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Kedvezmények sioktatóknak
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Az SMSZ tagjai a következõ kedvezményeket vehetik igénybe:

K2 Sí&Snowboard Központ - K2 Bike Shop

A kedvezmény mértéke a síoktatói szinthez igazodik, az alábbiak szerint:

* síoktatók: 10% kedvezmény a téli és nyári termékeinkbõl,
** síoktatók: 15% kedvezmény a téli termékekbõl, 10% a nyári termékekbõl,
***síoktatók: 20% kedvezmény a téli termékekbõl, 10% a nyári termékekbõl.

A boltban a rengeteg márkás termék kínálata mellett szakszerû felmérést követõen sícipõbe való Sidas a talpformához
pontosan illeszkedõ Sidas talpbetét készítését is vállalják.

K2 Sí&Snowboard Központ K2 Bike Shop
1036 Bp. Pacsirtamezõ utca 16.
www.skiing.hu
k2@skiing.hu

http://www.sioktatas.hu
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TandtSport

Tandtsport Lövõház utcai (Bp.II. ker.
Lõvõház u. 16., tel:+36 (1) 438-35-69) üzletében az SMSZ igazolvány
felmutatásával kedvezményesen lehet vásárolni az alábbiak szerint:

A Partner által forgalmazott márkákból (Head,
Elan, Bollé, Leki, Icepeak, F2, Eisbaer) illetve síszerviz és kölcsönzésbõl
általános kedvezmények vehetõk igénybe, amely az SMSZ síoktatói szinteknek
megfelelõen alakul:

SMSZ Síoktató*: Fogy. Ár -30%

SMSZ Síoktató**: Fogy. Ár -35%

SMSZ Síoktató***: Fogy. Ár -40%

SMSZ Síoktató****: Fogy. Ár -45%

AtomiClub

Kedvezmény:
Az Atomiclub szaküzlet az SMSZ tagoknak felajánlja a következõ kedvezményeket:
30% kedvezmény a hivatalos ATOMIC euro listaárakból a készlet függvényében.
25% kedvezmény a Helly Hansen termékek árából.
25% kedvezmény a Spyder termékek árából.
25% kedvezmény a SIDAS Conform&rsquo;able technológiával készített egyedi sícipõ talpbetétek árából.
Amennyiben az aktuális akciós árak (pl. a szezon végén) alacsonyabbak lennének, természetesen azok érvényesek.

Igénybe vétel módja:
Az AtomiClub boltjában (Bp.III. ker. Galagonya u.5., tel:+36 (1) 240-07-17, +36 (30) 333-30-07) az érvényes SMSZ
igazolvány bemutatásával.

Fundango

Kedvezmény:
30% kedvezmény a West End Fundango üzletben a kiskereskedelmi árból

Igénybe vétel módja:
http://www.sioktatas.hu
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A kedvezmény a WestEnd Fundango márkaüzletében (Bp. Váci u.1-3, az emeleten, Hild József sétány 2., tel:+36 (1)
238-03-99) vehetõ igénybe. A pultnál be kell mutatni az SMSZ igazolványt (fehér vagy kék) és hivatkozni a 401695-ös
törzsvásárlói kártyaszámra.

PODIART Kft.

20%-os kedvezmény talpbetét felmérést és
vásárlást biztosít (-25%) székhelyén a többi egyesületi tag részére egy éven
keresztül (székhely: 1184 Budapest, Mikszáth K. u. 77).

Információ és kapcsolat: Benedek Tibor +36 30 977 3553

Mobil GPS Hungary
Kft.

SMSZ igazolványra 10%-os kedvezmény a szolgáltatások árából autóvédelem
területén.

Bõvebben:
http://www.gpsalkalmazasok.hu/
www.autovedelem.hu

Oszetzky Kft.

Oszetzkyné Petõ Ildikó 1126 Bp, Agárdi u. 12/c futómû és gumiszervíz.

Autoszervízes
kedvezmény:
új
gumi -5 %
szolgáltatás
-10%

Rudy Project
A Rudy Project továbbra is minden síoktatónak -20% kedvezményt ad márkaboltjában (1052 Bp. Piarista u. 4.
Millenium center 1. emelet) az összes Rudy Project termékbõl, beleértve a szemüvegeket, sí szemüvegeket, fejvédõket,
illetve dioptriásítható szemüvegeket. Az oktatók részére az optikai lencsébõl is biztosítanak -20% kedvezményt,
amennyiben náluk készül el a szemüveg. A kedvezmény kizárólag a márkaboltban vehetõ igénybe, az oktatói igazolvány
felmutatásával.

http://www.sioktatas.hu
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Az alábbi link megnyitásával látható képen az egyik legkedveltebb &ndash; akár télis sporthoz is &ndash; kiválóan
alkalmas Maya szemüveg ajánlata található, mely 15 féle keretszínnel és 10 féle lencseformával összesen 150 féle
variációban elérhetõ. A kínálatban van megoldás a &bdquo;hagyományos&rdquo; sí szemüveg dioptriásítására is,
ráadásul bármely gyártó szemüvegének dioptriásítására is lehetõség van, nemcsak kizárólag a Rudy Project sí
szemüvegeire.

