Folkets Bio Växjö—2020-01-01

Storgatan 12, 35232, Växjö

Hyra Palladium - Mötesrum
Pa plan 2 erbjuder vi vackra öch trevliga rum för möte/könferens/evenemang för mindre
grupper
Möblerat för könferens/möte för cirka 15 persöner. Utrustad med digital skarm, ljud, Wi-Fi.
Möjlighet att möblera öm efter behöv.

Priset inkluderar all teknik inklusive installatiönshjalp, öppning, stangning, stadning m.m.
Vanligen köntakta öss för teknisk specifikatiön. Det finns möjlighet att bestalla fruköst/fika/
kaffe till ert möte.


700 kr/timme



2000 kr/dag

Priset är att betrakta som riktlinjer vid prissättning. Folkets Bio Växjö förbehåller sig rätten att förhandla fram
andra priser med hyrestagare.

Ansvarsfördelning
Folket Bio Växjö
Öppning, stängning och iordningställande av lokaler före respektive efter arrangemanget.
Folkets Bios bemanning håller alltid tider enligt överenskommelser.
Vår representant har platsansvaret och är kontaktperson vid alla eventuella olycksfall.
Ansvarsförsäkring, omfattande olycksfall och egendom för uthyraren själv, lokalen & hyrestagare.

Hyrestagare
Lokalerna skall vara i god ordning innan lokalerna lämnas. Anser Folkets Bios personal att grovstädning krävs, kan
detta debiteras Hyrestagaren i efterhand.
Erforderliga sakförsäkringar och transportförsäkringar för medhavd egendom.
Om bokningen inte avslutas enligt avtalad tid har Folkets Bio rätt att debitera extra timkostnader enligt ovanstående priser.
Avbokning sker senast två (2) veckor före evenemangsdatum, då avbokning sker senare debiteras hyrestagaren
halva hyreskostnaden. Vid avbokning senare än en (1) vecka innan debiteras hyrestagare hela beloppet. Sen avbokning utan betalningsskyldighet sker endast om det finns skäl som hyrestagaren ej kunnat förutse eller förhindra (så
kallad force majeur). Detta avser oförutsägbara, oundvikliga händelser där ingen kan hållas ansvarig för händelsen. Även akut sjukdom eller liknande akuta förhinder kan utgöra skäl för sen avbokning utan krav på betalning.

Folkets Bio Växjö—2020-01-01

Mötesrum



HDMI-anslutning för presentatiöner



Tradlös ljud & bild



Plats för cirka 15 deltagare



Wi-Fi / Natverksanslutning (100 mbit)



Pentry



WC i direkt anslutning

För bokning eller frågor kontakta oss:
victoria@folketsbiovaxjo.se,
+46 73 07 40 228

Storgatan 12, 35232, Växjö

