
Taolenn berrzastum prizioù ar c'hilometradoù

Embregerezhioù kevelerien Eskemm e keñver ar c'hehentiñ / kevelerien Embregerezhioù mesen Eskemm e keñver ar c'hehentiñ / mesen Tud Kevredigezhioù Kumunioù
Eskemm e keñver ar 

c'hehentiñ / tud, 
kevredigezhioù, kumunioù

200 €  Fakturenn      
33% didennadur kemedel

600 €
Digresk diwar an tailhoù 60 % 

(5% eus ar c'hengreadur d'ar muiañ)

100 €  Digresk diwar 
an tailhoù     66% (20% 
eus ar goproù d'ar muiañ)

100 €     
Fakturenn

200 €     
Fakturenn

134 € dispign rik 240 € dispign rik 34 € dispign rik dispign rannet war 
ur strollad

yac'haldoù pe budjet 
ar c'hehentiñ

400 €  Fakturenn      
33% didennadur kemedel

800 €
Digresk diwar an tailhoù 60 % 

(5% eus ar c'hengreadur d'ar muiañ)

200 €  Digresk diwar 
an tailhoù     66% (20% 
eus ar goproù d'ar muiañ)

200 €     
Fakturenn

400 €     
Fakturenn

268 € dispign rik 320 € dispign rik 68 € dispign rik
dispign rannet war 

ur strollad
yac'haldoù pe budjet 

ar c'hehentiñ

600 €  Fakturenn      
33% didennadur kemedel

1000 €
Digresk diwar an tailhoù 60 % 

(5% eus ar c'hengreadur d'ar muiañ)

300 €  Digresk diwar 
an tailhoù     66% (20% 
eus ar goproù d'ar muiañ)

300 €     
Fakturenn

600 €     
Fakturenn

402 € dispign rik 400 € dispign rik 102 € dispign rik
dispign rannet war 

ur strollad
yac'haldoù pe budjet 

ar c'hehentiñ

800 €  Fakturenn      
33% didennadur kemedel

1200 €
Digresk diwar an tailhoù 60 % 

(5% eus ar c'hengreadur d'ar muiañ)

400 €  Digresk diwar 
an tailhoù     66% (20% 
eus ar goproù d'ar muiañ)

400 €     
Fakturenn

800 €     
Fakturenn

536 € dispign rik 480 € dispign rik 136 € dispign rik dispign rannet war 
ur strollad

yac'haldoù pe budjet 
ar c'hehentiñ

1000 €  Fakturenn      
33% didennadur kemedel

1400 €
Digresk diwar an tailhoù 60 % 

(5% eus ar c'hengreadur d'ar muiañ)

500 €  Digresk diwar 
an tailhoù     66% (20% 
eus ar goproù d'ar muiañ)

500 €     
Fakturenn

1000 €     
Fakturenn

670 € dispign rik 560 € dispign rik 170 € dispign rik
dispign rannet war 

ur strollad
yac'haldoù pe budjet 

ar c'hehentiñ

1 km
- anv war bannel ar c'hm + kemenn micro e-pad ar 
redadeg

 - Lec'hienn Internet : anv + logo war roll ar 
prenerien + liamm war ho lec'hienn

- anv war bannel ar c'hm + kemenn micro e-pad ar 
redadeg

 - lec'hienn Internet : anv + logo war roll ar prenerien 
ha war bajenn ar gevelerien  + liamm war ho 
lec'hienn 

 - war ho kazetennoù : logo evel ho skoazell (a-raok 
ar 10/04/14)

- brudañ ho produioù 2x bep bloaz ouzh rederien ar 
Redadeg

- anv war bannel ar c'hm + 
kemenn micro e-pad ar 
redadeg

 - Lec'hienn Internet : anv + 
logo war roll ar prenerien + 
liamm war ho lec'hienn

2 km

3 km

- anv war bannel ar c'hm + kemenn micro e-pad ar 
redadeg

 - lec'hienn Internet : anv + logo war roll ar 
prenerien ha war bajenn ar gevelerien   + liamm 
war ho lec'hienn 

 - war ho kazetennoù : logo evel ho skoazell (a-
raok ar 10/04/14)

- brudañ ho produioù 2x bep bloaz ouzh 
rederien ar Redadeg

 anv war bannel ar c'hm + kemenn micro e-pad ar 
redadeg

 - lec'hienn Internet : anv + logo war roll ar prenerien 
ha war bajenn ar gevelerien  + liamm war ho 
lec'hienn 

 - war ho kazetennoù : logo evel ho skoazell (a-raok 
ar 10/04/14)

- brudañ ho produioù 2x bep bloazh ouzh rederien ar 
Redadeg

- moger ar gevelerien pennañ evit al loc'hañ hag 
an degouezh

4 km

5km

 anv war bannel ar c'hm + kemenn micro e-pad ar 
redadeg

 - lec'hienn Internet : anv + logo war roll ar 
prenerien ha war bajenn ar gevelerien  + liamm 
war ho lec'hienn 

 - war ho kazetennoù : logo evel ho skoazell (a-
raok ar 10/04/14)

- brudañ ho produioù 2x bep bloazh ouzh 
rederien ar Redadeg

- moger ar gevelerien pennañ evit al loc'hañ hag 
an degouezh

 anv war bannel ar c'hm + kemenn micro e-pad ar 
redadeg

 - lec'hienn Internet : anv + logo war roll ar prenerien 
ha war bajenn ar gevelerien  + liamm war ho 
lec'hienn + lec'h brudañ war bajenn an degemer

 - war ho kazetennoù : logo evel ho skoazell (a-raok 
ar 10/04/14)

- brudañ ho produioù 2x bep bloazh ouzh rederien ar 
Redadeg

- moger ar gevelerien pennañ evit al loc'hañ hag an 
degouezh


