
Minimālā cena : 2 spēļu meistari, 18-20 spēles, galdi spēlēm, 4 nojumes ( minimālā cena nemainās, ja Jūs izvēlaties bez nojumēm )

km no Ciemupes                  

līdz Jums

Minimālā summa                

EUR

Spēļu meistars               

(ne vairāk kā 5 

stundas)                            

katra nākamā stunda 

par papildus samaksu

Spēles iekļautas cenā  

gab.

Galdi, krēsli iekļauti 

cenā  gab.

Nojumes                             

minimālā cena 

nemainās, ja Jūs 

izvēlaties bez 

nojumēm

Piegāde turp un  

atpakaļ

līdz 50 km 325.- Eur     

no 51-70 km 350.- Eur                

no 71-90 km 355.- Eur                

no 91-110 km 375.- Eur                

no 111-130 km 390.- Eur                

no 131-150 km 415.- Eur                

no 151-170 km 430.- Eur                

no 171-190 km 455.- Eur                

no 191-210 km 480.- Eur                

no 211-220 km 495.- Eur                

no 221-250 km 515.- Eur                

Minimālā cena : 1 spēļu meistars, 10-11 spēles, galdi spēlēm, bez nojumēm, ar piegādi

km no Ciemupes                  

līdz Jums

Minimālā summa                

EUR

Spēļu meistars               

(ne vairāk kā 5 

stundas)                            

katra nākamā stunda 

par papildus samaksu

Spēles iekļautas cenā  

gab.

Galdi, krēsli iekļauti 

cenā  gab.

Nojumes                             

minimālā cena 

nemainās, ja Jūs 

izvēlaties bez 

nojumēm

Piegāde turp un  

atpakaļ

līdz 50 km 225.- Eur                

no 51-70 km 240.- Eur                

no 71-90 km 250.- Eur                

no 91-110 km 270.- Eur                

no 111-130 km 285.- Eur                

no 131-150 km 300.- Eur                

no 151-170 km 320.- Eur                

no 171-190 km 335.- Eur                

no 191-210 km 355.- Eur                

no 211-230 km 370.- Eur                

Minimālā cena : 1 spēļu meistars, 5 spēles, galdi spēlēm, bez nojumēm, ar piegādi

km no Ciemupes                  

līdz Jums

Minimālā summa                

EUR

Spēļu meistars               

(ne vairāk kā 5 

stundas)                            

katra nākamā stunda 

par papildus samaksu

Spēles iekļautas cenā  

gab.

Galdi, krēsli iekļauti 

cenā  gab.
Nojumes

Piegāde turp un  

atpakaļ

līdz 50 km 175.- Eur                

no 51-70 km 190.- Eur                

no 71-90 km 205.- Eur                

no 91-110 km 225.- Eur                

no 111-130 km 240.- Eur                

no 131-150 km 255.- Eur                

no 151-170 km 275.- Eur                

no 171-190 km 295.- Eur                

no 191-210 km 315.- Eur                

no 211-230 km 325.- Eur                

Minimālā cena : Jūs paši brauciet pakaļ, bez piegādes, bez galdiem ( var iznomāt papildus ), bez nojumēm.

km
Minimālā summa                

EUR
Spēļu meistars                    

Spēles iekļautas cenā  

gab.

Galdi, krēsli iekļauti 

cenā  gab.
Nojumes

Piegāde turp un  

atpakaļ

- 60.- Eur
nav iekļauts spēļu meistars 6 spēles

 nav iekļauti galdi                          

(var iznomāt ) nav iekļautas nojumes 

nav iekļauta piegāde, 

saņemšana Ciemupē

1 spēļu meistars 5 spēles 5 galdi bez nojumēm piegāde iekļauta cenā

2 spēļu meistari 18-20 spēles 18-20 galdi 4 nojumes piegāde iekļauta cenā

1 spēļu meistars 10-11 spēles 10-11 galdi bez nojumēm piegāde iekļauta cenā


