Cenník služieb programu NÁJOM 2019 pre digitálne
rádiostanice aktivované vo Verejnej rádiovej sieti
RADIOPOL
Mesačný paušál za prenájom rádiostaníc ( cena za 1 ks )
Ručná TETRA rádiostanica Motorola alebo Hytera vr. záložnej batérie, stolovej
nabíjačky, klipu na opasok alebo koženého puzdra, príp. vozidlovej nabíjačky).
Klávesnica, farebný displej. ................................................................................ 52,90 €
Vozidlová / základňová TETRA rádiostanica Motorola alebo Hytera (vr. montážnej
sady, reproduktoru, dlaňového mikrofónu a magnetickej antény (3 resp. 5 dB).
Súčasťou základňovej rádiostanice je navyše sieťový zdroj, stolový držiak, príp. stolový
mikrofón. Klávesnica, farebný displej. ............................................................... 52,90 €
TETRA telemetrická jednotka Modem IF800 ..................................................... 29,50 €
Ručná TETRA rádiostanica Hytera PT790Ex do výbušného prostredia vr. záložnej
batérie, stolovej nabíjačky, koženého puzdra. Klávesnica, farebný displej. .. 149,00 €
Ručná TETRA rádiostanica Motorola MTP8550Ex do výbušného prostredia vr.
záložnej batérie, stolovej nabíjačky, klipu na opasok alebo koženého puzdra.
Klávesnica, farebný displej. .............................................................................. 199,00 €

Preprogramovanie rádiostaníc počas nájmu je zahrnuté v mesačnom
paušále.

Motorola
MTP3150
MTP3250
MTP3550

Motorola
MTM5200
MTM5400

Základné služby


Počet hovorových skupín podľa potreby - digitálna sieť RADIOPOL TETRA,
pokrytie signálom podľa mapy pokrytia



Hovorový čas bez obmedzenia, krátke správy bez obmedzenia



Privátne volanie pre vybrané rádiostanice



Náhradná rádiostanica pri poruche počas opravy



Výmena všetkých batérií ručných rádiostaníc vždy po 24 mesiacoch prevádzky
(v rádiostanici i záložné)



Záruka na všetky zariadenia počas celej doby nájmu, servisné zásahy v mieste
prevádzky nájomcu do 24 hod (v prac. dňoch), max. do 48 hod - podľa lokality



Preprogramovanie rádiostanice podľa potreby



Trvalá deaktivácia rádiostanice v prípade straty alebo odcudzenia



Dodávka zariadení a aktivácia do siete ihneď po podpise zmluvy a odsúhlasení
schémy spojenia (okrem ATEX modelu)



Cenu za opravy a servis pri mimozáručnej oprave (mechanické poškodenie,
utopenie) si hradí nájomca



Pre ďalšie roky nájmu sa ceny znižujú

Hytera PT790Ex

Motorola MTP8550Ex

Ponúkame špeciálne služby za príplatok


Aplikácie a služby na mieru. Cena špeciálnych služieb v závislosti na type a
rozsahu. GPS lokalizácia, Man-Down, Smart Dispečing a i.



Užívateľ je oslobodený od vybavovania legislatívnych povinností a
telekomunikačných poplatkov.

Ceny sú uvádzané bez DPH
Cenník je platný od 1. 1. 2019
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.:

02/6886126, -127, -121, -130

fax:

02/63812180

IČO:
IČ DPH:

35723343
SK2020210027

BIC:

TATRSKBX (Tatra banka a.s.)

IBAN:

SK4011000000002929250016

Hytera
PT580H Plus

Authorized Distributor HYTERA GmbH
Cenník nájmu rádiostaníc a služieb verejnej rádiovej siete RADIOPOL
Technopol International, a.s.

Hytera
MT680 Plus

