Priser RS Competition 2017
Til sæson 2017 er der nye tiltag fra RS Competition. Vi har op‐prioriteret indsatserne på gokart og trukket os
ud af F4 i Tyskland. Vi har bla. valgt at tilbyde et nyt setup til SM løb i Dasu regi og at vende tilbage til Dansk
Rotax – begge i det vi beskriver som standard.
Derudover har vi flere udenlandske muligheder samt arrive and drive løsninger i det vi kalder premium
klasserne. Vil du vide lidt mere uddybende om de enkelte løbsserier, altså DSK, SM, Dansk Rotax, Tysk Rotax
eller Eurochallenge, så findes der en mere deltajeret side der fortæller omkring setup og deltaljer, denne
kommer også til at ligge på vores helt nye hjemmeside, som går i luften omkring årsskiftet.
Premium består af:
‐ Support og coaching af minimum en rådgiver pr. klasse
‐ Datalogging af en minimum en rådgiver
‐ 2 x 1 dags privattræning i løbet af sæson (max. 2 kører pr. dag. Kan ombyttes til motortestbænk)
‐ Service og reservedelsservice
‐ Stor setup af telt 20x8 meter eller 8 x 6 Meter
‐ Teltopbygning af teamet, nedtagning af kører/forælder fordelt mellem Sjælland og Jylland
‐ Fuld catering med sund kvalitets mad til 350kr pr. person for fuld weekend.
Enkelte måltider til kr. 65,‐ pr. person
‐ fri benyttelse af banen i Vojens*
‐ Kørerprofil på RSC hjemmeside med egen login (under udvikling)*
‐ Egen hjemmesidemodul til egen profilering*
‐ Setup og deltagelse i Grand Prix Vojens 2017*
Standard:
‐ Support af 1 Rådgiver på banen
‐ Reservedels Service
‐ Popup Telte
‐ Kørerprofil på RSC hjemmeside med egen login (under udvikling)*
‐ Egen hjemmesidemodul til egen profilering*
‐ Setup og deltagelse i Grand Prix Vojens 2017*
Arrive and drive:
‐ Setup som beskrevet under "Premium", plus følgende:
‐ Ny komplet gokart til rådighed (maks. kørt 4 løb)
‐ Racermotor
‐ Forberedelse og klargøring af gokart, både før og efter løb
‐ Mekaniker
‐ Setup og reservedele
‐ Catering, max 3 personer
‐ Træningsdæk, regn og slicks
‐ Tilmeldingsgebyr er ikke inkluderet, kører skal selv stå for dette
‐ Løbsdæk er ikke inkluderet
(i DSK skal de bestilles via dækleverandørs hjemmeside og udenlandske er inklusiv i tilmelding)
‐ Træningsdæk er ikke inkluderet, bestilles hos RSC eller købes på banen
‐ Skader på kart og reservedele ikke inklusiv.

* Ved indgåelse af kontrakt for 12 mdr medlemskab af RSC racingteam, tilbydes der udover de med *
markerede services og ekstra ydelser, en bonusordning baseret på alt omsætning hos RSC i kalenderåret.
Hør mere omkring bonusording og medlemskab ved at kontakte Robert Schlünssen på robert@rs‐
competition.com / +4528292763

Startpakke
RSC Dragt / RSC Måtte / Stickersæt / 2 T‐Shirts
Priser på løbsserier i Danmark:
Premium:
DSK ‐ 6 Afdelinger

Pris pr. løb
Ex. moms
Inkl. moms
kr.
6.750 kr.
8.438

Ex. moms
Inkl. moms
kr.
6.000 kr.
7.500
Pris pr. mdr. i 12 mdr.*
Ex. moms
Inkl. moms
kr.
2.800 kr.
3.500

Standard:
SM – 5 afdelinger
Rotax – 9 afdelinger (uden Wintercup)

kr.
kr.

kr.
kr.

Priser på løbsserier i Europa
Premium:
Rotax Wintercup – 1 Afdeling
Rotax Eurochallenge ‐ 4 Afdelinger
Rotax Tyskland – 6 Afdelinger

Pris pr. løb
Ex. moms
Inkl. moms
kr. 12.750 kr. 15.938
kr. 12.750 kr. 15.938
kr.
8.250 kr. 10.313

Blandet Danmark og Europa
Arrive ’N Drive:
DSK ‐ 6 Afdelinger OK/OKJ
DSK ‐ 6 Afdelinger 60cc
Rotax Tyskland – 6 Afdelinger
Rotax Eurochallenge ‐ 4 Afdelinger
Rotax Wintercup – 1 Afdeling

Pris pr. løb
Ex. moms
Inkl. moms
kr. 26.250 kr. 32.813
kr. 18.750 kr. 23.438
kr. 26.250 kr. 32.813
kr. 41.250 kr. 51.563
kr. 41.250 kr. 51.563

Træningsture til udlandet
Service per Dag
Transport Tyskland
Transport andrer EU land
RS Racing School Tour Malaga Uge 5
RS Racing School Danmark uge 29

Ex. moms
kr.
1.500
kr.
2.250
kr.
3.500
kr. 15.000
kr.
3.995

COACHING (individuel kørertræning)
Personlig Kart Coaching uden Gokart
Personlig Kart Coaching med Gokart
Personlig Formel 4 / Touring Car Coaching

Ex. moms
Inkl. moms
kr.
1.500 kr.
1.875
kr.
3.500 kr.
4.375
kr.
2.500 kr.
3.125

Pris pr. kører, max 2 pr. dag.
Pris pr. kører, max 2 pr. dag.
Pris pr. kører, max 2 pr. dag.

Motorleje:
K‐Tech Power
One Engines:
One Engines:
One / MA Engiens:
One / MA Engiens:

Rotax alle
OK / OKJ
OK / OKJ
60 ccm
60 ccm

Ex. moms
kr.
1.000
kr.
6.000
kr.
2.500
kr.
3.500
kr.
1.500

2.500 kr.
2.000 kr.

3.125
2.500

750 kr.
999 kr.

938
1.249

Pris pr. mdr. i 12 mdr.*
Ex. moms
Inkl. moms
kr.
kr.

3.750 kr.
3.350 kr.

4.688
4.188

Ved indgåelse af 12 mdr.
aftale gælder samme fordele
som beskrevet på side 1 og
markeret med *

Inkl. moms
kr.
1.875
kr.
2.813
kr.
4.375
kr. 18.750
kr.
4.994

pris pr. dag
pr. weekend
dagsleje
pr. weekend
dagsleje

Inkl. moms
kr.
1.250
kr.
7.500
kr.
3.125
kr.
4.375
kr.
1.875

