SCOREtec
Bremstraat 34
7161 CE Neede
Tel : 0031 (0) 545 – 796 525

Specificaties en prijzen diverse scorebord opties
Prijzen excl. BTW (21%), af fabriek, geldig van t/m 31 december 2017

Nieuwe frontplaat (voor evt. bestaande behuizing)
Weervaste frontplaat (aluminium-/kunststof sandwichplaat, 4 mm, kleur wit), vandalismebestendig, indien gewenst te voorzien van
reclame uitingen, clubkleuren, logos, voorzien van zaaggaten voor display modules in de gewenste indeling
Prijs frontplaat met een maximale afmeting van:

Indicatie beletteringskosten:

2500 x 630 x 4mm

175,00 Euro

Clubkleur i.p.v. wit: 75,00 Euro

3000 x 740 x 4mm

225,00 Euro

Clubkleur i.p.v. wit: 95,00 Euro

2500 x 1250 x 4mm

275,00 Euro

Club-/Sponsorlogo (plot 1 kleur): 75,00 Euro / Club-/Sponsorlogo (print 2 of meer kleuren) 125,00 Euro
Fullsize fullcolour incl. laminaat 225,00 Euro

3000 x 1500 x 4mm

450,00 Euro

Club-/Sponsorlogo (plot 1 kleur): 125,00 Euro / Club-/Sponsorlogo (print 2 of meer kleuren) 175,00 Euro
Fullsize fullcolour incl. laminaat 350,00 Euro

4050 x 2000 x 4mm

550,00 Euro

op aanvraag

De huidige frontplaat dient door de vereniging nauwkeurig opgemeten te worden. SCOREtec levert vervolgens een plaat met de opgegeven afmetingen.
Wij zijn niet verantwoordelijk voor meetfouten gemaakt door de vereniging. De geleverde plaat is voorzien van zaaggaten voor de displaymodules op de
gewenste plaatsen (in overleg te bepalen).

Extra afstandsbediening
2de (reserve-) afstandsbediening voor scorebord, voorzien van identieke unieke code dan de meegeleverde afstandsbediening 250,00 Euro

Functie “instelbare wedstrijdtijd”
75,00 Euro

Wedstrijdtijd per minuut op- of aftellend instelbaar (voor bijvoorbeeld jeugdwedstrijden of andere sporten)

Claxon / Geluidssignaal
125,00 Euro

Geluidssignaal bij bereiken einde speeltijd

GPS tijdsein ontvanger
Voor weergave dagtijd / temperatuur op viervoudig tijddisplay

325,00 Euro / 400,00 Euro

Accu 36Ah
Voor gebruik van het scorebord zonder netstroom. Het scorebord wordt dan uitgevoerd in 12V i.p.v. 230V
De accu capaciteit is voldoende voor één volle wedstrijddag. Incl. robuuste accu transportbox en acculader

395,00 Euro

Lichtkranten
Lichtkrant LK251c-R16 / LK300c-R16
* Lichtkrant voor outdoor gebruik, hoogte 16cm voor max. 1 tekstregel, weergave LED kleur rood,
incl. behuizing (lengte 2510 of 3000mm) en uitgebreide besturingssoftware (Taal: Engels)

1.500,00 Euro / 1.750,00 Euro

Lichtkrant LK251c-R32 / LK300c-R32
* Lichtkrant voor outdoor gebruik, dubbele hoogte (32cm) voor max. 2 tekstregels, weergave LED kleur rood,
incl. behuizing (lengte 2510 of 3000mm) en uitgebreide besturingssoftware (Taal: Engels)
1.850,00 Euro / 2.100,00 Euro
Draadloze communicatiemodule of WiFi module
* Bereik ca. 200m of 50m (buiten)

125,00 Euro

Let op: De communicatie van deze lichtkrant en de besturingssoftware dienen door ons doorgevoerd te worden. Daarna is zelfmontage van de lichtkrant op eigen constructie
alsnog mogelijk. De computer, welke hiervoor uiteindelijk gebruikt gaat worden, dient bij installatie aanwezig te zijn.

Leverkosten:
*Scorebord inbouwsets, pakketzending: 25,00 Euro (rembourszending niet mogelijk)
*Scoreborden incl. behuizingen, constructie, frontplaten op aanvraag (eigen transport, incl. uitleg en demonstratie op locatie, rembours
mogelijk ook in combinatie met montage (-assistentie) afhankelijk van regio 75,00 t/m 295,00 Euro (evt. combinatiekortingen mogelijk)

Volledige montage of montageassistentie
Afhankelijk van regio, lokale montageomstandigheden, aangeboden hulp op locatie, en te verrichten werkzaamheden
Vraag naar onze scherpe tarieven!

