SZERZÕDÉS A

TATRAö
EXPO 2019. ÁPRILIS 26.-28.

REGISTRÁCIÓSZÁM:

KIÁLLÍTÁSON TÖRTÉNÕ RÉSZVÉTELRÕL MEGKÖTVE A KERESKEDELMI TÖRVÉNYKÖNYV SZERINT

1. A SZERZÕDÉSI FELEK:
JELENTKEZÉSI ZÁRLAT: 2019. FEBRUÁR 28.
A SZERZÕDÕ FELEK: SPIŠ-VIEW-TRADING, spol. s r. o., röviden SVT,s.r.o.,
Starosaská 15, 052 01 Spišská Nová Ves, Szlovákia
Regisztráció: A kassai I. Járásbíróság üzleti regisztere, Betétszám: 1432/V
Cégjegyzékszám: 31652387, ÁFA adószam: SK 2020502847
Képviselõ: Ing. arch. Mária Kleinová, ügyvezetõ igazgató
KIÁLLÍTÓ: A cég neve: .........................................................................................................................................................
Cégvezetõ: ........................................................................................................................................................
A cég székhelye (cím): ...................................................................................................................................
Telefonszám: ..................................................................... mobil: .................................................................
Fax: ...................................... E-mail: ...................................................... Web: .................................................
Cégjegyzékszám: ................................................... ÁFA adószám: ............................................................
Bank: ............................................................. IBAN: ...........................................................................................
Termék (a kereskedelmi cégek a termékek származási helyét tüntetik fel): ..............................
...............................................................................................................................................................................
Kiállítótárs: ........................................................................................................................................................
Fizetõ (amennyiben nem egyezik a kiállítóval): ..................................................................................
1a. KIVITELEZÉS HATÁRIDEJE
A kiállítás idõpontja és színhelye: 2019. április 26 - 28. Poprad / Szlovákia (az Általános
résztvételi feltételek 5.,és 7. cikkelye alapján).
1b. RÉSZVÉTELI DÍJ
A kiállítás résztvételi díjának összege a szerzõdõ felek által lett meghatározva, ahogy az fel van
tüntetve a szerzõdésben és mellékleteiben. A szerzõdõ felek megegyeztek, hogy a kiállító a kiállítási
terület bérleti összegét és a szolgáltatások összegét a szervezõ számlájára utalja az Általános
részvételi feltételek 4. cikkelye alapján.
1c. A SZERZÕDÉS FELBONTÁSA
A kiállító, aki szerzõdést kötött, ok nélkül nem bonthatja fel a szerzõdést. A szerzõdést írásban, az
Általános résztvételi feltételek 2. cikkelye alapján lehet felbontani.
1d. ERÕHATALOM
SVT, s.r.o. nem vállal felelõsséget azokért a tulajdoni károkért, amiket tûz, robbanás, villám,
árvíz, valamint elektromos áram, víz, gáz szolgáltatás kimaradása okoz, és az SVT, s.r.o.
befolyásán kívül áll.
1e. A SZERZÕDÉS ÉRVÉNYESSÉGE
Ez a szerzõdés az utolsó szerzõdõ fél aláírásával lép életbe. A szerzõdés másolatát megkapja a
kiállító, mint a kiállításon való résztvétel igazolását. A szerzõdés kizárólag a mellékletekkel( A, B,C, D,
E és F) érvényes. A szerzõdõ felek kijelentik, hogy a szerzõdés világos és érthetõ számukra, hogy
kifejezi mindkét oldal kívánságait, nem kényszerbõl cselekednek, a szemmel látható hátrányos
feltételek ellenére, és ezért saját kezûleg aláírják.
Kérjük, hogy a szerzõdés mellékleteként csatolja az iparengedély vagy a cégkivonat másolatát.
SZERVEZÕ:
Spišská Nová Ves, dátum: ...............................................................

KIÁLLÍTÓ:

..................................................

..................................................

Cégszerû aláírás,

kelt: ......................................., dátum: .................................................

