
V5 kilpailukortti 

V6 kilpailukortti 

40-v vaihtokampanjahinta 

kaluston uuteen! 

Emit- leimasimet

 vanhat laitteet uusiin.Tarjoushinnat voimassa vain suomalaisille  
Vaihtokampanjahinnat kun vaihdat vanhat Suunnistajan Kaupasta ostamasi 

suunnistajille ja seuroille.
Hinnat sisältävät arvonlisäveron (24%) ja ovat voimassa toistaiseksi.

Nopeampi leimaus. Nopeampi tiedonsiirto. Ole mukana

Rastileimasin 

ePost rastileimasin 
40-v vaihtokampanjahinta 

Uudet rasti-, lukija-, lähtö- ja online- leimasimet ovat entistä luotettavampia.
Uusi prosessori ja pienentynyt sähköntarve mahdollistavat takuuajan

40-v vaihtokampanjahinta 

tuplaantumisen! Takuu: 5 vuotta rajoitukseton + 5 vuotta rajoitettu, 
Yhteensä 10 vuoden takuu.

Takuu: 2 vuotta rajoitukseton + 3 vuotta rajoitettu, yhteensä
5 vuoden takuu.

EDULLISIN TAPA HANKKIA TAKUULLA
TURVATTUJA KÄYTTÖVUOSIA!

Kun vaihdat vanhan 

-40%

EDULLISIN TAPA HANKKIA TAKUULLA

V5

40v. JUHLATARJOUS!

Emit- kilpailukortit
kehittämässä suomalaista, maailman parasta tulospalvelua!

V

40-v vaihtokampanjahinta 

Led-merkkivalolla. Leimaa nopeasti ja varmasti!
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MERKITTÄVÄ VAIHTOTARJOUS 

EPOST-, tai lähtöleimasimia,

MEILTÄ MYÖS TUNNELITELTAT
SEKÄ SEURA-ASUT! 

Ei jälleenmyyjille.

Museokatu 34
00100 HELSINKI
puh (09) 444 895

hki@suunnistajankauppa.fi

HELSINKI TAMPERE
Kolmionkatu 5
33900 TAMPERE
puh (03) 2613 200

tre@suunnistajankauppa.fi

TURKU
Stålarminkatu 1
20810 TURKU
puh (02) 2535 061

tku@suunnistajankauppa.fi

www.suunnistajankauppa.fi

Tarjoushinnat voimassa vain
suomalaisille suunnistajille sekä seuroille. 

OIKEA TAKUU 

RATAMESTARIKORTTI V.33

VARMISTA LAITTEISTON TOIMIVUUS!
Ensimmäiset nykyisen Emit-kaluston lait-
teet otettiin käyttöön Suomessa 1998. Lait-
teiden toimivuus perustuu moneen eri teki-
jään. Yksi niistä on tiiviys ja ulkoisten häi-
riöiden minimointi.

Laitteisto on toiminut lupausten ja takuu-
ehtojen mukaisesti. Nyt lähestymme sitä
hetkeä, jolloin ensimmäisen erän rasti-,
lukija-, lähtö- ja online-leimasimet on päivi-
tettävä tuleviin haasteisiin.

Uudet rasti-, lukija-, lähtö- ja online-leima-
simet ovat entistä luotettavampia. Uusi
prosessori ja pienentynyt sähköntarve
mahdollistavat takuuajan tuplaantumisen!
Näiden uusien laitteiden takuuaika on nyt
10 vuotta! Takuusta ensimmäiset 5 vuotta
rajoituksetta ja seuraavien 5 vuoden aika-
na rajoitettu takuu.

Uusi leimasin on vesitiivis ja täyttää kaikki
kisajärjestämiseen asetetut vaatimukset.
Paristonvaihto katkaisee Emitin vastuun
eikä Emit takaa sellaisen laitteiston käyttö-
varmuutta eikä yhteensopivuutta.

Käytä hyväksesi merkittävä vaihtotarjous:
Ostaessasi uusia kilpailukortteja, rasti-, 

Emit hyvittää -40%uusien laitteiden
hinnoista, kun vaihdat vanhat laitteet uusiin.

Emit hyvittää korkeintaan yhtä monta
emit- laitetta kuin uusia ostetaan tilalle.
Tarjous voimassa kaikissa myymälöissämme.

Emit V3 ratamestarin kilpailukortti on käy-
tännöllinen apuväline ratamestarille ja
kilpailun järjestäjälle. Kilpailukortin näyt-
töruudusta on helppo ja nopea tarkistaa
rastileimasimen toimivuus ja koodi. Rata-
mestarin korttia ei ole tarkoitettu kilpailu-

.

käyttöön, vaan ainoastaan
kilpailun
järjestäjän
avuksi.
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