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TDM MOBIL ESZKÖZÖK  

BÉRLÉSE  

ÁRJEGYZÉK 

 

 

 

 

 

ESZKÖZÖK LISTA ÁR 
KEDVEZMÉNYES ÁR 

TDM TAGOKNAK  

3X3-as mobil rendezvénysátor/ 3 nap 12.000.- Ft + áfa 6.000.- Ft + áfa 

sátorváz, tetőponyvával, váztáskában 
(1-1 db sátranként)   

oldalfaltáska  
minden sátorhoz 1 db táska és 2 db oldalfal, 1 db ajtós 
hátfal és 1 db esőcsatorna van 

  

lábsúlyok 
4 db/sátor   

cövek táska  
melynek tartalma: rögzítő cövekek + kötelek (4 db 
kötél és 4 db vascövek/ táska/  

  

rögzítő bilincspár 
páronként 2 db bilincs + 1 db csavar   

asztal váz (2 db/ sátor)   

asztallap (2 db/ sátor)   

asztaltakaró (2 db/ sátor)   

6X6-os Hexa mobil rendezvénysátor/ 3 nap 18.000.- Ft + áfa 9.000.- Ft + áfa 

sátorváz, tetőponyvával, váztáskában 
(1-1 db sátranként)   

oldalfaltáska  
minden sátorhoz 1 db táska és 4 db oldalfal, 1 db ajtós 
hátfal és 1 db esőcsatorna van 

  

lábsúlyok 
6 db/sátor   

cövek táska 1 db/ sátor 
melynek tartalma: rögzítő cövekek + kötelek (6 db 
kötél és 6 db vascövek/ táska/  

  

rögzítő bilincspár 
páronként 2 db bilincs + 1 db csavar/ sátor   
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ESZKÖZÖK LISTA ÁR 
KEDVEZMÉNYES ÁR 

TDM TAGOKNAK  

Mobil hangrendszer/ nap 30.000.- Ft + áfa 15.000.- Ft + áfa 

12” szélessávú aktív hangfal/ 2 db   

AH processzorral egybeépített kompakt keverő/ 1 db   

AT Mobil kézi mikrofon/ 2 db   

CD lejátszó/ 1 db   

Mobil színpad, min. 12 nm fedés nélkül/ nap 20.000.- Ft + áfa 15.000.- Ft + áfa 

Mobil színpad, min. 24 nm fedés nélkül/ nap 30.000.- Ft + áfa 20.000.- Ft + áfa 

Mobil színpad, min. 24 nm fedéssel és 
világítással/ nap 

80.000.- Ft + áfa 60.000.- Ft + áfa 

További napok kedvezménye a színpad bérlése esetén 50% 50% 

Építés-bontás költség, szállítás nélkül/  
Mobil színpad 12 nm fedés nélkül 

20.000.- Ft + Áfa 20.000.- Ft + Áfa 

Építés-bontás költség, szállítás nélkül/  
Mobil színpad 24 nm fedés nélkül 

30.000.-Ft + Áfa 30.000.-Ft + ÁFA 

Építés-bontás költség, szállítás nélkül/  
Mobil színpad 24 nm fedéssel, világítással 

60.000.-Ft + Áfa 60.000.-Ft + Áfa 

Szállítási költség 
min. 5000.-Ft VAGY 

150.-Ft/km+Áfa 
min. 5000.-Ft VAGY  

150.-Ft/km+Áfa 

 

 

*TDM (Turisztikai Desztinációs Menedzsment) tag: 

mindenki, aki a HVE (Hajdúszoboszlói Vendéglátók Egyesülete), vagy a HFE 

(Hajdúszoboszlói Fizetővendéglátók Egyesülete) tagja, 

TDM tag továbbá Hajdúszoboszló Város Önkormányzata és a Hungarospa Zrt. 

 

Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft 
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