Ceník od 1.1.2021
Kompletní sady Sportident pro závody a trénink
sada A = 63ks SI-jednotek (kódy 31 až 97)
+ 14ks (po 2ks sběrka, cíl, clear, check, vyčítání,
1 ks startovací, 1ks SIAC OFF, 1ks SIAC TEST,
1 rezervní)
+ sada 60 ks SI-čipů
+ 4 vesty pro zanašeče kontrol
sleva 30% pro závod OŽ JO nebo pro vícedenní
Cena za závod (etapu) v případě slevy
sada B = 52ks SI-jednotek (kódy 101-152)
+ 14ks (po 2ks sběrka, cíl, clear, check, vyčítání,
1 ks startovací, 1ks SIAC OFF, 1ks SIAC TEST,
1 rezervní)
+ sada 60 ks SI-čipů
+ 4 vesty pro zanašeče kontrol
sleva 30% pro závody OŽ JO nebo pro vícedenní
Cena za závod (etapu) v případě slevy
SI-tréninková sada (termotiskárna s termopapírem +
vyčítací jednotka)
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+ sada kompletních kontrol do lesa (lehký stojan, SIjednotka, lampion) – k dispozici 30 ks – kódy 201-230
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1000 Kč/tréninkový den

1500 Kč/celá sada/den
nebo jednotlivá kontrola 60 Kč/ks/den

Ceny jsou za jeden závod (etapu) a jsou konečné (nejsme plátcem DPH).
Ceny za jednotlivé elementy navíc nebo samostatně - za závod (etapu):
-za jednotlivou SI jednotku
60 Kč
-za kompletní celou sadu 60 ks SI-čipů bez ohledu zda všechny kusy budou
použité či nikoliv
1200 Kč
-za jednotlivý SI-čip bez rozdílu zda bude použit či nikoliv
30 Kč
-za jednotlivý stojan
10 Kč
-za jednotlivý lampion
5 Kč
-za jednotlivou vestu pro zanašeče navíc
20 Kč
-za startovací hodiny
250 Kč
-termotiskárna na mezičasy nová
500 Kč
-PC + laserová tiskárna (pouze se servismanem)
500 Kč
-servisman - odměna a cestovné dohodou s ním
-elektrocentrála HONDA speciální pro PC - 2,2kW
500 Kč + benzin
-cílová věž, vlajková konstrukce, vlajky států, půtky, stany, mapy pro OB za ceny uvedené na
našem webu v sekci Služby
-za ostatní vybavení a materiál
dle dohody
Za ztrátu či poškození bude požadována náhrada škody ve výši:
-SI jednotka
3000,- Kč
-SI stojan
250,- Kč
-SI čip
800,- Kč
-lampion
70,- Kč
-SI vesta
520,- Kč
-termotiskárna na mezičasy 6000,- Kč
-SI tréninková sada
18000,- Kč
-elektrocentrála
16000,- Kč
Kontakt na správce majetku: 605 161 216 (Šrůta Jiří)

