
bérelhető helyIségeI
elérhetőség: 8000 székesfehérvár, gáz  utca 19.

email: csarnok@arsc.hu
telefon: 20/980 4090

3. konferencia helység:

– Felső szinten található, lifttel megközelíthető 115 nm-
es terem.

– Szőnyegpadlóval ellátott, nagy teraszra nyíló, gyönyörű 
üvegfalú, világos helység.

– 50-60 fő befogadására alkalmas, klímával és bárpulttal 
felszerelt.

– Projektor használatára alkalmas.
– Egyszeri bérlés esetén 8.000 Ft+Áfa /óra.
– Folyamatos, vagy többszöri bérlés esetén az ár meg-

egyezés szerint.

Reméljük, hogy ajánlatunkkal felkeltettük érdeklődését, 
és a jövőben hozzájárulhatunk az Önök sikeréhez.

székesfehérvár belvárosában található 
sportlétesítmény 2013 második felében felújításra 

került, megszépült, bővült.

az impozáns, megújult létesítményben kialakításra 
került 5 db vIP páholy boksz, 1 db tárgyalóterem,  

1 db konferencia helység,  
melyeknek bérlésére van lehetőség.

sportbaráti üdvözlettel: 
alba regIa sPort club  



az 5 db vIP páholy az alábbiak szerint:
bérleti időtartam: 2014. jan. 01 – dec. 31-ig.

– Befogadó képessége max.15 fő.
– Bárpulttal, hűtővel ellátott.
– Kényelmes, gyönyörű kilátás nyílik az egész csarnokra.
– A létesítményben tartandó sportesemények, és egyéb 

kulturális rendezvény ideje alatt ellátás:
 a, Kosárlabda mérkőzések ideje alatt catering (étel, 

ital) biztosítása díjmentes.
 b, Egyéb kulturális rendezvény ideje alatt a catering 

biztosítása térítés ellenében. (4000 Ft/fő, mely tartal-
maz hideg, meleg előételt, főételt, desszertet + 1 fő 
felszolgálóval, az ital elszámolása a fogyasztás alapján 
történik.)

– A VIP páholy bérleti díja: 4.500.000 + Áfa.
– A Vodafone Sportcentrum befogadó képessége 2000 fő.
– A létesítmény a kosárlabda mérkőzéseken túl, évente 10-

12 alkalommal egyéb rendezvénynek is otthont ad (kon-
certek, színházi előadások, városi rendezvények stb.).

2. tárgyaló terem:

– Sportlétesítmény legfelső szintjén található 90 nm 
alapterületű helység, lifttel megközelíthető.

– Klímával, szőnyegpadlóval ellátott tárgyaló terem.
– A helységben található egy nagy kör asztal (melyhez 

18-20 fő kényelmesen le tud ülni) és kényelmes bőr 
ülőgarnitúra.

– Projektor használatára alkalmas.
– Egyszeri bérlés 10.000 Ft+ Áfa/óra.
– Folyamatos, vagy többszöri bérlés esetén az ár meg-

egyezés szerint.


