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Ponúkame možnosť zapožičania satelitných zariadení bezodplatne na dobu určitú, ktorá je pevne
stanovená, alebo na dobu neurčitú za úhradu podľa cenníka. Satelitné zariadenia je možné zapožičať len
v prípade zakúpenia blokov (prevádzka v sieti Inmarsat) v našej spoločnosti.

Ponúkame dve formy úhrady:
• Bezhotovostná
• Hotovostná

Bezhotovostná forma

Ak ste majiteľom akejkoľvek embosovanej kreditnej alebo platobnej karty nemusíte skladať žiadnu finančnú
zálohu, nemusíte platiť v hotovosti. Stačí ak s nami uzavriete Dohodu  o prenájme a nákupe blokov.
V Dohode budú uvedené všetky potrebné údaje vrátane čísla Vašej karty. Dohodu vyplníte v našej
spoločnosti, alebo Vám ju na požiadanie zašleme.

Hotovostná forma

Pri tejto forme zapožičania klient (ďalej len nájomca) skladá finančnú zálohu ako zábezpeku za zariadenia
spoločnosti WRX Slovakia (ďalej len prenajímateľ) vo výške 100% z ceny samotného zariadenia vrátane
DPH. Nájomca ďalej zakúpi bloky podľa aktuálnej ponuky a podľa vlastného výberu.

Zmluva o zapožičaní

Prenajímateľ uzavrie zmluvu o Zapožičaní zariadení s nájomcom, kde bude riadne vyznačená doba
prenájmu (začiatok a koniec), cena za prenájom, výška zálohy za zariadenia.

Finančná záloha

Finančnú zálohu nájomca skladá minimálne 2 dni pred samotným začiatkom zapožičania, po podpise zmluvy
o Zapožičaní. Ak nájomca stornuje svoju požiadavku na zapožičanie, bude mu účtovaná pokuta vo výške
1000,- Sk + DPH. Zvyšok finančnej zálohy bude navrátený nájomcovi na jeho náklady.

Po ukončení nájmu ak nedošlo k poškodeniu, alebo k strate zariadení, finančná záloha bude navrátená.
V prípade závažného poškodenia alebo straty zapožičaných zariadení, finančná záloha v plnej výške
prepadne v prospech prenajímateľa, pričom zariadenia prejdú do majetku nájomcu tak ako sú. V prípade
opraviteľného poškodenia bude finančná záloha slúžiť na kompenzáciu opravy poškodeného zariadenia.
Nájomca obdrží od prenajímateľa faktúru, kde budú refakturované skutočné náklady za opravu. Cena opravy
bude odrátaná z finančnej zálohy. Zvyšok finančnej zálohy bude navrátený nájomcovi na jeho náklady.

Automatické predĺženie

V prípade nenavrátenia zariadení prenajímateľovi do doby vyznačenej na zmluve sa doba nájmu
automaticky predĺži o 7 dní za fixne stanovenú cenu podľa cenníka. Ak počas automatického predĺženia
nájmu nájomca nebude kontaktovať prenajímateľa a nepožiada o predĺženie zapožičania, alebo zapožičané
zariadenia nenavráti po uplynutí automatického predĺženia, finančná záloha nájomcu prepadne v prospech
prenajímateľa a zapožičané zariadenia prejdú do majetku nájomcu. Prenajímateľ vystaví daňový doklad.

Predĺženie prenájmu

Ak nájomca požiada o predĺženie doby prenájmu, ešte pred uplatnením automatického predĺženia, bude mu
účtovaná štandardná cena podľa cenníka. Túto udalosť – predĺženie – musí nájomca oznámiť minimálne 2
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dni pred ukončením platnosti zmluvy o Zapožičaní. Zároveň nájomca oznámi novú dobu nájmu. Cena za
predĺženie nájmu bude oznámená na počkanie (v pracovnej dobe). Predĺženie nájmu môže nájomca
viacnásobne predlžovať.

Ukončenie nájmu

Ukončenie nájmu nastane:
• dňom odovzdania zapožičaných zariadení v bezchybnom stave,
• dňom uplynutia Automatického predĺženia,

Ak nájomca navráti zariadenie pred termínom, vzniknutý rozdiel mu nebude navrátený.

AirTime (služby)

Služby siete Inmarsat je nutné zakúpiť vo forme ponúkaných predplatených blokov, ktoré sa aktivujú na SIM
(Pre-Paid) predplatenú kartu. Pokiaľ nie ste vlastníkom predplatenej SIM karty je nutné ju zakúpiť a
aktivovať. Po ukončení prenájmu zapožičaného zariadenia SIM karta s predplatenými službami ostáva
v majetku klienta. Aktuálnu ponuku blokov, nájdete na stránkach http://www.inmarsat.sk, alebo nás
kontaktujte. Dobitie SIM karty trvá 24 maximálne hodín.

Ponuka zariadení a výška zálohy

Záloha:
40.000,- Sk bez DPH

Obsah:
IP satelitný modem HUGHES 9101
110/220 VAC cestovná nabíjačka,
Lithium Ion batéria,
Ethernet kábel
USB kábel
užívateľská príručka

Služba Regional BGAN.

IP satelitný modem HUGHES 9101 je určený pre službu Regional
BGAN (skrátene RBGAN) siete Inmarsat. Služba RBGAN poskytuje
nepretržité spojenie (platíte však len za prenos dát ako u GPRS),
jednoducho modem pripojíte k vášmu laptopu a máte prístup na
zdielanú datovú linku s kapacitou 144 kbit/s. služba je poskytovaná v 99
krajinách – v Európe, Stredný východ, severná a centrálna Afrika
a čiastočne Ázia.

Aplikácie: internet prístup, e-mail, LAN a privátne podnikové siete,
prenos video snímkov – súborov – TV záznam.

Váiac informácií o zariadení ako aj o samotnej službe nájdete na
stránkach http://www.inmarsat.sk

Služby Global Area Network – GAN & MPDS, mini-M, mini-C, D+

Pre ponuku zariadení nás kontaktujte.
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Cena prenájmu

Cena prenájmu je závislá na počte zakúpených blokov (Block). Ceny sú bez 19% DPH. Cena blokov je
dostupná na http://www.inmarsat.sk. Ak požadujete inú veľkosť blokov, kontaktujte nás, aktivujeme Vám
veľkosť blokov na mieru – podľa Vašej potreby.

Ceny za prenájom je možné modifikovať na základe dohody.

Popis Cena za deň

RBGAN 50 MB – Megabytes Block (platnosť 3 mesiace)
1 – 5 dní bezodplatne
nad 5 dní 300,- Sk

RBGAN 150 MB – Megabytes Block (platnosť 6 mesiacov)
1 – 15 dní bezodplatne
nad 15 dní 300,- Sk

RBGAN 300 MB – Megabytes Block (platnosť 12 mesiacov)
1 – 25 dní bezodplatne
nad 25 dní 200,- Sk

RBGAN 400 MB – Megabytes Block (platnosť 12 mesiacov)
1 – 35 dní bezodplatne
nad 35 dní 150,- Sk

Automatické predĺženie
Jednorázovo (7 dní) 3500,- Sk

Verzia dokumentu: W-INM-RENT-V1-0502

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na 02/ 5564 2144.
Kontaktná adresa: Landererova 1, 811 09 Bratislava, Slovakia.


