
ZÁVäZnÁ PRIHLÁŠKA

 CENNÍK VÝSTAVNEJ PLOCHY

 REALIZÁTOR STÁNKU                            

INCHEBA, a.s.                                           

INÁ FIRMA                       ADRESA

 Pečiatka / Podpis  Miesto / Dátum 

Incheba, a.s.
Viedenská cesta 3-7
851 01 Bratislava
Tel.: +421-2-6727 3090 • Fax: +421-2-6727 2201
E-mail: mkolenicka@incheba.sk • www.incheba.sk
Registrácia: OSBA I., odd. Sa, vložka č.10/B
IČO: 00 211 087 • IČ DPH: SK2020451411

BANKOVÉ SPOJENIE
ČSOB a.s.
č. účtu: 584728213/7500
KS: 0308
VS: číslo faktúry

/ BRATISLAVSKÉ ZBERATEĽSKÉ DNI /
7. - 8. 6. 2013

A Radový stánok s kompletným vybavením a uzamkýnateľným skladom: stánok zahŕňa prenájom výstavnej plochy, obvodové steny, osvetlenie a zásuvku 220 V, vrátane spotreby 
 elektrickej energie do 2 kW, stôl, stoličky, predajné pulty a pulty so skleneným povrchom, koberec, límec s označením vystavovateľa, uzamkýnateľný sklad s policovým regálom, 
 upratovanie a jeden vystavovateľský preukaz na 3 m2.

                        6 m2                        9 m2                         12 m2                                                15 m2                                                                   väčší rozmer: 95,- EUR/m2
                                                                          a iné riešenie stánku

 3 x 2 m                         

............ m x ............ m = ............ m2

VÝSTAVNÁ NOMENKLATÚRA:            FILATELIA              FILOKARTIA              FILUMENISTIKA               NUMIZMATIKA              MINERÁLY             DROBNÉ STAROŽITNOSTI    
                                                                              
                                                                              OSTATNÉ ZBERATEĽSKÉ ODBORY       
(voľbu označte krížikom)          

prirážka za rohový stánok či plochu (2 strany otvorené): + 10%                 prirážka za hlavný stánok či plochu (3 strany otvorené): + 20%

prirážka za ostrovný stánok či plochu (všetky strany otvorené): + 30%

B     Radová výstavná plocha pre vlastný stánok: 70,- EUR/m2 
  Cena zahŕňa prenájom výstavnej plochy, prívod a spotrebu elektrickej energie do 2kW a jeden vystavovateľský preukaz na 3m2

  Plocha je pripravená pre prevzatie vystavovateľom dva dni pred akciou od 09:00

     prirážka za rohový stánok či plochu (2 strany otvorené): + 10%                         prirážka za hlavný stánok či plochu (3 strany otvorené): + 20%

     prirážka za ostrovný stánok či plochu (všetky strany otvorené): + 30%

............ m x ............ m = ............ m2

    560,- EUR     840,- EUR 1 115,- EUR 1 395,- EUR 

Firma                 Ulica, číslo                                            PSČ-Mesto

Telefón                                        Fax                                      E-mail                                http://

Kontaktná osoba                               Mobil

Štatutárny zástupca firmy                                  Mobil

Banka                                                                        Číslo účtu                           IČO             IČ DPH

SúhlaSímE So znEním všEobEcných podmiEnok účaSti, ktoRých plné znEniE Sa nachádza na zadnEj StRanE foRmUláRa, RESp. v pRípadE pRihláSEnia pRoStREdníctvom intERnEtU jE ich plné znEniE k diSpozícii na StiahnUtiE na 
www.inchEba.Sk, ako aj So znEním oRganizačných pokynov, ktoRých všEobEcné znEniE jE k diSpozícii na StiahnUtiE na www.inchEba.Sk a ktoRých znEniE pRE konkRétnU výStavU bUdE vyStavovatEľovi zaSlané v pRimERanEj 
lEhotE pREd konaním výStavy. • po obdRŽaní záväznEj pRihlášky vám zašlEmE katalÓg SlUŽiEb. • k UvEdEným cEnám bUdE faktURovaná 20% dph.

Organizátor si vyhradzuje právo zmeny termínov a podmienok.
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