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Pozwolenie radiowe indywidualne na pracÄ™ w
sieci HamradioShop

Cena:
30,00 PLN

Pozwolenie radiowe na pracÄ™ w sieci HamRadioShop.

Zobacz mapÄ™ zasiÄ™gu sieci radiowej HamRadioShop.pl
Pozwolenie radiowe na pracÄ™ w sieci radiowej HamRadioShop to moÅ¼liwoÅ›Ä‡ legalnego uÅ¼ywania
urzÄ…dzeÅ„ nadawczo-odbiorczych na terytorium RP.
Firma HamRadioShop Cezary Libert uruchomiÅ‚a sieÄ‡ radiowÄ… w oparciu o Pozwolenie Radiowe w
Radiokomunikacji LÄ…dowej o numerze RRL/A/A/0154/2014 wydane przez Prezesa UrzÄ™du Komunikacji
Elektronicznej.Â Pozwolenie upowaÅ¼nia do nadawania na dwÃ³ch czÄ™stotliwoÅ›ciach: kanaÅ‚ 1 -Â
157.96250 MHz i kanaÅ‚ 2 -Â 448.11250 MHz przy jednoczesnym uÅ¼yciu jednego z 10 dostÄ™pnych
tonÃ³w CTCSS wymienionych w zaÅ‚Ä…czniku numer 4 do regulaminu.
Pozwolenie Radiowe przypisane jest do konkretnego urzÄ…dzenia (w oparciu o numer seryjny i model) dla
konkretnego uÅ¼ytkownika, co oznacza, Å¼e uÅ¼ytkownik pozwolenia HRS nie moÅ¼e odstÄ…piÄ‡ lub
odsprzedaÄ‡ go osobie trzeciej. Oznacza to, Å¼e z jednego pozwolenia moÅ¼e korzystaÄ‡Â TYLKO
JEDNA OSOBA.
PoniewaÅ¼ Pozwolenie Radiowe wydawane jest imiennie, firma HamRadioShop domyÅ›lnie wystawia je na
dane kupujÄ…cego. JeÅ›li posiadaczem pozwolenia ma byÄ‡ inna osoba, prosimy o przekazanie tej
informacji w okienku na uwagi w zamÃ³wieniu.
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Wydanie Pozwolenia Radiowego jest zwiÄ…zane z przekazaniem Danych Osobowych uÅ¼ytkownika oraz
wyraÅ¼eniu zgody na przetwarzanie tych danych zgodnie z UstawÄ… o Ochronie Danych Osobowych, co
jest konieczne do zarzÄ…dzania sieciÄ… i rejestracjÄ… w sieci.
JeÅ›li Pozwolenie Radiowe kupowane jest do urzÄ…dzenia nabytego w firmie HamRadioShop lub sieci
partnerskiej, prosimy w formularzu zamÃ³wienia podaÄ‡ model, numer seryjny urzÄ…dzenia oraz numer
karty gwarancyjnej, co znacznie przyspieszy proces wydawania Pozwolenia. W razie wÄ…tpliwoÅ›ci firma
HamRadioShop poprosi uÅ¼ytkownika o przedstawienie dowodu zakupu w naszej firmie.
JeÅ›li urzÄ…dzenie pochodzi z innej sieci dystrybucji prosimy o podanie modelu oraz numeru seryjnego
radiotelefonu.
Wykaz radiotelefonÃ³w, z ktÃ³rymi moÅ¼na uÅ¼ywaÄ‡ pozwolenia radiowego HamRadioShop:
L.p. Typ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Baofeng UV-5R, UV-5RA, UV-5RB,
UV-5RC, UV-5RE
Baofeng UV-3R, UV-3R Plus
Kanwee TK-928 UHF
Kanwee TK-928 VHF
Zastone ZT-V68
Zastone UV-8A Plus
Zastone ZT-2R
Baofeng UV-82

Moc [W] Przydzielony
kanaÅ‚
5
1, 2
2
5
5
2
5
2
5

1, 2
1
2
2
1, 2
1, 2
1, 2

PeÅ‚en regulamin usÅ‚ugi jest dostÄ™pny pod adresem:
http://www.HamRadioShop.pl/pozwolenia/regulamin.pdfÂ
Informacja o sprzedawcy
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