Cégszerû aláírás,

pecsét

pecsét

SPIŠ-VIEW-TRADING, spol. s r. o., Starosaská 15, 052 01 Spišská Nová Ves, tel.: 00421-53/4424748, fax: /4426364, e-mail: svt@svt.sk, www.svt.sk
Tanácsot óhajt? Hívja a 00421/53/4424748-at, írjon az svt@svt.sk, vagy kattintson a www.svt.sk honlapra
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A

A TATRAö
EXPO 2019 KIÁLLÍTÁSON

TÖRTÉNÕ RÉSZVÉTELI SZERZÕDÉS MELLÉKLETE
A SZERZÕDÉS TÁRGYA / SZOLGÁLTATÁSOK MEGRENDELÉSE ÖSSZESEN / KEDVEZMÉNYEK

2. A SZERZÕDÉS TÁRGYA:
EXPO 2019. 4. 26 - 28. kiállítás, Poprad / Szlovákia.
A szerzõdés tárgya a TATRAö
A kiállító igényli és a szervezõ kötelezi magát a kiállitó számára nyújtani a következõket:
Kiállító regisztrációját:
Regisztrációja
50,00 € /kiállító (+kiállítótárs)
összesen .......................... €
Kiállítási terület:
1 2 3 4
Beltéri terület (a B melléklet)
2
2
2
2
.................... € /m ..................m
összesen (€ /m x m ) .......................... €
a b c d e f g h i j
Standtipus (a B és F melléklet alapján)
.......................... €
2
2
2
2
Kültéri terület 17,00 € /m ..................m
összesen (€ /m x m ) .......................... €
A stand kivitelezése és további szolgáltatások:
A stand kivitelezése a szervezõ által
2
2
15,00 € /m2..................m2
összesen (€ /m xm ) .......................... €
Montistand - külsõ (kültéri terület)
2
2
83,00 € /m2..................m2
összesen (€ /m xm ) .......................... €
A kiállítás berendezése (a C melléklet alapján)
összesen .......................... €
Stand felirat / grafika (a D melléklet alapján)
összesen .......................... €
Reklám (a E melléklet alapján)
összesen .......................... €
Kiegészitõ szolgáltatások (ár megegyezés alapján)
összesen .......................... €
Különleges stand (ár megegyezés alapján)
összesen .......................... €
Végösszeg .......................... €
Végösszeg 20% ÁFA-val ............................. €
Az illetékes mezõt x-szel jelölje meg!
A típusú egységstand esetén az a és j számok alatt csak a végösszeget írja be!

BELTÉRI TERÜLET:
1 Sorstand (egy oldalról nyitott) /csak kiállítófelület kivitelezés nélkül
40,00 €/m2
2 Sarokstand (két oldalról nyitott) minimális felület 24 m2 /csak kiállítófelület kivitelezés nélkül
45,00 €/m2
3 Homlokzati stand (három oldalról nyitott) minimális felület 40 m2 /csak kiállítófelület kivitelezés nélkül 48,50 €/m2
4 Szigetstand (négy oldalról nyitott) minimális felület 100 m2 /csak kiállítófelület kivitelezés nélkül
52,00 €/m2
ÁRKEDVEZMÉNY:
5%
Beltéri kiállítófelület 30 m2 felett (beleértve)
10 %
Beltéri kiállítófelület 60 m2 felett (beleértve)
15 %
Beltéri kiállítófelület 90 m2 felett (beleértve)
25 %
Kültéri kiállítófelület 50 m² felett (beleértve)
50 %
Kültéri kiállítófelület 100 m² felett (beleértve)
A fentemlített árengedmények csak a beadási határidõn belül beérkezett jelentkezõiv és
megtéritett elõlegszámla esetén érvényesek!
Árengedmény – igény esetén az „A“ nyomtatványban a módosított árat tüntesse fel!
SZERVEZÕ:
Spišská Nová Ves, dátum: ...............................................................

KIÁLLÍTÓ:

..................................................

..................................................

Cégszerû aláírás,

kelt: ......................................., dátum: .................................................

