
Svatební květinový servis – ceník služeb 2020 
-platný od 20. 4. 2020 

 první svatební konzultace      zdarma 

 každá další svatební konzultace v ateliéru nebo mimo něj  300,- Kč 
/za každou započatou hodinu/ 

 rezervace termínu – rezervační poplatek    2.000,- Kč 

(splatný bezprostředně po rezervaci; po podpisu objednávky bude částka odečtena z celkové 
ceny služeb; při zrušení termínu ze strany klienta je nevratná) 

 zpracování svatebního konceptu, popis a rozpis materiálu, podrobná kalkulace: 

 po podpisu objednávky a zaplacení rezervačního poplatku zdarma 

 jinak        1.500,- Kč 
(po podpisu objednávky bude částka odečtena z celkové ceny služeb) 

 zálohová platba je splatná do 14 dnů od odsouhlasení kalkulace, a to ve výši 50% z celkové 
předpokládané ceny služeb 

(zálohová platba je nevratná, při zrušení klientem, má formu smluvní pokuty za odstoupení od 
objednávky) 

 doplatek je splatný do 5 dnů po konání svatby 

Cena služeb je závislá na velikosti objednávky a náročnosti zpracování. V případě rozšíření 
objednávky po jejím podpisu, bude celková cena adekvátně navýšena. 

Instalace výzdoby v místě konání svatby: 

 částečná (obřad nebo hostina)     800,- Kč 

 kompletní (obřad, hostina, eventové prostory)   1.600,- Kč 

 v případě velké náročnosti na čas a práci naceněno individuálně v kalkulaci 

Doručení (cesta tam i zpět)      10,- Kč/km 

Práce mimo ateliér (každá započatá hodina)    400,- Kč/hod 

Kalkulace ceny služby obsahuje: 

 popis a koncept jednotlivých služeb, složení a barevnost materiálu 

 cenu jednotlivých služeb 

 cenu celkem a z toho cenu květin, pomocného materiálu, cenu práce, cenu doručení a cenu 
instalace na místě svatby 

Storno: 

 zrušení zakázky ze strany ateliéru - zálohové platby i rezervační poplatek je vrácen v plné 
výši 

 zrušení zakázky ze strany klienta - zálohová platba, rezervační poplatek jsou nevratné (jedná 
se o formu smluvní pokuty za odstoupení od objednávky) 

Hrazení poplatků, plateb i doplatku je možné převodem na účet. Podklady pro bezhotovostní platbu 
zasílám e-mailem. 

 


