
Podjetje za organiziranje prireditev

sejmov in razstav d.o.o.

Anžurjeva ulica 2F, 1260 Ljubljana

DŠ - ID za DDV: SI75508516

Telefon: +386 41 613 074

 e-mail: info@eurovaria.si

Račun NLB d.d. IBAN

SI56 0206 0001 1222 744

30,00 EUR    
(stranski prodajni pult na otoku v obliki črke U s senčnikom)

prodajni prostor (osnova) 24,59 EUR      

 + DDV (22%) 5,41 EUR        

skupaj za plačilo: 30,00 EUR      

25,00 EUR    
(sredinski prodajni pult na otoku v obliki črke U s senčnikom)

prodajni prostor (osnova) 20,49 EUR      

 + DDV (22%) 4,51 EUR        

skupaj za plačilo: 25,00 EUR      

80,00 EUR    
(trije prodajni pulti na otoku v obliki črke U s senčnikom*)

prodajni prostor (osnova) 65,57 EUR      

 + DDV (22%) 14,43 EUR      

skupaj za plačilo: 80,00 EUR      

42,00 EUR    
(1,5 prodajnega pulta na otoku v obliki črke U s senčnikom*)

prodajni prostor (osnova) 34,43 EUR      

 + DDV (22%) 7,57 EUR        

skupaj za plačilo: 42,00 EUR      

15,00 EUR    
(na tleh (za večje kose), svojem dodanem pultu, mizi…*)     

prodajni prostor (osnova) 12,30 EUR      

 + DDV (22%) 2,70 EUR        

skupaj za plačilo: 15,00 EUR      

RAZKUŽILO kot dodatna storitev * 14,00 EUR    

prodajni prostor (osnova) 11,48 EUR      

 + DDV (22%) 2,52 EUR        

skupaj za plačilo: 14,00 EUR      

                      

18,00 EUR    

(prostor v izmeri 2 t.m., na lastnih pultih, postavljenih v vrsto po navodilu organizatorja) 

prodajni prostor (osnova) 14,75 EUR      

 + DDV (22%) 3,25 EUR        

skupaj za plačilo: 18,00 EUR      

nedelja med 8.00 in 15.00 uro

CENIK

NEDELJSKI BOLŠJI TRG - sejem starin v Ljubljani

1. Sejem starin na Bregu ali na nadomestni lokaciji

PRODAJNI PROSTOR - kategorija L

* po odločitvi organizatorja, zgolj za potrebe posameznega (1) prodajalca, ne velja za posredovanje  oz. souporabo prodajnih mest

3. Obratovalni čas sejma:

4. Veljavnost cenika: Cenik začne veljati 1.3.2022 in velja do preklica oz. zamenjave z novejšim.

PRODAJNI PROSTOR - kategorija I

PRODAJNI PROSTOR - kategorija II

PRODAJNI PROSTOR - kategorija U

PRODAJNI PROSTOR - 1m2

PRODAJNI PROSTOR - HN

2. Ulična prodaja na Hribarjevem nabrežju

Podjetje je vpisano v register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod št. vl.: 1/13457/00

Osnovni kapital podjetja je 16.692,00  EUR.


