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Vážení zákazníci,
 

vítame Vás na Vašej party
roka 2022. V katalógu

nájdete náš široký party
sortiment tej najlepšej

kvality.

Slovíčko na úvod

Naša cvičná firma nie je platiteľom DPH, ceny sú
konečné.
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Dámske kostýmy
Kostým doktorky

Cena: 29,90 €
Veľkosti: XS - XXL (34 - 44)

Farba: zelená

Cena: 32,90 €
Veľkosti: XS - XXL (34 - 44)

Farba: biela

Kostým anjela
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Kostým mačky

Kostým upíra

Kostým Harry Potter

Cena: 26,00 €
Veľkosti: jedna veľkosť

Farba: sivá, oranžová, čierna

Cena: 46,90 €
Veľkosti: XS - XXL (34 - 44)

Farba: čierna

Cena: 65,90 €
Veľkosti: XS - XXL (34 - 44)

Farba: červená, modrá, zelená, žltá
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Pánske kostýmy
Kostým doktora

Kostým čerta

Cena: 22,90 €
Veľkosti: XS - XXL (34 - 44)

Farba: zelená

Cena: 30,00 €
Veľkosti: XS - XXL (34 - 44)

Farba: červená
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Kostým dinosaura

Kostým upíra

Kostým Harry Potter

Cena: 67,90 €
Veľkosti: XS - XXL (34 - 44)

Farba: červená, modrá, zelená, žltá

Cena: 40,90 €
Veľkosti: XS - XXL (34 - 44)

Farba: čierna

Cena: 35,90 €
Veľkosti: XS - XXL (34 - 44)

Farba: zelená



Detské kostýmy
Malí doktori

Cena/ks: 25,80 €
Veľkosti: 104 - 164

Farba: modrá

Čert a anjel

Cena/ks: 28,00 €
Veľkosti: 104 - 164

Farba: biela, čierna
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Kostým pastelka

Cena/ks: 35,90 €
Veľkosti: 104 - 164

Farba: červená, modrá, 
oranžová, 
zelená, žltá
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Kostým Harry Potter

Cena/ks: 60,00 €
Veľkosti: 104 - 164

Farba: červená, modrá, zelená, žltá



Parochne
Dlhá parochňa s ofinou

Krátka parochňa s ofinou

Cena: 20,00 €
Veľkosti: jedna veľkosť

Farba: biela, blond, červená, 
čierna, fialová, hnedá,

 oranžová, ružová,
 zelená, žltá 
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Cena: 22,00 €
Veľkosti: jedna veľkosť

Farba: biela, blond, červená, 
čierna, fialová, hnedá,

 oranžová, ružová,
 zelená, žltá 

 



Dlhá parochňa bez ofiny
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Cena: 22,00 €
Veľkosti: jedna veľkosť

Farba: biela, blond, červená, 
čierna, fialová, hnedá,

 oranžová, ružová,
 zelená, žltá 

 

Cena: 20,00 €
Veľkosti: jedna veľkosť

Farba: biela, blond, červená, 
čierna, fialová, hnedá,

 oranžová, ružová,
 zelená, žltá 

 

Krátka parochňa bez ofiny
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Afro parochňa

Šialená party parochňa

Cena: 15,50 €
Veľkosti: jedna veľkosť

Farba: biela, blond, červená, 
čierna, fialová, hnedá,

 oranžová, ružová,
 zelená, žltá 

 

Cena: 25,90 €
Veľkosti: jedna veľkosť

Farba: biela, blond, červená, 
čierna, fialová, hnedá,

 oranžová, ružová,
 zelená, žltá 
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Parochňa Jack Sparrow

Parochňa Harry Potter

Cena: 51,50 €
Veľkosti: jedna veľkosť

Farba: hnedá 
 

Cena: 45,90 €
Veľkosti: jedna veľkosť

Farba: hnedá 
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Parochňa Black Widow

Parochňa Harry Potter

Cena: 51,50 €
Veľkosti: jedna veľkosť

Farba: hnedá 
 

Cena: 47,90 €
Veľkosti: jedna veľkosť

Farba: čerrvená 
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Sieťka pod parochňu

