Podmínky poskytování mobilních toalet TOI TOI v roce 2021
Český svaz orientačních sportů uzavřel i v roce 2021 smlouvu o spolupráci s firmou TOI TOI,
sanitární systémy. Z této smlouvy vyplývají pro pořadatele vybraných závodů soutěží ČSOS
sekce OB v roce 2021 povinnosti, které budou zakotveny i do smluv o uspořádání závodů
mezi ČSOS a jednotlivými pořadateli (umístění loga TOI TOI na webu závodu, na mapách
pro závody, vystavení transparentů TOI TOI v cílovém prostoru, atp.).
Jako protiplnění za propagaci společnosti TOI TOI nabízí firma své služby při poskytování
mobilních toalet všem pořadatelům závodů ČSOS za zvýhodněných podmínek, maximálně
v těchto cenových relacích:
množství
cena do 50km
cena nad 50km
od nejbližší pobočky
od nejbližší pobočky
1 kabina (akce)
1 900 Kč/kus/akce
3 000 Kč/kus/akce
1 000 Kč/kabina
servis toalety
500 Kč/kabina
2 - 4 kabiny (akce)
1 900 Kč/kus/akce
2 200 Kč/kus/akce
900 Kč/kabina
servis toalet
500 Kč/kabina
5 - 7 kabin (akce)
1 700 Kč/kus/akce
8 - 12 kabin (akce)
1 550 Kč/kus/akce
13 a více kabin (akce)
1 500 Kč/kus/akce
servis toalet 5 a více
500 Kč/kabina
1 pisoár (akce)
2 500 Kč/kus/akce
3 000 Kč/kus/akce
900 Kč/kabina
1 500 Kč/kabina
servis pisoárů
2 - 4 pisoáry (akce)
2 200 Kč/kus/akce
2 400 Kč/kus/akce
servis pisoárů
750 Kč/kabina
1 100 Kč/kabina
Cena zahrnuje nájemné, dopravu, instalaci, konečné vyčištění, pojištění, odvoz. Zvýhodněné
ceny za pronájem mobilních toalet či pisoárů firmy TOI TOI mohou využít všichni pořadatelé
závodů ČSOS (i nižších úrovní). V případě velkých vícedenních akcí se budou ceny
stanovovat individuálně.
Pořadatelé sportovní akce si objednají služby u společnosti TOI TOI minimálně 2 týdny před
termínem závodu na e-mailové adrese info@toitoi.cz. Pronájem mobilních toalet, popř.
ostatní služby poskytnuté společností TOI TOI, hradí přímo objednatel (pořadatel sportovní
akce), a to na základě daňového dokladu, který objednateli vystaví společnost TOI TOI.
Nezapomínejte při objednání zakázky sdělit také svoje DIČ!
Společnost TOI TOI nabízí i další výrobky vhodné pro pořádání sportovních akcí: sprchový
kontejner, mycí žlaby, odpadkové koše, velkokapacitní stany, oplocení, plůtky. Bližší
informace najdete na adrese http://www.toitoi.cz .

