CENÍK PRONÁJMU
MOBILNÍCH JEVIŠTNÍCH PODEST A PIVNÍCH SETŮ
KULTURNÍHO CENTRA TURNOV, S.R.O.

Mobilní jevištní podesty a pivní sety v majetku Kulturního centra Turnov, s.r.o. je možné si
pronajmout pro soukromé účely za podmínek uvedených v tomto ceníku.
Sazba za pronájem mobilních podest je rozdělena do dvou kategorií takto:

1, KOMERČNÍ NÁJEMNÉ
Akce typu politický mítink, obchodní prezentace, firemní kongres nebo školení, agenturní nebo jiná
kulturně-společenská, vzdělávací, nebo sociálně zaměřená akce pořádaná za účelem zisku. Dále pak
jakákoliv soukromá oslava atp.
Cena pronájmu = 250 Kč/m²/den. Nohy k podestám jsou v ceně pronájmu.

2, NEKOMERČNÍ NÁJEMNÉ
Nekomerční akcí je kulturně-společenská, vzdělávací nebo sociálně zaměřená akce pořádaná
neziskovou organizací nebo fyzickou osobou. Jejím účelem není zisk.
Cena pronájmu = 150 Kč/m²/den. Nohy k podestám jsou v ceně pronájmu.
Sazba za pronájem pivních setů je 150 Kč/den.
Celkem nabízíme k pronájmu 10 pivních setů (stůl + dvě lavice).

Obchodní podmínky
V ceně pronájmu není zahrnuta doprava a montáž. Nájemce má možnost vyzvednout si mobilní
jevištní podesty i pivní sety přímo v sídle společnosti KCT na adrese Markova 311, 511 01 Turnov. Případná
doprava na místo určení ze strany KCT bude účtována sazbou 12 Kč/km, přičemž výchozím bodem pro
výpočet ceny je adresa sídla KCT.
Výše případných škod způsobených na mobilních jevištních podestách a pivních setech zejména
záměrem, nedbalostí či netečností budou fakturovány nájemci na základě zjištěného rozsahu škod, a to ve
výši prokazatelně vynaložených nákladů na jejich pořízení v případě úplného zničení, popřípadě ve výši
nákladů vzniklých provedením oprav s použitím vlastních pracovníků či jiných dodavatelů. V případě, že
škody budou v plném rozsahu opraveny uživatelem, nebudou fakturovány.

Na každý pronájem mobilních jevištních podest a pivních setů musí nájemce podat písemnou
objednávku, ve které budou uvedeny veškeré požadavky související s pronájmem.

Veškeré sazby v tomto ceníku jsou uváděny bez DPH.

MOBILNÍ PODESTA OpenAir, nosnost 750 kg/m², certifikace TÜV
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poznámka

oboustranné schodiště do výšky 120 cm (5
stupňů výšky 20 cm z každé strany)

NOHY, AL PROFIL 55x55 mm
VÝŠKA (v cm)
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SPOJKA RÁMOVÁ - PÁR
SPOJKA NOH - OBVODOVÁ
JEVIŠTNÍ ZÁBRADLÍ DÉLKA 200 cm
SPOJKA ZÁBRADLÍ - ROVNÁ
SPOJKA ZÁBRADLÍ - ROHOVÁ
MEZISTUPŇOVÁ SPOJKA ZÁBRADLÍ 20 cm

21
13
9
4
2
2