Umelá plešina

Cena: 1,50 €
Veľkosti: jedna veľkosť

Farba: biela, čierna, hnedá
 

Cena: 5,00 €
Veľkosti: jedna veľkosť

Farba: biela, čierna, hnedá 
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Doplnky 
Čarodejnícky klobúk

Upírske zuby

Farby na tvár

Cena: 12,00 €
Veľkosti: jedna veľkosť

Farba: biela, blond, červená, 
čierna, fialová, hnedá,

 oranžová, ružová,
 zelená, žltá 

 

Cena: 4,50 €
Veľkosti: jedna veľkosť

Farba: biela
 

Cena: 4,90 €
Farba: paleta 8 farieb
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Cena: 2,50 €
Veľkosti: jedna veľkosť
Farba: biela, červená, 

čierna, fialová,
 oranžová, ružová,

 zelená, žltá 
 

Party okuliare

Cena: 4,50 €
Veľkosti: jedna veľkosť

Farba: čierna
 

Cena/ks: 5,00 €
Veľkosti: jedna veľkosť

Farba: sivá
 

Čelenky falošných zranení

Kúzelnícky klobúk
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Cena: 2,50 €
Veľkosti: jedna veľkosť
Farba: biela, červená, 

čierna, fialová,
 oranžová, ružová,

 zelená, žltá 
 

Cena: 4,50 €
Veľkosti: jedna veľkosť

Farba: biela

Cena: 3,50 €
Veľkosti: jedna veľkosť

Farba: strieborná
 

Náhrdelník s tekvicami

Maska Joker

Pierkové boa
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Cena: 5,00 €
Veľkosti: 475 ml
Farba: červená

 

Falošná krv

Paličky Harry Potter

Cena: 10,50 €
Veľkosti: 30 cm
Farba: hnedá

 

Klaunský nos

Cena: 1,50 €
Veľkosti: jedna veľkosť

Farba: červená
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Gumené balóny

Balón so želaním

Gumený balón

Veľký gumený balón

Cena: 1,00 €
Veľkosti: 28 cm

Farba: biela, červená, 
čierna, fialová,

 oranžová, ružová,
 zelená, žltá 

 

Cena: 1,50 €
Veľkosti: 100 cm

Farba: biela, červená, 
čierna, fialová, hnedá,

 oranžová, ružová,
 zelená, žltá 

 

Cena/ks: 0,50 €
Veľkosti: 28 cm

Farba: biela, červená,
čierna, fialová, hnedá,

 oranžová, ružová,
 zelená, žltá 
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Fóliové balóny

Balón srdca

Číselné balóny

Cena/ks: 1,50 €
Veľkosti: 80 cm

 Farba: biela, červená,
čierna, fialová, hnedá,

 oranžová, ružová, sivá, 
 zelená, zlatá, žltá 

 

Cena/ks: 1,50 €
Veľkosti: 50 cm

Farba: biela, červená,
čierna, fialová, hnedá,

 oranžová, ružová, sivá, 
 zelená, zlatá, žltá 
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Príslušenstvo

Cena: 1,00 €
Veľkosti: jedna veľkosť
Farba: biela, červená, 

čierna, fialová,
 oranžová, ružová,

 zelená, žltá 
 

Cena/ks: 0,50 €
Veľkosti: jedna veľkosť
Farba: biela, červená,
čierna, fialová, hnedá,

 oranžová, ružová,
 zelená, žltá 

 

Nálepky na balóny

Paličky na balóny
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Prestieranie

Cena/ks: 0,15 €
Veľkosti: jedna veľkosť

Farba: viacfarebné
 

Cena/ks: 0,25 €
Veľkosti: jedna veľkosť

Farba: viacfarebné
 

Cena/ks: 5,25 €
Veľkosti: jedna veľkosť

Farba: biele
 

Party obrus

Party pohárik

Party tanier



23

Výzdoba

Cena/ks: 2,50 €
Veľkosti: 200 cm

Farba: viacfarebné
 

Cena: 3,00 €
Veľkosti: 100 cm

Farba: viacfarebné
 

Cena: 2,50 €
Veľkosti: 200 cm

Farba: viacfarebné
 

Party girlanda

Party girlanda

Party plagát
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Konfety

Cena: 6,50 €
Veľkosti: jedna veľkosť

Farba: fialová
 

Cena: 5,50 €
Veľkosti: jedna veľkosť

Farba: červená
 

Cena: 5,50 €
Veľkosti: jedna veľkosť

Farba: viacfarebné
 

Vystreľovacie konfety EURO

Vystreľovacie konfety srdce

Vystreľovacie konfety motýľ
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Služby

