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O nás

◦ sme 2. vo svete, kto niečo podobné vymyslel

◦ moderná spoločnosť

◦ také skúsenosti, emócie, zážitky dostanete  len u nás 

◦ naša firma nie je orientovaná na určite skupiny zákazníkov, ale pod 

podmienkou, že musia byť zdravotne spôsobili

◦ možnosť navštíviť akúkoľvek planétu

◦ máme vysokokvalifikovaných zamestnancov 
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Kozmické dopravné prostriedky

Vesmírny raketoplán

Vesmírny raketoplán z veľkou dráhou doletu.

Nedáva sa do prenájmu!

Cena za predaj: 1 499 998.50 €

3



Vesmírna raketa 

Vesmírna raketa, ktorá dokáže pristáť na planéte aj 
sa z nej bezpečne vrátiť.

Lieta rýchlosťou približne 12,6 km/s.

Nedáva sa do prenájmu!

Cena za predaj:                                    4 499 995.50 €

4



Kozmické zariadenia 

Vesmírny satelit 

Satelit na prenos signálu vo vesmíre.

Cena za predaj:                 357 645.00 €
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Sonda

Sonda s ktorou preskúmate aj ten 
najvzdialenejší vesmír.

Cena za predaj:                           400 000.00 €
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Rover HAWK350

Vesmírny rover s dojazdom 350

km.

Jazdí na slnečnú energiu. 

Cena za predaj: 350 000.00 €
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Letenky
Letenky 1. triedy

Mars                                                                                            Jupiter

Letenka 1.triedy na planétu Mars.

Cena:               4 099 995.90 €                                                            Letenka 1.triedy na planétu Jupiter

Cena:                     5 230 855 €
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Letenky 2. triedy

Mars  Jupiter  

Letenka 2.triedy na planétu Mars.                                                       Letenka 2.tridy na planétu Jupiter.

Cena:                            2 849 997.15 €                                               Cena:                          3 000 550.25 €
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Letenky 3. triedy

Mars                                                                                         Jupiter

Letenka 3.triedy na planétu Mars.                                                      Letenka 3. triedy na planétu Jupiter.

Cena:                                  2 349 997.65 €                                       Cena:                                2 608 999 €
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Ekonomická trieda

Mars                                                                                   Jupiter

Letenka ekonomickej triedy na planétu Mars.                                                  Letenka ekonomickej triedy na planétu Jupiter.

Cena:                                              200 000.00 €                                                       Cena:  400 000.00 €
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Špeciálna ponuka: Keď si kupujete dve letenky, tretiu mate za polovičnú cenu.



Technický personál

Mars                                                                                           Jupiter

Letenka pre technický personál na planétu Mars. Letenka pre technický personál na planétu Mars.

Cena:                                                       100 000.00 €                                      Cena:          300 000.00 €
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Platobné podmienky

◦ Všetky uvedené ceny v katalógu sú konečné.

◦ Na základe odoslanej objednávky vystaví predávajúci faktúru.

◦ Túto platbu môže kupujúci uskutočniť prevodným príkazom alebo v hotovosti.

◦ Platba je možná iba v EUR.

◦ Dodacia lehota na tovar v ponuke predávajúceho je do 8 pracovných dní od potvrdenia objednávky, 

maximálna doba dodania je 14 dní alebo po dohode s kupujúcim sa môže predĺžiť.

◦ O dodacej lehote a termíne dodania bude predávajúci kupujúceho informovať pri potvrdení objednávky 

elektronicky.

◦ Je možnosť vrátenia peňazí, keď sa nezúčastnite letu. 
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Ďakujeme Vám, že nám dôverujete a nakupujete u nás



Chcete niečo zmeniť vo svojom živote, ale 

neviete, kde začať? Kúpte si letenku na 

vašu obľúbenú planetu a získajte veľa 

nových a nezabudnuteľných zážitkov.

©Vaša Vesmírna agentúra


