igennem hele forløbet, med 
løbende feedback. Den store farveskærm viser løbende billeder af hvad der skal gøres. 
Desuden er AED3 udstyret med en ‘børne-knap’, som reducerer stød mængden, så den 
også kan benyttes til børn. 
AED3 kan kobles på Wi-Fi, og dermed sende en email til ejeren, hvis den registrerer et 
problem, under dens daglige, ugentlige eller månedlige kontrol. Zoll AED3 har 8 års 
garanti. 

ARKY hjertestarterskab, udendørs / 4.399,- (5.498,75 incl. moms) 
Skabet, som er støv- og vandtæt, sørger for de optimale forhold for din hjertestarter. 
Desuden er skabet opvarmet, så hjertestarteren er funktionsklar helt ned til minus 20 
grader. Det er produceret i slagfast polystyren og er i en grøn opsigtsvækkende farve. 
Skabet er med alarm som kan slåes fra. 

CABIX hjertestarterskab, udendørs / 6.999,- (8.748,75 incl. moms) 
Skabet er produceret til at passe på din hjertestarter året rundt, hvis du ønsker at 
hænge den udenfor. Hos Boye Group anbefaler vi, at du hænger din hjertestarter ude, 
så den er tilgængelig for flest muligt 24/7. Skabets synlighed er unik, da det er oplyst fra 
alle sider. Skabet er designet og produceret i Danmark, og er produceret i miljøvenlige 
materialer. 

CABIX hjertestarterskab, indendørs / 1.899,- (2.373,75 incl. moms) 
Skabet er produceret til at gøre din hjertestarter synlig og let tilgængelig. Skabet er 
designet og produceret i Danmark, og er produceret i miljøvenlige materialer. 

 
   



 

Udlejning af hjertestartere og udstyr 
Vores lejeaftaler har en bindingsperiode på 3 år.  

Zoll Plus / 199,- mdr.  
(248,75 incl. moms pr. mdr.) 

Zoll Plus og ARKY hjertestarterskab, udendørs / 299,- mdr. 
(373,75 incl. moms pr. mdr.) 

Zoll Plus og CABIX hjertestarterskab, udendørs / 349,- mdr. 
(436,25 incl. moms pr. mdr.) 

Zoll Plus og CABIX hjertestarterskab, indendørs / 249,- mdr. 
(311,25 incl. moms pr. mdr.) 

 

 

 

 

Hele Pakken  
Hele Pakken har en bindingsperiode på 3 år.  

 
ZOLL PLUS, udendørs hjertestarterskab, opsætning og 
montering, servicering af hjertestarter, nye batterier og 
elektroder ved brug eller dato overskridning / 399,- mdr. 
(498,75 incl. moms pr. mdr) 
Ved køb af Hele Pakken ydes der 10 % rabat på førstehjælpskurser. 

   



 

 
Hvad kan vi ellers tilbyde: 
 
3 timers vedligeholdelseskursus / 3.999,- (4.998,75 incl. moms) 
Førstehjælpens 4 hovedpunkter, Hjerte-Lunge-Redning, stabilt sideleje, livreddende 
førstehjælp, ABC, forbrændinger, forgiftninger og ætsninger, praktiske 
situationsbestemte øvelser og cases. 

 
2 timers brandkursus / 2.499,- (3.123,75 incl. moms) 
Kursusindhold: Kurset indeholder træning i elementær brandbekæmpelse, 
forholdsregler ved brand og røgudvikling, evakuering, brandtrekanten, hyppige årsager 
til brand, forebyggelse mod brand og alarmering til 112. Kurset er incl. én brandslukker. 
 

Ekstra brandslukker / 299,- (373,75 incl. moms) 
 

 

Tilbehør til hjertestarter 
ZOLL PLUS batteri pakke / 449,-  
(561,25 incl. moms) 

ZOLL PLUS CPR-D Padz (MED feedback) / 1.399,-  
(1.748,75 incl. moms) 

ZOLL PLUS CPR-Stat Padz (MED feedback) voksen / 799,- 
(998,75 incl. moms) 

ZOLL PLUS Stat-Padz II (UDEN feedback) voksen / 499,- 
(623,75 incl. moms) 

ZOLL PLUS Pedi-Padz II (UDEN feedback) barn / 899,- 
(1.123,75 incl. moms) 

 
ZOLL PLUS taske / 999,- (1.248,75 incl. moms) 

ZOLL PLUS vægbeslag / 999,- (1.248,75 incl. moms) 

 
 
 
 



 

 
Førstehjælpsudstyr 
Førstehjælpstaske / 150,- (187,50 incl. moms) 
Pocket mask / 15,- (18,75 incl. moms) 
Førstehjælps hæfte incl. bevis / 25,- (31,25 incl. moms) 

 