Fúkanie balónov héliom

Cena/liter: 6,50 €
 

Organizácia osláv

Cena: 500 - 1 200,00 €
 Cena obsahuje: poradenstvo pri organizácii,

prípravu, vyhľadanie priestorov, výzdobu, pomoc
pri vyhľadávaní cateringu a upratovacích služieb
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 Dodacie podmienky
• Kupujúci je povinný prevziať objednávku, ktorú predávajúci 

poslal na predom dohodnuté miesto.
• Ak je tovar nutné poslať znovu alebo iným spôsobom, kupujúci 

je povinný vziať na seba náklady.
• Po vytvorení objednávky by malo prísť kupujúcemu na e-mail 
potvrdenie o objednávke. Ak sa tak nestane, tak musí kupujúci 

kontaktovať predávajúceho. 
• Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať 

neporušenosť balíku. Ak kupujúci nájde nejakú chybu 
spojenú s obalom výrobku, mal by to nahlásiť prepravcovi. 

• V prípade, že je balík poškodený do takého stavu, že sa z neho 
dá poznať, že sa nejaká nežiadaná osoba dostala k obsahu 

balíku, nemusí kupujúci tento balík prevziať. 
• Balík s tovarom dodáme do týždňa.

• Prepravcovia, ktorých je možné využiť pre objednávku sú 
Zásielkovňa, DHL a Slovenská pošta.

• Každá zásielka obsahuje faktúru, na ktorej sú detaily 
objednávky.

Obchodné podmienky:
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Platobné podmienky
• Kupujúci môže zaplatiť v hotovosti, darčekovým poukazom, 

prevodom na účet či kartou.
• Kupujúci je povinný uhradiť aj náklady spojené s balením 

a odoslaním objednávky.
• Predávajúci nepožaduje od kupujúceho žiadnu zálohu.

• Prípadné zľavy, ktoré kupujúci obdrží od predávajúceho, nie sú 
možné kombinovať.

• Nie sme platiteľmi DPH, takže ceny u výrobkov sú konečné.

Reklamačné podmienky
• Predávajúci je zodpovedný, aby objednávka prišla ku 

kupujúcemu bez vád. 
• Ak sa tak nestane a tovar je v nejakej forme pokazený, tak má 
kupujúci právo na reklamáciu (t.j. vrátenie peňazí, vymenenie 

za iný tovar alebo zľava na tovary).
• Reklamácia sa dá vybaviť elektronicky alebo fyzickým listom.

• Reklamácia musí obsahovať:
1. Označenie čísla objednávky
2. Označenie predávajúceho

3. Označenie kupujúceho a jeho poštovej a emailovej adresy
4. Dôvod reklamácie

5. Práva, ktoré sa zo zodpovednosti za vady uplatňujú
6. Dátum a podpis kupujúceho

7. Predávajúci je povinný informovať o stave reklamácie 
kupujúceho do 30 dní.
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Kontakty
Naša firma sa nachádza sa nachádza ulici Mlynské nivy 3,

Bratislava 821 09
Otváracie hodiny:
Pondelok - Piatok: 8:00 - 20:00
Sobota: 10:00 - 20:00
Nedeľa: zatvorené

0940 852 993

lady.karneval2021@gmail.com

www.ladykarneval.sk

lady.karneval2021

VÝPIS Z OBCHODNÉHO REGISTRA
cvičných firiem pri OA Nevädzová 3, 820 07 Bratislava
Vložka číslo 2021A11/0A
I. OBCHODNÉ MENO:
II. SÍDLO: 
Názov ulice a orientačné číslo: 
Názov obce:
PSČ:
III. IČO: 

Kontakt:

Lady Karneval, s. r. o.

Mlýnske Nivy 3
Bratislava
821 09
35 2021 11



"Na želanie tvoju tvár
zmení Lady Karneval"



Slovíčko na záver

Vážení zákazníci,
 

veríme, že po zhliadnutí
nášho katalógu máte

zariadenú tú najlepšiu party
roka! Ďakujeme Vám za vašu

podporu.
Lady Karneval




