MÁJOVÝ BONUS PRO JIHOČESKÉ ŠKOLY
ActivPartner Jižní Čechy podpoří
všechny školy z jihočeského regionu,
které se do konce května zaregistrují
do tradičního programu Aktivní škola
2020 a objednají si za akční cenu
ActivPanel Cobalt. Kromě akční ceny
panelu a sady pro informatické myšlení
SAM labs škola získá dalekohled NIKON
Sportstar EX 8x25 v hodnotě 2650 Kč.

 Škola objedná ActivPanel Cobalt u svého jihočeského partnera do 31.5. 2020
a získá akční cenu na nákup 1 ks panelu v rámci akce Aktivní škola 2020 vč. SAM labs +
dalekohled NIKON Sportstar EX 8x25.*
 Škola objedná ActivPanel Cobalt u svého jihočeského partnera do 30.6. 2020
a získá akční cenu na nákup 1 ks panelu v rámci akce Aktivní škola 2020 vč. SAM labs
 Škola objedná interaktivní tabuli ActivBoard u svého jihočeského partnera do 30.6. 2020
a získá akční cenu na nákup 1 ks interaktivní tabule v rámci akce Aktivní škola 2020
vč. SAM labs

Popis produktu NIKON Sportstar EX 8x25
Modely s velmi širokým zorným polem * kvalitní optické sklo BaK4
zaručující ostrý a kontrastní obraz * čočky ošetřené vícenásobnými
antireflexními vrstvami * vodotěsné uzavření a plnění dusíkem
zaručuje ochranu před deštěm a zamlžováním * výsuvné otočné
očnice pro snadné nastavení správné vzdálenosti očí od okulárů *
praktická konstrukce umožní složení dalekohledu do kompaktního
rozměru






Nejkratší zaostřovací vzdálenost 2,5m (8x) a 3,5 m (10x)
Dvě barevná provedení (stříbrná a černošedá)
Dodáván včetně textilní brašny s poutkem na opasek
Záruka u výrobce 10let - vztahuje se na vodotěsnost a
mechanické závady
Součástí balení je brašna, krytky okulárů a popruh na krk

KONTAKT: Jan Míka - ActivPartner Jižní Čechy, tel. 602 195 702, email: mika@klimamedia.com
*Cena dalekohledu bude na faktuře zahrnuta do celkové ceny souboru a následně odečtena formou slevy z celkové ceny zboží.
Škola za něj tedy nezaplatí ani korunu navíc oproti akční ceně dle pravidel akce Aktivní škola 2020.

