ptc.km.ua

Подільський Тренінговий Центр

info@ptc.km.ua

Будемо раді Вас бачити за адресою: м.Хмельницький, вул. Соборна, 1
Тел.: 097-510-22-50, (0382) 788-190
Пн-Пт - 8.00-20.00

facebook.com/ptc.km.ua

Сб-Нд - за домовленістю

instagram.com/ptc.km.ua

Прайс на послуги центру

БОНУСИ

Час
оренда перші
2 год.
за 1 год.
за 8 год.
2 дні та
більше днів по
8 год.

конференц-зал
(до 20 осіб)

Будні дні (Пн-Пт)
кімната
кабінети на 2-му
переговорів
поверсі
(до 10 осіб)
(7-10 осіб)

кухня
(до 10 осіб)

Час

300 грн

200 грн

-

-

100 грн
900 грн

75 грн
600 грн

40 грн
290 грн

40 грн
290 грн

мін. оренда
4 год.
за 1 год.
за 8 год.

800 грн/день *

500 грн/день

275 грн/день можна не підряд

275 грн/день можна не підряд

2 дні та більше
днів по 8 год.

Вихідні дні (Сб-Нд) та святкові
кімната
кабінети на
конференц-зал
кухня
переговорів 2-му поверсі
(до 20 осіб)
(до 10 осіб)
(до 10 осіб) (7-10 осіб)
500 грн.

400 грн.

300 грн.

300 грн.

125 грн.
955 грн.

100 грн.
755 грн.

75 грн.
555 грн.

75 грн.
555 грн.

900 грн./день* 655 грн./день 500 грн./день 500 грн./день

При потребі, за умови оренди приміщення - оренда кухні для проведення кава-брейків та перерв + 25 грн./год.
*- оренда кухні бонусом для обіду, кава-брейків.
Вихідні і святкові дні - оренда 4 і більше годин.

Ціни вказано за час з 8.00 до 21.00, час після 21.00 оплачується за іншим тарифом.
Доплата за вечірній та пізній час оренди у будні:
Доплата за оренду у вечірній та пізній час у вихідні та святкові:
з 21.00 до 22.00 170 грн./год
130 грн./год
70 грн./год
70 грн./год
з 21.00 до 22.00
190 грн./год
150 грн./год 120 грн./год 120 грн./год
з 22.00 до 23.00
200 грн./год
150 грн./год
100 грн./год
100 грн./год
з 22.00 до 23.00
260 грн./год
200 грн./год 150 грн./год 150 грн./год
з 23.00 до 00.00
250 грн./год
200 грн./год
150 грн./год
150 грн./год
з 23.00 до 00.00
320 грн./год
260 грн./год 200 грн./год 200 грн./год
При оренді залів на більшу кількість осіб, сума оплати збільшується: + 1-3 особи = 30 грн/год, 5-6 осіб = 60 грн/год, 10-ти осіб = 100 грн/год.
Увага!
* Бронювання приміщення має бути зроблено завчасно. Для кімнат переговорів на малий термін, не пізніше, ніж за 1 робочий день до необхідної дати. Завдаток за оренду складає 20% від загальної вартості замовлення.
* Відміна оренди в день запланованого заходу складає 20% від загальної вартості замовлення (але не менше 50 грн.).
* В приміщеннях без узгодження з адміністратором заборонено: приготування їжі (крім кухні), гучний шум, музика, співи, вживання алкоголю, робота їдких запахів (в т.ч. аромолампи, палички). На стіни все кріпиться
на спеціальні конструкції або лише будівельним скотчем. За порушення - додаткова оплата 500 грн та відшкодування заподіяних збитків, якщо такі мали місце.
* Якщо Ви новий клієнт, для оренди необхідні наступні документи: паспорт, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи/фізичної особи-підприємця.
* Замовлення кава-брейку не пізніше, ніж за 1 робочий день до дати проведення заходу.
* Для постійних клієнтів, які скористалися послугами за місяць, на суму 500 грн, є можливість мінімального замовлення на 1 годину, крім вихідних та святкових днів - мін. 2 години, крім конференц-залу.

