Závodní 378/84, 360 06 Karlovy Vary
Tel: +420 354 222 888
e-mail: knihovna@knihovnakv.cz, www.knihovnakv.cz

Ceník pronájmu sálu KK K. Vary platný od 1. 9. 2017


Pronájem sálu základní: v ceně je zahrnuto pouze ozvučení a použití bezdrátových
mikrofonů (bez dataprojektoru).



Pronájem sálu rozšířený: v ceně je zahrnuta technika a služby: 2x dataprojektor,
video, PC, vizualizér, ozvučení, CD, DVD přehrávač, flipchart, audio přehrávač,
bezdrátové mikrofony, diaprojektor a obsluha techniky (bez obsluhy prezentací
apod.).



Nejsme plátci DPH

základní
rozšířený

Ceník
ceny s DPH
cena za 1 hodinu
550,950,-

V případě opakovaných pronájmů během jednoho kalendářního roku je možné sjednat
množstevní slevu 20% počínaje třetím pronájmem.
Zvýhodněná sazba za celodenní pronájem (7 a více hodin): sleva 15%
z kalkulovaného pronájmu. V případě souběžného čerpání množstevní slevy a slevy za
celodenní pronájem je celková sleva 25%.
Pronájem na jeden týden vcelku sleva 25%. Tato sleva se s jinou slevou nekombinuje.
Při souvislém pronájmu delším než 1 týden je možné dohodnout cenu smluvní.
Hodinová sazba se počítá za každou započatou hodinu pronájmu.
Tlumočnická technika: vybavená tlumočnická kabina, mixážní pult, bezdrátová
sluchátka, obsluha techniky. K dispozici pouze po dohodě.
Cena pronájmu na 1 den


Zařízení
kabina
sluchátka 1 ks
1. jazykový kanál
2. jazykový kanál
centrální jednotka tlumočení
V ceně není překladatelská činnost.


Ceny
2 000,30,1 000,1 000,v kabině

Stornování objednaného pronájmu

Stornovací poplatky*
21 – 15 dní
30%
14 - 8 dní
50%
7 - 1 den
90%
v den akce
100%
*počítáno ze základní ceny pronájmu dle ceníku a časového rozsahu na základě objednávky
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 Využití vlastních elektrospotřebičů mimo notebooků:
100 Kč za 1 přístroj za celou dobu pronájmu – nutná platná revize přístroje.
Možnost vlastního zajištění občerstvení nebo rautu v sále i předsálí (po domluvě s
pronajímatelem a provozovatelem kavárny).