Cégszerû aláírás,

pecsét

pecsét

SPIŠ-VIEW-TRADING, spol. s r. o., Starosaská 15, 052 01 Spišská Nová Ves, tel.: 00421-53/4424748, fax: /4426364, e-mail: svt@svt.sk, www.svt.sk
Tanácsot óhajt? Hívja a 00421/53/4424748-at, írjon az svt@svt.sk, vagy kattintson a www.svt.sk honlapra
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EXPO 2019 KIÁLLÍTÁSON
A TATRAö

TÖRTÉNÕ RÉSZVÉTELI SZERZÕDÉS MELLÉKLETE
A KIÁLLÍTÁSI TERÜLET / KIÁLLÍTÁSI STAND MEGRENDELÉSE

STANDTIPUS AJÁNLAT (Szerzõdés melléklet F):
a tipusú stand 9 m2 / a szerzõdés„F“ melléklete alapján
b tipusú stand 9 m2 / a szerzõdés„F“ melléklete alapján
c tipusú stand 12 m2 / a szerzõdés„F“ melléklete alapján
d tipusú stand 12 m2 / a szerzõdés„F“ melléklete alapján
e tipusú stand 12 m2 / a szerzõdés„F“ melléklete alapján
f tipusú stand 12 m2 / a szerzõdés„F“ melléklete alapján
g tipusú stand 16 m2 / a szerzõdés„F“ melléklete alapján
h tipusú stand 16 m2 / a szerzõdés„F“ melléklete alapján
i tipusú stand 20 m2 / a szerzõdés „F“ melléklete alapján
j tipusú stand 20 m2 / a szerzõdés„F“ melléklete alapján

B
491,50 €
514,00 €
640,00 €
669,50 €
640,00 €
655,00 €
836,50 €
866,50 €
1.034,00 €
1.071,00 €

SAJÁT KIÁLLÍTÁSI STAND:
Abban az esetben, ha a kiállító saját maga biztosítsa a kiállítási standját (saját stand, alvállalkozó
által felépített stand), igazolja ezt a tényt a mezõ keresztel való megjelölésével.
A fentebb vázolt saját maga által megépítendõ stand esetén kérjük a kiállítót idõben (a jelentkezési
határidõig, de legkésõbb 14 nappal a kiállítás megnyitója elõtt) elküldeni a stand dokumentációját.
Természetesen elfogadjuk az elektronikusan elküldött dokumentációt is.
MEGRENDELJÜK A KIÁLLÍTÁSI STAND KIVITELEZÉSÉT:
m, mélység: 5
m, összesen: 5
m2
Szélesség: 5
m2, konyha: 5
m2, raktár: 5
m2, vitrín: 5
m2
ebbõl: tárgyaló felület: 5
A kiállítási stand specifikus igényei esetében mellékelje, kérem a az ideillõ tervrajzot:

Ä
Ä
A stand alaprajza (1 mezõ 1 m2)Ä
Az alapkivitelezés árában foglaltatik: az alapfelület szõnyegezése, hátsó és oldalsó falak felépítése, a
födém homlokzati falának átkötése és a standard cégmegjelölés (a színt és betûtípust az expo
dizájnjával összhangban a szervezõ határozza meg).
A további válaszfalak, ajtók, födémrácsok a stand, „C“ mellékletében szereplõ felszerelése tárgyát
képezik

SPIŠ-VIEW-TRADING, spol. s r. o., Starosaská 15, 052 01 Spišská Nová Ves, tel.: 00421-53/4424748, fax: /4426364, e-mail: svt@svt.sk, www.svt.sk
Tanácsot óhajt? Hívja a 00421/53/4424748-at, írjon az svt@svt.sk, vagy kattintson a www.svt.sk honlapra
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EXPO 2019 KIÁLLÍTÁSON
A TATRAö

TÖRTÉNÕ RÉSZVÉTELI SZERZÕDÉS MELLÉKLETE
A KIÁLLÍTÁSI STAND FELSZERELÉSÉNEK MEGRENDELÉSE

A STAND FELSZERELÉSE

SZÁM:

BERLETDÍJ:

