
	   	   	  
	  

	  

USB	  NÁRAMKY	  A	  KARTY	  	  
	  

Chcete	  mít	  informace	  o	  Vaší	  diagnóze	  stále	  u	  sebe?	  
	  

Nabízíme	  Vám	  v	  rámci	  našeho	  projektu	  možnost	  přenosu	  informací	  v	  podobě	  náramku	  či	  karty	  s	  USB.	  
	  
	  
Máme	  k	  dispozici	  tyto	  varianty:	  
	  
1.	  Sportovní	  náramek	  UTAG:	  
-‐	  materiál:	  látka	  a	  suchý	  zip	  	  
-‐	  kompatibilita:	  	  Windows	  ME,	  2000,	  XP	  
-‐	  barva:	  černá,	  růžová	  
-‐	  USB	  obsahuje	  software	  -‐	  v	  6ti	  světových	  jazycích:	  angličtina,	  němčina,	  francouzština,	  atd.	  –	  
čeština	  ANO	  
-‐	  zabezpečení:	  dle	  vlastní	  úvahy	  –	  na	  heslo	  nebo	  bez	  hesla	  	  
	  

	  
	  
2.	  Samonavíjecí	  USB:	  
-‐	  materiál:	  silikon	  	  
-‐	  kompatibilita:	  Windows,	  Mac	  OSX,	  	  
-‐	  barva:	  fialová	  
-‐	  neobsahuje	  žádný	  software	  
-‐	  zabezpečení:	  dle	  vlastní	  úvahy	  –	  na	  heslo	  nebo	  bez	  hesla	  	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  



	   	   	  
	  

	  

3.	  Karty	  s	  USB	  
-‐	  rozměr:	  jako	  doklady,	  např.:	  řidičský	  průkaz,	  kartička	  pojištěnce	  
-‐	  potisk:	  dle	  přání,	  vaše	  fotka,	  ostatní	  informace	  např.:	  jméno	  a	  příjmení	  
-‐	  pokud	  by	  jste	  měli	  zájem	  o	  karty	  bude	  čekací	  doba	  na	  ně	  delší,	  jelikož	  potřebujeme	  znát	  
alespoň	  50	  zájemců	  a	  jejich	  údaje,	  abychom	  je	  mohli	  nechat	  vyrobit	  a	  natisknout.	  	  
-‐	  zabezpečení:	  dle	  vlastní	  úvahy	  –	  na	  heslo	  nebo	  bez	  hesla	  	  
	  

	  
	  
	  
	  

Pokud	  by	  jste	  měli	  zájem	  o	  náramky	  či	  karty,	  stačí	  se	  ozvat	  na	  email:	  info@epistop.cz,	  my	  Vám	  
zašleme	  darovací	  smlouvu	  ve	  dvojím	  vyhotovení,	  jedno	  podepsané	  pošlete	  zpět	  a	  my	  pošleme	  

náramek	  nebo	  kartu.	  Pro	  ty,	  kteří	  by	  si	  chtěli	  vyzvednou	  osobně,	  je	  důležité	  se	  domluvit	  na	  termínu	  
se	  slečnou	  Bánovou,	  asistentkou	  EpiStop,	  kontakt:	  karolina.banova@epistop.cz.	  	  

	  
	  
	  
	  
 


