Napoli Étterem
Esküvői megrendelés
2019

Ezen megrendelés létrejött a mai napon egyrészről
Név: …………………………………………………………………….
Cím: ……………………………………………………………………
Telefonszám: ……………………………….
E-mail-cím:…………………………………………………………..
mint megbízó, másrészről a
Casa Dinapoli Kft. Felsőzsolca, Dicsuk Péterné - ügyvezető,
Dicsuk Péter ügyvezető, mint megbízott között.
Cégadatok:
Casa Dinapoli Kft. (Dicsuk Péterné, Dicsuk Péter – ügyvezetők)
Cím: 3526. Miskolc, Arany János u. 1 F/4/2, adószám: 14936786-2-05
Telefonszám: + 36 70 20 99 222, + 36 46 793 177
E-mail: info@pizzanapoli.hu
A megállapodás tárgya:
Megrendelő által szervezett esküvő helyszínét és vendéglátását a megbízott cég biztosítja, a
Napoli Étterem, 3561 Felsőzsolca, Kassai u. 55.
Terem:
Rendezvényterem
Berendezés:
A vendégek elhelyezését tábla asztaloknál, megfelelő székekkel együtt külön díj nélkül
helyszín biztosítja.
Ültetés:
„E” alakú berendezés, ………………. főre.
A Napoli a megrendelt csomag mellé tud biztosítani az összes vendég részére fehér
székhuzatokat, mellé arany vagy bordó székmasnit 300Ft/db felár ellenében .

Megrendelő tudomásul veszi, hogy dohányzásra a rendezvényteremben nincs mód,
kizárólag az étterem teraszán, az erre a célra kijelölt helyeken.
Megrendelő teljes anyagi felelősséggel tartozik a helyszín használata során a rendezvény
időtartama alatt a vendégei által esetlegesen okozott károk megtérítéséért.
A zenekart által használt hangosítás a mindenkori jogszabályokban rögzített hangerősséget
dB-ben mérve nem haladhatja meg. Az ebből adódó károkért és szakciókért a Megrendelő
a felelős.

Dekoráció, egyéb szolgáltatók:
Napoli a rendezvény napján, …………………….. időponttól fogadja az esküvőt kiszolgáló
személyzetet, dekoratőrt, zenekart, stb.
Dekoráció elhelyezése az asztalon és karnisokon lehetséges.
Gyertya, mécses, tűzijáték, csillagszóró használata tűzvédelmi okokból tilos.
Lehetőség van a Napoli által készített dekorációra is, melyet külön megbeszélés alapján felár
ellenében tudunk biztosítani.

Megrendelő által beszállított eszközök, nyersanyagok
Napoli a rendezvény napján, …………………….. időponttól fogadja az esküvőre beszállított
nyersanyagokat, eszközöket. A rendezvény végéig vagy a tárgynapot követő nap a
megrendelő ezeket köteles elszállítani.
Jövedéki termékek (bor, pálinka, stb.) beszállítása esetén a megrendelő köteles erről ÁtadásÁtvételi jegyzőkönyvben tételesen elszámolni. Ennek forma-nyomtatványát a Napoli
biztosítja.

A rendezvény programja:
Vendégvárás esetén leghamarabb 12 órától.
Helyszíni szertartás esetén a berendezést a Napoli biztosítja az alábbiak szerint:
• Széksoros berendezés 30 db székkel, Anyakönyvi asztal, földig érő selyemszoknyával és
fehér terítővel, Pavilon az anyakönyvi asztal fölé: 10.000Ft
• Szertartás hangosítása
• Egyéb dekorációs elemek (Boldogságkapu, vendégváró tábla, kültéri lampionok Stb.) külön
megegyezés szerint felár ellenében.

A vendéglátás árai tartalmazzák a következőket:
Fehér selyemdamaszt abroszokat, ezen kívül az ünnepi díszterítés (étkészlet, poharak) díját,
büféasztalokra és főasztalra kasírt fehér színben. A felszolgálók egységes, elegáns
formaruhában vesznek részt az rendezvényen.
A felszolgálási díjat az árak nem tartalmazzák.
Az ár továbbá tartalmazza az étterem rendezvénytermének kizárólagos használatát,
tárgynapon 16:30 órától az esküvőt követő reggel 04:00 óráig. 04:00 óra után bruttó
20.000Ft/megkezdett óra terembérleti díjat számolunk fel.

MENÜ

Esküvői torta, apró sütemények:
A torták érkezése előtt egyeztetés szükséges az érkezés időpontjáról, valamint az érkező
mennyiségről, a hűtőben való elhelyezés fontossága végett.
A sütemények hűtésére a Napoli 1 db 700l-es hűtőszekrényt biztosít tárgynapon. Ebbe elfér
kb. 150-200db sütemény, és 1 db menyasszonyi torta. Ekkora mennyiség felett (főleg a nyári
hónapokban!!!) hűtőkocsi bérlését javasoljuk.

Aláírásukkal megrendelők elfogadják a következő fizetési, módosítási és lemondási
feltételeket.

Fizetési feltételek:
200.000 Ft. (azaz kétszáz-ezer forint) foglaló átadása ezen szerződés aláírásával egyidejűleg
készpénzben, melyet felek aláírásukkal igazolnak.
Ezen összeget kell kiegészíteni a megrendelt ételek és italok árának 50%-ára, a tervezett
létszám alapján, tárgynapot megelőző minimum 30 nappal. A fennmaradó összeg a
rendezvény végén fizetendő készpénzben.
Az elszámolás alapját a tárgynap előtt 7 nappal leadott végleges, pontos létszám képezi.

Kedvezményeink:
0-3,99 éves korig ingyenes
A szolgáltatók (fotós, zenekar, stb) ételét és italát 100%-ban számoljuk el.

Várható létszám: ………………………
Végleges létszám megadása tárgynap előtt 7 nappal, ami a tényleges elszámolás alapját is
képezi.

Létszám-módosítási feltételek:

Amennyiben a véglegesen leadott létszám esetleg 50 fő alá csökken, úgy a vendégenkénti ár:
• 500 Ft/fő-vel növekszik, ha a véglegesen leadott létszám 50-40 fő között van
• 800 Ft/fő-vel növekszik,ha a véglegesen leadott létszám 39-30 fő között van
• 1000 Ft/fő-vel növekszik, ha a véglegesen leadott létszám 29 fő alatt van.
Lemondási feltételek:

Felek rögzítik, hogy lemondással egyik fél sem akar élni, kizárólag rajtuk kívül álló okokból
jöhet létre meghiúsulás (pl. vis major).
Amennyiben az esküvő indokolt nyomós okból (jegyes pár betegsége, baleset, stb.) esetleg
kényszerűen más dátumra kerülne át, úgy étterem azonos feltételekkel vállalja az esküvő
lebonyolítását, előre egyeztetett szabad időpontban.
A kifizetett foglaló az eredeti dátum lefoglalására szolgál, más dátumra nem érvényes.
Amennyiben megrendelő a lefoglalt esküvőt esetleg lemondja, úgy a kifizetett 200.000 Ft.
foglaló részére vissza nem jár, más időpontban, vagy más szolgáltatásra azt nem használhatja
fel.
Amennyiben étterem a lefoglalt esküvőt esetleg lemondja, úgy a kapott foglaló kétszeresét
köteles visszafizetni megbízó részére.
Bármilyen további kérdés esetén készséggel állunk rendelkezésükre!

Felsőzsolca, ……………………………………

Megrendelő

Casa Dinapoli Kft.