standon belüli válaszfal (100 x 250 cm)
8,30 €
üvegfal
18,40 €
szövet függöny (100 x250 cm)
2,00 €
zárható harmonika ajtó
17,00 €
vízvezeték lefolyóval, mosogató
116,30 €
elektromos csatlakozó, 16 A- 4 kW-ig
50,00 €
elektromos csatlakozó, 16 A - 6 kW-ig
91,30 €
elektromos csatlakozó, 16 A - 9 kW-ig
133,00 €
vitrin 1 m2
58,20 €
vitrin 0,5 m2
50,00 €
2
25,00 €
kiemelõ rész(kiállítási tágy talapzata)1 m ,magassága 0,5 m
2
15,00 €
kiemelõ rész(kiállítási tágy talapzata), 0,5 m , magasság 0,5 m
17,00 €
információs pult, (100x50x100cm)
20,00 €
üveg információs pult, (100x50x100cm)
7,00 €
fémállvány, 3 polccal
10,00 €
kerek asztal, Ø70cm
10,00 €
tárgyalóasztal (80x80cm)
asztalterítõ
1,70 €
kárpitozott szék
7,00 €
bárszék
10,00 €
ajtóscsukhatószekrény
12,00 €
polcszekrény
10,00 €
álló fogas
2,50 €
pont világítás 100W
5,50 €
mûvirág 120 - 150 cm, magasságig
21,60 €
megegyezés alapján
hosztessz megegyezés alapján
munkától függõen
berendezõ ár munkától függõen
további kállítói igazolványok á 2,20 €
2,20 €
kávéfõzõ
10,70 €
hûtõ 150l
42,00 €
konyhai készlet
22,50 €
(kávéscsésze- készlet – 6db, kávéskanál, pohár 3 dcl – 6db, pohár 2dcl - 6db, pohár 0,5dcl – 6db, cukortartó)
hulladékkosár
1,50 €
2
mennyezeti kötõrács – ár/1m
3,50 €
mennyezet kialakítása textil lapokból - ár 1 m2 felületért
3,50 €
folyamatos cégi szalag (a kiállító megjelölésére szolgál) ára 1 fm' hosszért
10,00 €
szõnyeg (kiállító kérése alapján) - a nevezett ártól kategória besorolás alapján
od 4,00 €
SZERVEZÕ:
Spišská Nová Ves, dátum: ...............................................................

KIÁLLÍTÓ:

..................................................

..................................................

Cégszerû aláírás,

kelt: ......................................., dátum: .................................................

Cégszerû aláírás,

pecsét

pecsét

SPIŠ-VIEW-TRADING, spol. s r. o., Starosaská 15, 052 01 Spišská Nová Ves, tel.: 00421-53/4424748, fax: /4426364, e-mail: svt@svt.sk, www.svt.sk
Tanácsot óhajt? Hívja a 00421/53/4424748-at, írjon az svt@svt.sk, vagy kattintson a www.svt.sk honlapra
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EXPO 2019 KIÁLLÍTÁSON
A TATRAö

TÖRTÉNÕ RÉSZVÉTELI SZERZÕDÉS MELLÉKLETE
A GRAFIKAI SZOLGÁLTATÁSOK MEGRENDELÉSE

A
D

STAND FELIRAT (CÉG FELIRAT, LOGO):
Alapkivitelezés ára: a szolgáltatások része.
Cég megnevezése: .......................................................................................................................................................
Székhelye: .......................................................................................................................................................................
(Az iparengedély, ill. Cégkivonat adatai alapján)
Különleges kivitelezés - a kiállító alapján
(a kiállító által, szervezõ rendelkezési alapján igényelt bemenõ adatok benyújtása)
12,00 €/m'
Cég felirat fehér alapon
17,00 €/m'
Cég felirat szines alapon
Saját megjelölés: (A saját megjelölést a kiállító maga kivitelezi)
A saját grafikai elemek használata esetén, pl. öntapadó felületek, fóliák, a kiállító köteles a
kiállítás után a standot a saját költségére sérülések nélkül az eredeti állapotba hozni. Ha ez nem
történik meg, a szervezõ az esetlegesen keletkezõ költségeket számlázni fogja a kiállítónak!
Az érvényes szlovákiai törvények szerint a kiállító köteles a standját megjelölni azokkal
az adatokkal, amelyeket az ideillõ törvények elõírnak. A szervezõ nem felel a kiállító által
esetlegesen hibásan megadott adatok helyességéért!
Grafikai dolgok és közüzem:
2
Cég logó (felirat)
1 dm2 ára (beleértve) és egy színû 3,50 €/dm
(Többszínû grafika esetén az ár a színek számával szorzandó.A nevezett ár az „economy”
osztályú,öntapadó fóliák alkalmazása esetére vonatkozik!)
33,50 €/m2
Síkgrafika (gyártási program, grafikai vázlatok, stb.)
3,70 €/dm2
Cég logo (felirat, teljes színnyomtatás)
33,50 €/m2
Nagyfelületû, teljes színnyomtatás (fénykép, stb.)
A stand falainak színes öntapadó fóliával történõ bevonása
8,30 €/m2
A felvezetett árak a kiinduló alapadatok megadása esetére érvényesek – a vágó plotter, CDR, AI
formátum (vektor grafika), a nyomtatott grafika formátuma JPG, PDF, TIFF, CDR a megfelelõ
minõségben (nem alkalmas az a grafika, amely minõségével a webre készült).
A grafikus munkálatok ára a mennyiség és bonyolultság alapján egyeztetés szerint történik.