Rudy_Project

Vadon Sport

Újdonság: Footbalance lábra formálható talpbetétek a Vadon Sportnál: számítógépes talpanalízis és talpbetét
lábraformálása akár 10 perc alatt -20% kedvezménnyel. Footbalance talpbetétek mindenféle cipõbe, futáshoz,
túrázáshoz, síeléshez, vagy akár hétköznapi cipõhöz is.

Bergamont kerékpárok vásárlása esetén -10% kedvezmény.

A kiskereskedelmi listaárból 30-45 % közötti kedvezmény
vehetõ igénybe a minõsítési szinteknek megfelelõen (a kedvezmény más akciókkal
nem vonható össze): - Völkl síszettekre, - Marker bukósisak, síszemüveg és síkötésekre,
- Dalbello sícipõkre, - Völkl síruházatra, - Uvex bukósisakokra,
síszemüvegekre, napszemüvegekre, - Reusch síkesztyûkre, - Zandona
gerincvédõkre, protektorokra.

A kedvezmény az SMSZ síoktatói szinteknek megfelelõen az alábbiak
szerint alakul:
SMSZ Síóktató*: Kiskereskedelmi listaár -30%
SMSZ Síóktató**: Kiskereskedelmi listaár -35%
SMSZ Síóktató***: Kiskereskedelmi listaár -40%
SMSZ Síóktató****: Kiskereskedelmi listaár
-45%

Vásárlói kedvezmény a síoktató által ajánlott
vásárlások után: 10 % kedvezmény a kiskereskedelmi árból a Vadon Sport
kiskereskedelmi üzletében, a síoktató személyes ajánlásával.

5 % levásárolható visszatérítés a síoktató
számára, az általa ajánlott személyek vásárlásainak összegébõl. A visszatérítés
összege a síoktató számára a www.vadonsport.hu webshopban történõ
regisztrálása után válik nyomon követhetõvé.

Igénybe vétel módja:
Az érvényes SMSZ igazolvány bemutatásával, a
Vadon Sport sí és kerékpár szaküzlet (Bp. Október 23. utca 21., tel.: +36 1 33
77 104) boltban
http://www.sioktatas.hu
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Vox headset
Kedvezmény:
A készülékek havi bérleti díja: 3.000 Ft + ÁFA per vevõkészülék.
Oktató transzmitter készüléke és mikrofon díjmentes (2 db).

A készülék napi bérleti díja: 260 Ft + ÁFA per vevõkészülék (tartalmaz egy fülhallgatót és 2 elemet)

Heti bérlési lehetõség nincs.

Elveszett készülékek díja: 50 &euro; + ÁFA per darab.

Fizetés egy összegben, vagy havi rendszerességgel lehetséges.

A fent megjelölt árban a fülhallgatók nem szerepelnek. A fülhallgatók ára 100 Ft + ÁFA per darab.
A fülhallgatókkal kapcsolatosan az az elképzelés, hogy minden oktató annyi fülhallgatót kap, amennyire igénye van (akár
100 db-ot). A szezon végén a nem használtakat vissza lehet küldeni a készülékekkel együtt, így a fel nem használt
fülhallgató árát visszafizetik.

Fizetés egy összegben, vagy havi rendszerességgel lehetséges.

Fontos továbbá, hogy az új készülékeknek köszönhetõen lehetõség van töltõegység bérlésére is. A töltõegység
segítségével, sokkal könnyebb a készülékek mindennapos használata és csökkenteni lehet az elemköltségeket.
A töltõegység bérleti díja 3000 Ft + ÁFA per hó (teljes szettre vonatkozik, nem darabár).

Most már többéves tapasztalattal bátran elmondhatjuk, hogy a készülék használatával sokkal hatékonyabb a
síoktatás, érdemes az oktatásba ezért bevonni és használni!

Igénybe vétel módja:

Érdeklõdjetek az irodában: iroda@sioktatas.hu

Sí-, és snowboardoktatói utas-, és szakmai felelõsségbiztosítás Vienna Life Insurance Zrt

Biztosítás kötésének menete: https://goo.gl/QiayBk
http://www.sioktatas.hu
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Megj.: ezen a linken találjátok az OEP tájékoztatását arról, hogy síbaleseteknél mit fedez az EU egészségbiztosítási
kártya és mit nem. Apró kiegészítés, az OEP természetesen nem foglalkozik a másoknak okozott károk eseteivel, arra
a biztosítás nyújt fedezetet.

http://www.sioktatas.hu
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