Prislista 2015

Samtliga priser ink moms

PAINTBALL

Pris

PAINTBALL BRONS

329 kr/person








Flera paintballmatcher med instruktör på våra spelfält i 2 tim
Halvautomatisk markör, mask, overall, handskar, huva, bälte, fri gas och 200 bollar
Extra timme speltid +30kr/person
Kaninjakten (inkl kanindräkt) + 500kr/grupp
Extra bollar 60kr/100st

PAINTBALL GULD

499 kr/person

 Samma som BRONS fast en ammunitionslåda med 600 bollar ingår!
PAINTBALL DIAMANT






999 kr/person

Fritt antal bollar ingår!
Flera paintballmatcher med instruktör på våra spelfält i 3 tim
Hel-, special- och halvautomatiska markörer, mask, overall, handskar, huva, bälte, fri gas
Rök, Pyroteknik och Scenariouppdrag (desarmera bomben, rädda presidenten mm)

MÅNGKAMP

Pris

3-KAMP

239 kr/person

Kamp med 1 stjärnaktivitet + 2 grenar och instruktör (total tid ca 1,5 tim)!
5-KAMP

289 kr/person

Kamp med 2 stjärnaktiviteter + 3 grenar och instruktör (total tid ca 2 tim)!
7-KAMP med SUMOFOTBOLL och HUMAN FUSSBALL

399 kr/person

5-kamp (ovan) + Human Fussball + Sumofotboll och instruktör (total tid ca 3 tim)!
FOTBOLLSKAMPEN!

319 kr/person

Turnering i Sumo- Human och Kofotboll, med instruktör (total tid ca 1,5 tim)!
KO-TURNERING

159 kr/person

Turnering med kodräkter och en fotboll med instruktör (total tid ca 1 tim)
Uppgradera kampen!

30 kr/person

Byt ut en gren i 3-, 5- eller 7-kampen mot en extra stjärnaktivitet!
COMBO PAINTBALL + MÅNGKAMP

Pris

PAINTBALL + SUMO

349 kr/person

Paintball BRONS + Sumobrottning (total tid ca 3 tim)
PAINTBALL + 3-KAMP

459 kr/person

Paintball BRONS + 3-kamp (total tid ca 3,5 tim)
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PAINTBALL + 5-KAMP

499 kr/person

Paintball BRONS + 5-kamp (total tid ca 4 tim)
PAINTBALL + FOTBOLLSKAMPEN

559 kr/person

Paintball BRONS + Fotbollskampen (total tid ca 3,5 tim)
THE RANGE – SKYTTEEVENT (endast Karlstad)

Pris

LERDUVESKYTTE

795 kr/person

För ytterligare information se WWW.THERANGE.SE
STORA SKYTTEPAKETET

895 kr/person

För ytterligare information se WWW.THERANGE.SE

HYR HEM KAMP

Pris

SUMOBROTTNING, GLADIATORKAMP eller KÄNGURUBOX

1 850 kr/6 tim
2 850 kr/24 tim

Hyr hem sumobrottning, gladiatorkamp eller känguru för att använda på egen plats.
HUMAN DEMOLITION eller HUMAN FUSSBALL eller BUNGY RUN (NYHET!)
Hyr hem Human Demolition eller Human Fussball för att använda på egen plats.
SUMOBROTTNING BARN
Hyr hem aktiviteten för att använda på egen plats.
SUMOFOTBOLL MED INSTRUKTÖR
Vi kommer till er med sumofotbollen och håller i hela aktiviteten (ca 2,5 tim).
Max 14 personer. Instruktör och 5 mil transport ingår.
SUMO MED INSTRUKTÖR

2 850 kr/6 tim
3 850 kr/24 tim
1 050kr/6 tim
1 550kr/24 tim
5 850 kr
200 kr/extra person

Vi kommer till er med sumobrottning, gladiatorkamp eller kängurubox och håller i
hela aktiviteten (ca 1,5 tim). Max 14 personer. Instruktör och 5 mil transport ingår.

2 500 kr/1 aktivitet
4 500 kr/2 aktiviteter
150 kr/extra person

HYR HEM BADTUNNA

Pris

BADA TUNNA
Hyr hem vår vedeldade badtunna i trä. Släp ingår!

1 100 kr/24 tim
2 000 kr/Fre-Sön

Vi tar hand om städningen av tunnan vid återlämnande

500 kr

HYR HEM PAINTBALL

Pris

Hyr hem utrustning (1 komplett markör och 1 mask) för spel på egen mark

250 kr/24tim
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Hyr hem en fylld 10 liters dyktank med fyllstation

300 kr/24tim

Hyr hem Camo-overall

50 kr/24tim

Vi säljer naturligtvis även paintbollar till bra priser!

Kontakta oss!

ÖVRIGT

Pris

TRANSPORT

60 kr/mil
(minst 500 kr)

Vi sköter transporten av aktiviteterna till och från er.
SPECIAL EVENT

Pris

Vi hjälper gärna ert företag eller grupp att sy ihop en unik upplevelse med aktiviteter,
mat och övernattning. Små som stora grupper är välkomna!

Kontakta oss!

OBS! Vissa av våra aktiviteter kan vi enbart erbjuda i Karlstad och Örebro. För mer info se www.chaosevent.se
För våra paintballpaket ges rabatter till grupper om minst 20 personer.
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