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SUBSCRIPCIÓ A SKYDEMON – PROGRAMA DE NAVEGACIÓ PER PILOTS
T’oferim la possibilitat de subscriure’t, amb un
descompte interessant per als socis, al programa de
navegació per a pilots SKYDEMON.
Aquest programa t’ofereix un mapa en moviment
durant el teu vol, disposant d’una gran quantitat
d'informació addicional que et permet modificar la teva
ruta, compta a més amb un radar virtual que et
permet veure amb absoluta claredat quin tipus d’espai
aeri sobrevolaràs i a més pots modificar dades sense
connexió a Internet. El programa disposa de
referencies geogràfiques que proporcionen uns mapes
locals adients per a la ruta.
El preu de la llicencia individual és de £139 = 163.07€, però els socis podran disposar d’uns descomptes en
funció del número de llicències que s’adquireixin en grup amb el següent escalat:
1-2 llicències - 10% (inc IVA): £125.1 = 146.61€ cada llicència
3-7 llicències - 20% (inc IVA: £111.20 = 130.32€ cada llicencia
8 o més llicencies - 30% (inc IVA): £97.30 = 114.03€ cada llicencia
Per tal de poder gestionar l’adquisició d’aquestes llicències en grup i així poder beneficiar-te dels descomptes,
t’informem que si hi estàs interessat has de trucar al tel. 937101952 abans del diumenge 15 de gener.
Una vegada tinguem la informació dels socis interessats caldrà abonar l’import corresponent abans del
diumenge 22 de gener per transferència bancària o personalment a les oficines del club.

VISITA TORRE DE CONTROL DE SABADELL – PATRONA 2016
En el marc de les activitats de la Patrona hem organitzat per a tu
unes visites a la Torre de Control de l’Aeroport de Sabadell que es
desenvoluparan el diumenge dia 18 de desembre de 2016 en
grups de màxim 6 persones i en el següent horari:
10:30 h Primera visita
11:30 h Segona visita
12:30 h Tercera visita
Aquesta activitat és únicament per a socis i alumnes de l’Aeroclub,
per tant si estàs interessat en realitzar-la has de trucar el més aviat
possible a les oficines del club per a inscriure’t. Places limitades.
Per visitar la torre de control serà necessari disposar del TIP o bé
del permís d'accés per a visites de l’aeroport que tramitarem des de
la nostra oficina.

L’Aeroclub – Número 9/16 – Desembre 2016

