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Nabídka antigenních testů COVID 19 pro testování zaměstnanců ve firmách 
nebo institucích 

 
Nabízíme víc než jen testy, nabízíme komplexní servis dle potřeb klienta. 

 
Výhody: 1. konkurenční cena 
  2. garance dodávky – okamžitá dostupnost 

3. možnost distribuce „just in time“ 
4. testy s garancí 
5. možnost dodávek respirátorů FFP2, FFP3,  
6. u opakovaných dodávek nevyžadujeme platbu předem  

 
Ad 1.  CENÍK 

 

Dodávky ks 
(test) 

25 – 99 ks 100 – 499 ks 500 – 999 ks 1 000 – 2 499 
ks 

2 500 ks a 
více 

Cena / ks 85 Kč 80 Kč 75 Kč 70 Kč Individuální 
cena 

- Balení po 25 ks – obsahuje 25 ks všech komponentů včetně činidla (25 plastových ampulek). 
- DPH prominuta rozhodnutím MF ČR. 
- Splněna podmínka zdravotních pojišťoven pro kompenzaci ve výši 60 Kč / test. 
- Videonávod, jak používat testy, můžete najít zde.  
- Pro členy OHK ČR dopravné zdarma 

 
Ad 2:  Dostatečné množství testů skladem, výrobní kapacita převyšující potřeby ČR. 
 
Ad 3: Klient může být zásobován dle potřeb, dodávky budou dopraveny na všechna určená místa. 
 
Ad 4: vysoká přesnost výsledků testů: citlivost 98,10 %, specifita 100,00 %, přesnost 99,19%  

způsob odběru vzorků:  
a) Nosohltan (doporučeno provádět zdravotníkem) 
b) Zadní strana ústní dutiny či přední část nosu – možno provést laikem (viz 

rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ́Č.j.: MZDR 7678/2021-2/OLZP o udělení 
výjimky pro sebetestování). Tento způsob je neinvazivní a naprosto jednoduchý – 
spočívá v lehkém potření levé či pravé zadní části dutiny odběrovou tyčinkou, 
není potřeba odebírat až z krku. 

 
Ad 5:  Jsme dovozcem respirátorů FFP2 a FFP3 v nejvyšší kvalitě a konkurenčních cenách, 

dodáváme do většiny nemocnic (viz přiložená specifikace) 
 

Dodávky ks (respirátory) 50 – 999 ks 1 000 ks a více 

FFP2 – AJ-01 11 Kč 9,80 Kč 

FFP2 – W952 12 Kč 10,80 Kč 

FFP3 – Care1986 34 Kč 28 Kč 

  
Ad 6: V případě opakovaných dodávek platební podmínky na základě uzavřené dohody / smlouvy. 
 
Upozornění:  V případě pozitivního výsledku antigenního testu provedeného laickou osobou má tato 

následně povinnost bezprostředně informovat poskytovatele zdravotních služeb za účelem 
provedení konfirmačního testu!  

 
Přílohy:  leták (popis, specifikace, obsah balení, podmínky zdravotních pojišťoven atd.), Rozhodnutí MZ 

o povolení pro testování laickou osobou, Prohlášení o shodě, Příbalový leták 
 
Objednávky / informace:  Jakub Jenč jenc@sinoport.cz tel. 603 357 787 
    Renata Šťastná stastna@sinoport.cz tel. 774 592 459 

http://www.sinoport.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=Kh6-RKwYg0g

