
STROŠKOVNIK 
j kt ki jih fi i SFC

      (cene so v EUR brez DDV)

FUNDUS GARDEROBE

STROŠKOVNIK VELJAVEN z  2. 11. 2020

za projekte, ki jih sofinancira SFC



(za koledarski teden (najem od 5 do 7 dni) neprekinjenega najema znaša najemnina 4 - kratnik dnevne cene) 

enota na dan na teden
Hlače kom 0,40 1,60
Suknjič kom 0,60 2,40
Obleka/ kostim kom 1,00 4,00
Krilo kom 0,40 1,60
Plašč kom 1,30 5,20
Srajca/bluza kom 0,40 1,60
Ženska obleka kom 0,85 3,40
Perilo kom 0,15 0,60
Krznen plašč kom 3,50 14,00
Krzneni dodatki/pokrivala kom 1,40 5,60
Navadno pokrivalo kom 0,30 1,20
Trenirka/pižama kom 0,40 1,60
Pletenina kom 0,40 1,60
Majica kom 0,30 1,20
Ruta/šal kom 0,25 1,00
Dodatki kom 0,25 1,00
Čevlji/škornji par 0,50 2,00
Telovnik kom 0 30 1 20Telovnik kom 0,30 1,20
Delovni plašč/pajac kom 0,60 2,40
Jakna/bunda kom 0,80 3,20
Prt/zavesa kom 0,80 3,20
Torba/kovček kom 1,00 4,00
Stilna obleka - ženska kom 3,50 14,00
Stilna obleka - moška kom 3,50 14,00

OPOMBE:
1. Najem garderobe se zaračunava za vsak dan najema od dneva izdaje iz skladišča do vrnitve.
2. Najemnik je seznanjen z videzom garderobe v skladišču in jo prevzema v  takšnem stanju.
3. Garderoba se prevzema nazaj v skladišče samo, če je očiščena, urejena in kompletirana po reverzih.
4. Nevrnjena in uničena garderoba se zaračunava v vrednosti 200 % njene dejanske vrednosti.
5. Za poškodovano garderobo plača najemnik popravilo, če se garderobo lahko popravi. Čas popravila se šteje  v najem!
6. Garderoba mora ostati takšna, kot je bila prevzeta. Za predelano garderobo plača najemnik delo in
    material za vzpostavitev v prejšnje stanje.
7. Za nevrnjene znake, gumbe, idr. plača najemnik 200 % njihove dejanske vrednosti.

REZERVACIJA GARDEROBE:
Garderobo, ki jo naročnik rezervira pred najemom, zaračunavamo po ceni 0,15 eur/artikel. Za koledarski teden upoštevamo 
4 - kratnik dnevne cene najema.


