Tisztelt Rádióamatőr Barátaink!
Legyetek Ti is részesei a digitális rádiózásba történő átmenetnek !
Cégünk, a GpsCom Kft., a Hytera digitális DMR URH rádiók hazai forgalmazója a digitális rádiózás elkötelezett támogatójaként - értékesítési Akciót
hirdet, elsősorban Rádióklubok számára, a következők szerint:

Az alábbi, professzionális URH rádiók közül 30 db. egyidejű megrendelése esetén
1 db. Hytera RD625 típusú DMR Tier II. digitális átjátszó berendezést
DÍJMENTESEN biztosítunk a Megrendelő számára.

A jelzett mennyiség elsőre egy rádióamatőr Klubot alapul véve talán soknak tűnhet,
de arra is gondoltunk, hogy az egész rádió amatőr társadalom „közösen” éri el ezt a
szép számot és élvezi majd annak gyümölcsét: az új Átjátszó berendezést !

Ezért az egyedi igények, Megrendelések kezelésére két lehetőséget látunk
megvalósíthatónak:

1., Egy Klub maga gyűjti a Megrendelést és egyben leadja nekünk. Mi ez után adjuk
az átjátszót a Klubnak

2., Egyéni vásárlók külön-külön nálunk rendelnek és mi gyűjtjük azokat 2016.
december 10.-ig. Ha így összejön a 30 db., akkor átadjuk az átjátszót a MRASZ-nek,
további szíves felhasználásra.

Az érintett Hytera modellek a következőek:
egységárakkal együtt/

Kézi rádiók:
PD685

112 000,-Ft

PD685G (MD)

126 800,-Ft

PD785

134 400,-Ft

PD785G (MD)

149 800,-Ft

/a most kedvezményes brutto

Mobil rádiók:
MD785

114 000,-Ft

MD785G

127 900,-Ft

A kézi rádiók esetében az ár a rádiótesten felül Li-Ion akkumulátort, hálózati töltő
egységet, antennát és övcsipeszt + csukló szíjat tartalmaz.
A mobil rádiók esetében az ár a rádiótesten felül egy alap kézi mikrofont, 12V-os
tápkábelt és a beépítő keretet tartalmaz.
Tárgyi ajánlatunk a 2016. december 10.-ig hozzánk írásban beérkezett
megrendelések esetén érvényes.

Kérjük és javasoljuk, hogy használjátok ki ezt a kedvező lehetőséget új,
magas műszaki színvonalú digitális rádiók beszerzésére!

Bízva további együttműködésünkben és közös sikereinkben,

Budapest, 2016 szeptember 15.
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