
Doprava, obsluha, manipulácia, zapožičanie stolov. 
Dopravu a obsluhu vám naceníme na konkrétny počet osôb, približnú dĺžku 
trvania akcie, na miesto konania (kôli vzdialenosti), na potrebný počet 
servírovacích stolov a „party stolov“, prípadne stoličiek... 
Ale nižšie uvádzame orientačné ceny na obvyklý čas trvajúce akcie  
(recepcie, firemné oslavy, párty, slávnostné večere/obedy, svadby, plesy)  
pre 50 osôb, 100 osôb a 200 osôb. 
(ceny sú vrátane DPH) 
 
 
Firemná oslava, recepcia, slávnostný obed / večera pre 50 osôb,    
dĺžka trvania cca 10h aj s prípravou a rušením 
Obsluha   3x 
Zapožičanie catering stolov 200x80cm   4x 
Zapožičanie „party“ stolov    8x 
Šofer/manipulacia   1x 
Doprava/ najazdené km v rámci BA                                   100km 
Zapožičanie potrebného inventáru- sklo, porcelán, obrusy 
Cena spolu 380€ 
 
 
Firemná oslava, recepcia, slávnostný obed / večera pre 100 osôb,    
dĺžka trvania cca 10h aj s prípravou a rušením 
Obsluha   5x 
Umývačka pohárov   1x 
Zapožičanie catering stolov 200x80cm   6x 
Zapožičanie „party“ stolov    15x 
Šofer/manipulacia   2x 
Doprava/ najazdené km v rámci BA                                   100km 
Zapožičanie potrebného inventáru- sklo, porcelán, obrusy 
Cena spolu  640€ 
 
Firemná oslava, recepcia, slávnostný obed / večera pre 200 osôb,    
dĺžka trvania cca 10h aj s prípravou a rušením 
Obsluha   10x 
Umývačka pohárov   2x 
Zapožičanie catering stolov 200x80cm   10x 
Zapožičanie „party“ stolov    25x 
Šofer/manipulacia   3x 
Doprava/ najazdené km v rámci BA                                  150km 
Zapožičanie potrebného inventáru- sklo, porcelán, obrusy 
Cena spolu 1150€ 



 
Firemná /súkromná party (do rána), športový deň (celodenný) pre 50 osôb,    
dĺžka trvania cca 15h aj s prípravou a rušením 
Obsluha   3x 
Zapožičanie catering stolov 200x80cm   4x 
Zapožičanie „party“ stolov    8x 
Šofer/manipulacia   1x 
Doprava/ najazdené km v rámci BA                                   100km 
Zapožičanie potrebného inventáru- sklo, porcelán, obrusy 
Cena spolu 490€ 
 
 
Firemná /súkromná party(do rána), športový deň (celodenný) pre 100 osôb,    
dĺžka trvania cca 15h aj s prípravou a rušením 
Obsluha   5x 
Umývačka pohárov   1x 
Zapožičanie catering stolov 200x80cm   6x 
Zapožičanie „party“ stolov    15x 
Šofer/manipulacia   2x 
Doprava/ najazdené km v rámci BA                                 100km 
Zapožičanie potrebného inventáru- sklo, porcelán, obrusy 
Cena spolu 880€ 
 
Firemná /súkromná party(do rána), športový deň (celodenný) pre 200 osôb,    
dĺžka trvania cca 15h aj s prípravou a rušením 
Obsluha   10x 
Umývačka pohárov   2x 
Zapožičanie catering stolov 200x80cm   10x 
Zapožičanie „party“ stolov    25x 
Šofer/manipulacia   3x 
Doprava/ najazdené km v rámci BA                                 150km 
Zapožičanie potrebného inventáru- sklo, porcelán, obrusy 
Cena spolu 1590€ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Svadba pre 50 osôb,  dĺžka trvania cca 20h aj s prípravou a rušením 
Obsluha   3x 
Zapožičanie catering stolov 200x80cm   4x 
Zapožičanie „party“ stolov    8x 
Šofer/manipulacia   1x 
Doprava/ najazdené km v rámci BA                                  100km 
Zapožičanie potrebného inventáru- sklo, porcelán, obrusy 
Cena spolu 600€ 
 
 
 
Svadba/ ples pre 100 osôb, dĺžka trvania cca 20h aj s prípravou a rušením 
Obsluha   5x 
Umývačka pohárov   1x 
Zapožičanie catering stolov 200x80cm   6x 
Zapožičanie „party“ stolov    15x 
Šofer/manipulacia   2x 
Doprava/ najazdené km v rámci BA                                  150km 
Zapožičanie potrebného inventáru- sklo, porcelán, obrusy 
Cena spolu 1120€ 
 
 
 
Svadba/ ples pre 200 osôb, dĺžka trvania cca 20h aj s prípravou a rušením 
Obsluha   10x 
Umývačka pohárov   2x 
Zapožičanie catering stolov 200x80cm   10x 
Zapožičanie „party“ stolov    25x 
Šofer/manipulacia   3x 
Doprava/ najazdené km v rámci BA                                  200km 
Zapožičanie potrebného inventáru- sklo, porcelán, obrusy 
Cena spolu 2030€ 
 
 
Zapožičanie stolov, stoličiek s návlekmi a stuhami pre 100 osôb 
Zapožičanie stoličiek  100x 
Zapožičanie návlekov na stoličky  100x 
Zapožičanie dekoračných stúh na stoličky  100x 
Zapožičanie okrúhlych stolov pre 8 osôb, obrusy  13x 
Doprava, manipulácia  v rámci BA 
Cena spolu  720€ 


