CJENIK ZAKUPA PROSTORA NA GRADSKOJ TRŽNICI d.o.o.
Poslovni prostor

Cijene s uključenim PDV-om
Osnovna cijena

KLUPE
natkrivene - mjesečna rezervacija
nenatkrivene - mjesečna rezervacija
mliječna hiža - mjesečna rezervacija
natkrivene - dnevni najam
nenatkrivene - dnevni najam
mliječna hiža - dnevni najam
RASHLADNE VITRINE
mliječna hiža - mjesečna rezervacija
mliječna hiža - dnevni najam
RASHLADNE KOMORE
br. 1 i 2 (2,2 m², -20˚C) - mjesečni najam
br. 3 do 8 (2,2 m², ±0˚C) - mjesečni najam
br. 9 i 10 (4 m², ±0˚C) - mjesečni najam
ŽIČANI BOKSEVI
od br. 1 do br. 10 (2,6,m²) - mjesečni najam
br. 11 i 12 (4 m²) - mjesečni najam
TEHNIČKA POMAGALA
vage - najam po danu

500,00 kn
400,00 kn
600,00 kn
25,00 kn
20,00 kn
30,00 kn

Zimska tarifa (od
prosinca do ožujka)
300,00 kn
250,00 kn

720,00 kn
40,00 kn
625,00 kn
350,00 kn
625,00 kn
375,00 kn
562,50 kn
6,00 kn

Popusti za klupe (ne primjenjuju se za zimske tarife!):
Treća u nizu: -10%
Za plaćanje 3 mjeseca unaprijed: - 10%
Za plaćanje 6 do 12 mjeseci unaprijed: -15%
Za plaćanje 12 i više mjeseci unaprijed: -20%

DNEVNI NAJAM SAJMIŠTE BIŠKUPEC
Kamion
Kombi, traktor
Osobni automobil

NAJAM SAJMIŠTE BANFICA

Cijene s uključenim PDV-om
30,00 kn
20,00 kn
10,00 kn

Cijene s uključenim PDV-om

Kamion
20 kn po danu
Kombi, osobni automobil
10,00 kn po danu
Korištenje klupe, 1 kom
10,00 kn po danu
2
Korištenje prodajnog prostora do 2 m
10,00 kn po danu
Korištenje prodajnog prostora od 2 m2 do 4 m2
20,00 kn po danu
2
2
Korištenje prodajnog prostora od 4 m do 8 m
40,00 kn po danu
2
2
Korištenje prodajnog prostora od 8 m do 10 m
80,00 kn po danu
2
Korištenje svakog sljedećeg prostora do 2 m naplaćuje se 10 kuna po danu. Mjesečna
rezervacija za klupe iznosi 61,50 kn.

