Ceník pronájmů a podmínky užívání místností (2019)
Terapeutické místnosti
Hodinový pronájem
Půldenní pronájem
Celodenní pronájem

250 Kč
850 Kč (5 hod. po sobě)
1 450 Kč (do 10 hod.)

- Pravidelný nájemce získá přístup do sdíleného Google kalendáře, ve kterém uvidí aktuální obsazenost
jednotlivých místností. Rezervace místností probíhají přes recepci, ideálně e-mailem na info@avasa.cz
nebo SMSkou na 734 384 673 - při rezervaci prosím uveďte, o kterou místnost máte zájem.
- 15 min. před začátkem pronájmu a 15 min. po skončení pronájmu máte k dispozici na přípravu a úklid
(tento čas je určen výhradně pro Vás a na přípravu/úklid místnosti). Platíte za čas strávený se svým
klientem: pokud máte rezervaci od 10 do 11 hod. a klient odchází až v 11:15 hod., tak platíte 1 hod. + 15 min.
navíc. Pokud je místnost po Vás volná, je možné rezervaci prodloužit dle Vaší potřeby - informujte se na recepci.
- Při plánování s klienty nechávejte prosím volných 30 min. mezi jednotlivými pronájmy
(příp. alespoň 15 min., aby terapeut před Vámi mohl místnost v klidu opustit).
- Od 12 do 13 hod. má recepce pauzu na oběd - rezervace je nutné plánovat tak, abyste skončili v 11:45 hod.
a nejpozději v 12:00 hod. opustili centrum. Odpolední rezervace plánujte prosím nejdříve od 13:15 hod.,
abyste měli čas na přípravu a aby Vaši klienti nemuseli čekat venku.
- V ceně pronájmu máte k dispozici čaj, kávu, svíčky, kapesníčky a jednorázový povlak na masážní lehátko.
- V nepříznivém počasí a v zimním období prosíme o přezouvání na recepci – upozorněte na to prosím i své
klienty, děkujeme.
- Nájemce se tímto zavazuje, že po ukončení doby pronájmu uvede prostor do původního stavu - zejména
nastavení výšky masážního stolu, rozestavění nábytku, rádio, použité nádobí vrátí do kuchyňky, utře mastné
šlápoty po masáži apod.
- Nájemci si sami účtují za své služby a vybírají vstupné na přednášky/semináře přímo od svých klientů.
- Pronájem se platí v hotovosti na recepci po ukončení doby pronájmu.
- Pravidelný dlouhodobý pronájem je možné uhradit najednou v hotovosti nebo bankovním převodem (předem).
- Nájemce zodpovídá za veškeré způsobené škody.
- Případnou škodu na vybavení se zavazuje neprodleně nahlásit na recepci.
Storno poplatek - terapeutické místnosti:
Pokud se pronájem nezruší nejpozději do 11 hod. předchozího pracovního dne, je Vám z důvodu blokace místnosti
účtován storno poplatek ve výši 100% pronájmu. Rezervace na pondělí je nutné zrušit nejpozději v pátek
dopoledne. Storno poplatek by Vám měl zaplatit Váš klient, který se nemůže dostavit na dohodnutou dobu.
Terapie mimo pracovní dobu - po individuální domluvě:
- před začátkem prac. doby (tj. před 9 hod.) a po skončení prac. doby (tj. po 19 hod.)
se účtuje příplatek +100 Kč/hod. ke standardní ceně pronájmu (náklady na recepci).
- přes víkendy a státní svátky - jednorázový příplatek +300 Kč ke standardní ceně pronájmu.

Přednášková místnost
Hodinový pronájem
Půldenní pronájem
Celodenní pronájem

350 Kč
1 100 Kč (do 5 hod.)
2 000 Kč (do 10 hod.), dva dny = 3 500 Kč

Rezervace celého centra (tj. přednášková místnost + dvě terapeutické místnosti): 3 300 Kč/den.
Akce přes víkendy a státní svátky - jednorázový příplatek +300 Kč/den ke standardní ceně pronájmu.
Marketing: + 300 Kč/měs. za propagaci akce
(zveřejnění akce v programu Avasy + na našem webu, na Facebooku, vystavení letáku v centru)
Uzávěrka akcí do tištěného programu na další měsíc je nejpozději 20. den v měsíci.
-

Při pronájmu přednáškové místnosti máte k dispozici 30 min. předem na přípravu.
Po skončení doby pronájmu máte k dispozici 15 min. na ukončení akce a odchod účastníků.
Nájemce se zavazuje zajistit, aby se účastníci akce v prostoru přezouvali.
Nájemce zodpovídá za veškeré škody způsobené účastníky akce.
Případnou způsobenou škodu na vybavení se nájemce zavazuje neprodleně nahlásit na recepci.

Storno poplatky - přednášková místnost:
V případě zrušení nebo omezení rezervace je nájemce povinen zaplatit stanovený storno poplatek ve výši:
•
•
•

30% z ceny objednaných služeb v termínu od 30 do 8 dní včetně před objednaným termínem,
70% z ceny objednaných služeb v termínu od 7 do 2 dnů včetně před objednaným termínem,
100% z ceny objednaných služeb při zrušení akce den předem nebo v den konání akce.

Výhody pro terapeuty:
1. Možnost využití barevné laserové tiskárny pro Vaše individuální potřeby:
černobílá A4 za 2 Kč (více než 100 stran 1 Kč / ks), oboustranný tisk = dvojnásobek ceny
barevná A4 za 5 Kč (více než 100 stran 3 Kč / ks), oboustranný tisk = dvojnásobek ceny
2. K dispozici: Flipchart, dataprojektor, jogamatky, meditační polštářky, ozvučení v každé místnosti.
3. V prostoru můžete využít útulné zázemí:
vybavenou kuchyňku (nádobí, rychlovarná konvice, karafy na vodu, čaje, káva), WC a sprchu.
4. V Avase je Vám k dispozici připojení k internetu prostřednictvím WiFi sítě, heslo: Avasa1florenc
5. Na celodenní akce můžeme zajistit občerstvení pro Vás a Vaše klienty.
6. Osobní profil na www stránkách Avasy v sekci TERAPEUTI - 300 Kč/měs.
V ceně: propagace profilu a akcí terapeuta - v programu, newsletteru, na webu a Facebooku.
Letáčky a vizitky terapeuta lze umístit na nástěnce a v prostorech recepce.
Za doporučení klienta patří Avase provize ve výši 10% z účtované částky.
Platnost ceníku od 1. 2. 2019.
Těšíme se na spolupráci s Vámi a přejeme Vám hodně spokojených klientů.

Kontakty pro dotazy a rezervace místností: info@avasa.cz, recepce: 734 384 673

