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Gyulai Turisztikai Nonprofit Kft.
tulajdonában, és üzemeltetésében álló eszközök bérleti díjai
Árjegyzék érvényes: 2017. január 01-től
PartyFlex MAXI rendezvénysátor
Megnevezés
Sátor 100 m2
Sátor 150 m2
Sátor 200 m2
Padozat 100 m2
Padozat 150 m2
Padozat 200 m2

Listaár
Összesen
nettó HUF / m2/alkalom nettó HUF
1050
105.000
950
142.500
950
190.000
850
85.000
750
112.500
750
150.000

Műszaki leírás a következő linken érhető el: http://goo.gl/uXR2Dw
A rendezvénysátor építése-bontása tartalmazza a komplett sátor építését és bontását padozat
nélkül, valamint a helyszínre szállításkor a szállító járműre történő fel- és lerakodást.
A padozat építése-bontása tartalmazza a sátor építésekor a komplett padozat megépítését,
valamint, a helyszínre szállításkor a szállító járműre történő fel- és lerakodást.
Rossz időjárási viszonyok között, eső, sár, fagyott talaj, valamint + 5 C alatti hőmérséklet,
esetén, amennyiben a bérlő ragaszkodik a sátor használatához, az építés, bontás és használat
során a sátor elemeiben, ponyvaiban illetve tartozékaiban az időjárási körülmények miatt
keletkezett károkért a bérbeadó nem vállal felelősséget..
Fenti árak a 27%-os általános forgalmi adót nem tartalmazzák.
Megrendelést követően szerződéskötésre kerül sor.
Fizetés módja: átutalással (igénybevétel előtt)
Rendezvény-infrastruktúra
Megnevezés
Sörpad garnitúra / db
Színpad (10 m2)
Hűtő berendezések

Listaár
nettó HUF /db/ alkalom
1.000
15.000
15.000

Fenti árakra a 27%-os általános forgalmi adót nem tartalmazzák.
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Megrendelés: írásban történik a megrendelő adatainak megjelölésével.
Fizetés módja: átutalással (igénybevétel előtt)

Járművek:
Megnevezés
Ford Transit teherautó
Kerékpárok
Kerékpárok
Kerékpárok

Listaár
bruttó HUF /db/óra v.
nap
12.000 Ft + ÁFA / nap
1000 Ft/óra
2.500 Ft/nap
8.000 Ft/hét

Fenti árakra a 27%-os általános forgalmi adót tartalmazzák. Az eszközök bérlése a Gyulai
Turisztikai Nonprofit Kft székhelyén működtetett Tourinform irodában lehetséges, akár azonnal,
készpénzes, bankkártyás vagy átutalásos fizetési módok ellenében.
A kerékpárok bérlésének feltételeit a helyszínen rendelkezésre álló szabályzat tartalmazza.
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