CENÍK PRONÁJMU MÍSTNOSTÍ A DALŠÍCH SLUŽEB
PRONÁJEM VELKÉ ZASEDACÍ MÍSTNOSTI
-

hodinová cena nájmu v pracovní době od 8:00 do 17:00 hod.:

480,- Kč*

-

hodinová cena nájmu mimo výše uvedenou pracovní dobu:

720,- Kč*

Minimální doba trvání pronájmu je šest hodin.

2880,- Kč*

PRONÁJEM MALÉ ZASEDACÍ MÍSTNOSTI
-

hodinová cena nájmu v pracovní době od 8:00 do 17:00 hod.:

320,- Kč*

-

hodinová cena nájmu mimo výše uvedenou pracovní dobu:

480,- Kč*

Minimální doba trvání pronájmu je šest hodin.

1920,- Kč*

POPLATKY NAD RÁMEC PRONÁJMU
-

zapůjčení notebooku:

300,- Kč/akce*

-

zapůjčení catering vybavení bez
objednání občerstvení (šálky, skleničky, talířky):

15,- Kč/osobu*

-

propagace akce na webu HKP:

1000,- Kč/akce*

-

propagace akce na webu HKP + rozesílka na členskou základnu:

5000,- Kč*

OBČERSTVENÍ:
výběr balíčků:
NÁPOJOVÝ
KLASIK
SLADKÝ
SLANÝ
KOMBI

1 x káva, voda, 1 x čaj, 1 x džus (200 ml)
60 Kč/os.*
1 x káva, voda, 1 x čaj
50 Kč/os.*
1 x káva, voda, 1 x čaj, 2ks/os. sladké pečivo
70 Kč/os.*
1 x káva, voda, 1 x čaj, 2ks/os. chlebíček
80 Kč/os.*
1 x káva, voda, 1 x čaj, 1ks/os. chlebíček, 2ks/os.
120 Kč/os.*
koláč, mix ovoce
INDIVIDUAL
dle požadavků nájemce
dle obsahu
Výběr balíčků občerstvení není povinný a nájemce si může zajistit vlastní občerstvení a vybavení,
které však musí být pronajímatelem schválené.
Teplá jídla, zajišťované nájemcem, je možné podávat pouze ve velké zasedací místnosti. Pronajímatel
neposkytuje nájemci prostory (kuchyňku) pro tento typ občerstvení ani cateringové vybavení (talíře,
příbory).

Telefon: +420 224 818 197, e-mail: fikart@hkp.cz, www.hkp.cz

FAKTURACE
Splatnost faktury za pronájem je do 14 dnů od vystavení faktury Hospodářskou komorou hl. města
Prahy (pronajímatelem).
Faktura je vystavena po skončení akce dle reálné doby pronájmu a počtu účastníků. Faktura je
zasílána elektronicky na požádání může být zaslána listovně.
STORNO PODMÍNKY
Zrušení závazně objednaného a potvrzeného pronájmu do 6 pracovních dnů před nahlášeným
potvrzeným termínem akce je bez sankce.
Zrušení závazně objednaného a potvrzeného pronájmu v době 5 pracovních dnů a kratší, před
nahlášeným potvrzeným termínem akce, je účtován storno poplatek ve výši 50% ceny ze závazné
potvrzené objednávky.

*) Uvedené ceny jsou bez DPH.

Telefon: +420 224 818 197, e-mail: fikart@hkp.cz, www.hkp.cz