*x-szel jelölje be az illetékes mezõt!

Az árakhoz 20 % ÁFA-t kell felszámolni.

SZERVEZÕ:
Spišská Nová Ves, dátum: ...............................................................

KIÁLLÍTÓ:

..................................................

..................................................

Cégszerû aláírás,

kelt: ......................................., dátum: .................................................

Cégszerû aláírás,

pecsét

pecsét
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EXPO 2019 KIÁLLÍTÁSON
A TATRAö

TÖRTÉNÕ RÉSZVÉTELI SZERZÕDÉS MELLÉKLETE
A REKLÁM SZOLGÁLTATÁSOK MEGRENDELÉSE

HIRDETÕ KÖZÜZEM:
A kiállítás katalógusában megjelenõ alap bejegyzés a kiállítás minden részvevõjérõl a katalógusban az alábbi bejegyzés jelenik meg:
A kiállító neve, székhelyének pontos címe, az összes kontaktus (vonalas és mobil telefon, fax,
e-mail, honlap), komoditás, szolgáltatás. Terjedelem max. 180 karakter.
Abban az esetben, ha a kiállító a katalógusban további adatokat igényel megjelentetni, mint ez
a Szerzõdésben (a Szerzõdõ felek) van feltüntetve, kérem, vezesse fel ezeket itt:
Név, megnevezés: ................................................. Cím: ............................................................................................
Telefon: ............................................ Fax: ...................................... Mobil telefonszám: .........................................
E-mail cím: ...................................................................... Honlap: ..............................................................................
Komoditás: ...................................................................................................................................................................
További információk fizetett reklám tárgyát képezik:
Alapleíráson kívüli (standardon felüli) – adatok – 1db jel (leütés) beleértve a szóközöket is 0,50 €
Egyszinû reklám, A5 formátum
50,00 €
Egyszinû reklám, A6 formátum
25,00 €
Kétszínû reklám,
100,00 €
(a színek megegyeznek az alap katalógus színeivel) A5 formátum
Kétszínû reklám,
50,00 €
(a színek megegyeznek az alap katalógus színeivel) A6 formátum
Kétszínû reklám, (színek a kiálítók számára) A5 formátum
133,00 €
Kétszínû reklám, (színek a kiálítók számára) A6 formátum
66,50 €
Teljes színnyomtatás reklám, A5 formátum
266,00 €
Teljes színnyomtatás reklám, A6 formátum
133,00 €
Teljes színnyomtatás reklám, A5 formátum
332,00 €
a katalógus belsõ borítóján (2, 3)
Teljes színnyomtatás reklám, A6 formátum
166,00 €
a katalógus belsõ borítóján (2, 3)
Teljes színnyomtatás reklám, A5 formátum a katalógus külsõ (4.) borítóján
399,00 €
Más méretek elszámolása arányos összeggel
Színes hirdetés a tájékoztató hátoldalán, szabadbelépõk „postaládába“ való helyezése az
esemény színhelyén, A6 méret
ár megegyezéssel
Az árak a nyomtatás arra az esetére vonatkoznak, ahol az alkalmazott nyomdai anyagot
elektronikus formában, CDR, AI (vektorgrafika), vagy JPG, PDF, TIFF, CDR,stb. formátumban a
megrendelõ szállítja, megfelelõ felbontásban ( web-re alkalmazott grafika nem megfelelõ ).
Grafikai javaslat – az ár megegyezés szerint terjedelemtõl és munkaigényességtõl függõen.
A kiállítási katalógus a látogatók és a vendégek alapvetõ tájékozódására és tájékoztatására szolgál,
és általában ingyenesen hozzáférhetõ a kiállítás pénztárában.
*x-szel jelölje be az illetékes mezõt!

