Prenájom profesionálnych vysielačiek Motorola
(priemysel/ stavebníctvo/ security/ kultúra/ šport /iné)


profesionálne analógové a digitálne vysielačky Motorola s príslušenstvom



možnosť okamžitého použitia bez ďalších legislatívnych povinností



rýchla komunikácia, skupinové volanie - neobmedzený počet účastníkov v skupine



digitálna rádiová sieť v Bratislave, Trnave, Nitre, Galante, Dunajskej Strede,
Šamoríne a okolí, v závode Kia Motors Slovakia a časti Žiliny a v U. S. Steel Košice



DIRECT spojenie pre územie celej SR (platí pri analógových/digitálnych
MOTOTRBO rádiostaniciach, v meste do cca 1 km, mimo do cca 3 km)



dlhodobý nájom so servisnými službami (záruka na všetky zariadenia počas nájmu,
bezplatná výmena batérií a i.)

CP040



možnosť prenájmu vozidlových i základňových vysielačiek a rádiového
vykrývača (cena na vyžiadanie)

analógová vysielačka

Analógové vysielačky resp.
digitálne vysielačky
MOTOTRBO

Doba
prenájmu

Digitálna rádiová sieť
TETRA

1 deň

8,00 €

9,00 €

2 dni

6,30 € / deň

7,30 € / deň

3 - 4 dni

4,70 € / deň

5,70 € / deň

5 - 6 dní

4,00 € / deň

4,80 € / deň

7 - 9 dní

3,70 € / deň

4,40 € / deň

10 – 12 dní

3,10 € / deň

3,70 € / deň

13 - 16 dní

2,70 € / deň

3,20 € / deň

17 - 20 dní

2,30 € / deň

2,80 € / deň

21 - 25 dní

2,00 € / deň

2,40 € / deň

alikvóta z ceny za mesiac

26 - 29 dní

Motorola

DP1400
DMR vysielačka MOTOTRBO
Motorola

v cene je zahrnutá záložná batéria s klipom a stolný nabíjač
cena za mesiac
(v 1. roku nájmu)

37,00 €

52,90 €

audiopríslušenstvo k ručným vysielačkám
štandardný headset (vrchná cena)/ repromikrofón resp. špeciálny headset
(spodná cena)
1 deň

2 dni

3–4 dni

5–6 dní

7–9 dní

10–16 dní

1,30 €
1,60 €

1,00 €/deň
1,30 €/deň

0,70 €/deň
1,00 €/deň

0,50 €/deň
0,70 €/deň

0,40 €/deň
0,60 €/deň

0,30 €/deň
0,40 €/deň

17-25 dní

nad 26 dní

mesiac

0,20 €/deň
0,30 €/deň

alikvóta
z ceny za
mesiac

2,50 €
4,00 €

Pri prenájme do 1 mesiaca zľavy pri väčšom počte kusov na viac ako 2 dni, pri
menšom počte kusov na viac ako 6 dní.

MTH800

MTP850S

TETRA digitálna vysielačka

TETRA digitálna vysielačka

Motorola

Motorola

Ceny na dlhodobý nájom od jedného mesiaca a dlhšie podľa špecifikácie
zariadení, servisných služieb, po roku nájmu zľavy (zašleme kalkulácie).
Možnosť prenájmu rádiových systémov na väčšie resp. dlhodobé akcie mimo
pokrytia existujúcej siete, špeciálne riešenia (pokrytie signálom digitálnej siete
viď www.radiopol.sk).
Kontaktujte nás na telefónnych číslach alebo e-mailom:
e-mail: stefanik@technopol.sk, duris@technopol.sk

Ceny sú uvádzané bez DPH
Cenník je platný od 1. 1. 2021
Prevádzkovateľ rádiovej siete RADIOPOL:
Technopol International, a. s.,
Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 1465/B
tel.:

02/68286121, -127, -126, -130

fax:

02/63812180

IČO:
IČ DPH:

35723343
SK2020210027

BIC:

TATRSKBX (Tatra banka a.s.)

IBAN:

SK4011000000002929250016

Cenník rádiostaníc, služieb, príslušenstva verejnej rádiovej siete RADIOPOL
Technopol International, a.s.

