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Arrangemang: Helabonnering – A Blast From The Past  

Tid: 18.00 - 22.30   

Datum: Vardagar (tis-tors) hösten 2023: 24/8 - 9/11 

+ våren 2024: januari – juni. 

 

Antal: 180 - 260 personer  

Pris per person: 

 

827 kr (exkl dryck)  

KUVERTPRIS INKLUDERAR 

• Golden Hits Dinnershow: A Blast From The Past 

• Trerättersmiddag: kött, vegetariskt eller vegansk meny 

• Golden Hits nattklubb med karaoke 

Tisdag-onsdag nattklubb till 01.00 (abonnerad) 

Torsdag nattklubb till 02.00 (ej abonnerad) 

• Garderob 

• Lokalhyra 

• Vakter 

• Befintlig möblering 

• Ljud & ljus anpassat för event 

• Bemannad bar 

• Tekniker 

TILLKOMMER (exempel) 

• 1 glas cava + 2 glas vin + kaffe, 304 kr per person  

Priser dryck:  

Vin, från 88 kr/glas 
Öl, från 63 kr/flaska 

Cider, från 63 kr/flaska 

Alkoholfritt, från 40 kr/glas 

Mousserande/cava, från 88 kr/glas 

Champagne, från 108 kr/glas 

Kaffe/te, 40 kr 

Med reservation för ev. ändringar utav dryckespriser. 

Moms tillkommer på priserna 
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BOKNINGSREGLER OCH BETALNING 

 
Bekräftelse: Offerten ber vi få underskriven och returnerad inom två veckor från det att 

ni erhållit den. 

Avbokning: Avbokning av hela arrangemanget skall ske skriftligen senast 60 dagar före 

besöket. 

Vid avbokning senare än 60 dagar före arrangemanget så utgår en avgift på 25% 

av ursprungsbeloppet i avtalet 

Vid avbokning senare än 30 dagar före besöket utgår en avgift på 100% av 

ursprungsbeloppet i avtalet. 

Reducering: Max 10% av deltagarantalet kan kostnadsfritt reduceras till och med 7 dagar 

innan ankomst. Vid senare ändring debiteras fullt kuvertpris ex moms. 

Minimumdebitering 180 personer. 

 

Betalning: 

 

När ni erhållit och godkänt er offert gör vi en sedvanlig kreditprövning.  
Efter underskrivet avtal är inkommet till oss kommer en förskottsfaktura för 

lokalhyra och minimumantal kuvert att skickas till er. Faktura avseende dryck och 

ev. överstickande antal kuvert skickas efter avslutat arrangemang. 

Force Majeure: Strejk, lockout, eldsvåda, explosion, krig eller liknande krigstillstånd, väsentliga 

inskränkningar i leveranser eller andra omständigheter utanför leverantörens 

kontroll berättigar leverantören att häva avtalet utan skyldighet att utge 

skadestånd. 

 