Az árakhoz 20 % ÁFA-t kell felszámolni.

SZERVEZÕ:
Spišská Nová Ves, dátum: ...............................................................

KIÁLLÍTÓ:

..................................................

..................................................

Cégszerû aláírás,

kelt: ......................................., dátum: .................................................

Cégszerû aláírás,

pecsét

pecsét
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EXPO 2019 KIÁLLÍTÁSON
A TATRAö

TÖRTÉNÕ RÉSZVÉTELI SZERZÕDÉS MELLÉKLETE
A STANDARD TÍPUSÚ STANDOK LEÍRÁSA

AZ ÁLTALUNK AJÁNLOTT STANDOK VIZUALIZÁCIÓJA, ALAPRAJZA ÉS JELLEMZÕI:

„a“ STAND TÍPUS
(9 m2, 3x3 m)

„e“ STAND TÍPUS
(12 m2, 4x3 m)

A stand ára a kiállító felülettel együtt értendõ!
Felszerelése: alap felszerelés.

A stand ára a kiállító felülettel együtt értendõ!
Felszerelése: alap felszerelés.

„b“ STAND TÍPUS
(9 m2, 3x3 m)

„f“ STAND TÍPUS
(12 m2, 4x3 m)

A stand ára a kiállító felülettel együtt értendõ!
Felszerelése: alap felszerelés + raktár 1 m2.

A stand ára a kiállító felülettel együtt értendõ!
Felszerelése: alap felszerelés + raktár 1 m2.

„c“ STAND TÍPUS
(12 m2, 3x4 m)

„g“ STAND TÍPUS
(16 m2, 4x4 m)

A stand ára a kiállító felülettel együtt értendõ!
Felszerelése: alap felszerelés.

A stand ára a kiállító felülettel együtt értendõ!
Felszerelése: alap felszerelés.

„d“ STAND TÍPUS
(12 m2, 3x4 m)

„h“ STAND TÍPUS
(16 m2, 4x4 m)

A stand ára a kiállító felülettel együtt értendõ!
Felszerelése: alap felszerelés + raktár 3 m2.

A stand ára a kiállító felülettel együtt értendõ!
Felszerelése: alap felszerelés + raktár 2 m2.
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EXPO 2019 KIÁLLÍTÁSON
A TATRAö

TÖRTÉNÕ RÉSZVÉTELI SZERZÕDÉS MELLÉKLETE
A STANDARD TÍPUSÚ STANDOK LEÍRÁSA

„i“ STAND TÍPUS
(20 m2, 5x4 m)
A stand ára a kiállító felülettel együtt értendõ!
Felszerelése: alap felszerelés.

„j“ STAND TÍPUS
(20 m2, 5x4 m)
A stand ára a kiállító felülettel együtt értendõ!
Felszerelése: alap felszerelés + raktár, vygy konyha 4 m2.

A stand ára a kiállító felülettel együtt értendõ!
A típusstand megtartja a rá vonatkozó jellegét, alapvetõ építési - és kiállítási területi jellemzõk
betartása esetén! Típusstand berendezését bõvíteni berendezési kínálat és árlista tartalma alapján
lehet, mely a "C" mellékletben található.
„a“, „c“, „e“, „g“, „i“ TÍPUSÚ STAND.
Alapfelszerelés: szõnyegezés, alumínium típusinstalláció, fehér falakkal, 1 db információs pult, 1db
tárgyaló asztal, 4 db szék, stand felirat – alap kivitelezés. A stand része továbbá a kiállító nevét és
székhelyét tartalmazó standard megjelölés.
„b“, „d“, „f“, „h“, „j“ TÍPUSÚ STAND.
Alapfelszerelés: szõnyegezés, alumínium típusinstalláció, fehér falakkal, zárható raktár, vygy
konyha, 1 db információs pult, 1db tárgyaló asztal, 4 db szék, stand felirat – alap kivitelezés. A stand
része továbbá a kiállító nevét és székhelyét tartalmazó standard megjelölés (iparengedély, ill.
cégkivonat adatai alapján).
*„a“ csak „j“ típusú egységstand kivitélezésénk megrendelése esetén x-szel jelölje meg az illetékes
mezõt!
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