NABÍDKA

Základní nabídka
PŘÍKLADOVÁ STUDIE
 Jednodenní event na letišti Vyškov u Brna
 Program:
 Projetí trati vlastním vozem, tréninkové jízdy s instruktorem v závodním
speciálu (2 kola), měřený závod (2 kola)
 Spolujízda s profesionálním jezdcem v závodním speciálu
 Základní catering
 Akce je určena pro min. 10 osob
 Cena od 70.000,- Kč + DPH
 Speciální bonus: umístění reklamy
na závodní speciály
Nabídka bude upravena dle specifikace
klienta včetně výběru lokality!!!

Rozšířená nabídka
PŘÍKLADOVÁ STUDIE
 Dvoudenní event na polygonu Autodrom Sosnová nebo Tatra Kopřivnice
 Program :
 Tréninkové jízdy s instruktorem v závodním speciálu
(2 kola), měřený závod (2 kola)
 Spolujízda s profesionálním jezdcem v závodním speciálu
 Spolujízda vojenským speciálem Tatrou 815 nebo offroadem
 Doprovodný program dle upřesnění
 Catering a ubytování
 Akce je určena pro 15 osob
 Cena: 315.000,- Kč + DPH
 Speciální bonus: umístění reklamy
na závodní speciály
Nabídka bude upravena dle specifikace
klienta včetně výběru lokality !!!

Extra náklady/pojištění
EXTRA NÁKLADY
 doprava na místo akce bude vyčíslena na základě obj. počtu vozů a vzdálenosti
od servisu (Příbram)
 ubytování dle rozsahu akce
 pronájem trati (autodrom, letiště, uzavřené silnice, atd.)
 polep vozu logem společnosti = cca 2.000,- Kč/vůz (cena bude upřesněna dle
složitosti grafiky)
MOŽNOSTI POJIŠTĚNÍ VOZŮ
(vozy nejsou pojištěny ani v rámci povinného ručení)
1) pojištění vozů v rámci akce od akreditované pojišťovny, závislé na počtu vozů
(bude specifikováno)
2) pří pronájmu 3 vozů bude složená nevratná pojistná kauce 10tis. Kč/vůz/den,
při pronájmu 4 – 5 vozů bude nevratná pojistná kauce 5tis. Kč/vůz/den
3) klient se nemusí připojišťovat, ale při jakékoliv škodě na vozidle způsobené vlastní
jízdou
nebo jízdou svých klientů/zaměstnanců mu bude škoda vyčíslena
dle aktuálního ceníku - max. 300tis. Kč)

Individuální nabídka
 Rádi Vám připravíme nabídku dle Vašich specifických požadavků na míru
 Nabídky připravíme jak pro firemní, tak i soukromou klientelu
Cenové nabídky Vám
rád zpracuje:
Martin Pochop
event manager
+420 602 648 003
martin@rallyeevent.com

Na dotazy technických specifikací vozů
Vám rád odpoví:
Jiří Brynda
technical manager racing cars
+420 603 235 249
jirka@rallyeevent.com

