Cenník služieb v Inkubátore Malacky platný od 1.1.2011

Inkubátorová firma
Zoznam služieb
Nájom konferenčnej sály
miestn. č. 609
Nájom rokovacej
miestnosti (14 miest)
m.č. 325,425,525
Nájom počítačovej
učebne (16PC)
m.č.210
Nájom školiacej miestnosti
(40miest)
m.č. 326
Nájom školiacej
miestnosti (70 miest)
m.č.528

Cena pre neplatiteľa DPH

Cena pre platiteľa DPH

3,319€ / 1h

3,983€ / 1h

1,660€ / 1h

Komerčná firma

Externý klient

Cena pre neplatiteľa DPH Cena pre platiteľa DPH Cena pre neplatiteľa DPH Cena pre platiteľa DPH
8,298€ / 1h

1,992€ / 1h

9,958€ / 1h

2,490€ / 1h

2,988€ / 1h

9,958€ / 1h

11,950€ / 1h

3,319€ / 1h

3,983€ / 1h

6,639€ / 1h

7,967€ / 1h

9,958€ / 1h

11,950€ / 1h

13,278€ / 1h

15,934€ / 1h

3,319€ / 1h

3,983€ / 1h

4,979€ / 1h

5,975€ / 1h

6,639€ / 1h

7,967€ / 1h

4,979€ / 1h

5,975€ / 1h

6,639€ / 1h

7,967€ / 1h

8,298€ / 1h

9,958€ / 1h

Cena pre platiteľa i neplatiteľa DPH (bez DPH)
Dátový projektor

3,319€ / 1h

4,979€ / 1h

6,639€ / 1h

Plátno na premietanie
(prenosné)

bez poplatku

bez poplatku

3,319€ / 1h

Vysvetlivky:
Konferenčná sála:

Rokovacie miestnosti:

Počítačová učebňa:
Školiaca miestnosť

6.nadzemné podlažie, panoramatický výhľad, kapacita - 70 miest na sedenie,
možnosť využívania zabudovaného dátového projektora, po zaplatení poplatku,
v cene nájmu plátno na premietanie a audiotechnika
4 rokovacie miestnosti, kapacita - 14 miest na sedenie, možnosť prenájmu
prenosného dátového projektoru a plátna na premietanie, k dispozícii flip-chart
a keramická tabuľa
vybavená 16 PC, Windows XP, MS Office, Internet, ...
kapacita 30 osôb, vybavená dataprojektorom, internetom,
spätným projektorom, PC pre lektora, keramickou tabuľou.
Dátový projektor za poplatok.
K dispozícii pre frekventantov je oddychová miestnosť
s východom na terasu.

Dátový projektor:
k dispozícii sú dva dátové projektory, prenosný s využitím v rokovacích
miestnostiach a nadštandardný v konferenčnej sále
Za každý začatý časový interval poskytnutých služieb (jednohodinový) nájomcovi bude účtovaná cena
za celý časový interval bez alikvotovania

Poskytovateľ účtuje daň z pridanej hodnoty na nájom voči platiteľom tejto dane,
na poskytované služby - požičanie dátového projektoru a plátna na premietanie
uplatňuje voči všetkým odberateľom daň z pridanej hodnoty.

