Mezinárodní výstava psů - jarní I 13. - 14. 4. 2019

Závazná objednávka obchodní plochy

Č. prodejní objednávky: PJ19
1.uzávěrka přihlášek: 28. 2. 2019 I 2.uzávěrka přihlášek: 31. 3. 2019

!!! Obchodníci budou při výstavě najíždět a vyjíždět bránou č. 3, hlavní branou nebude vjezd umožněn!!!
Obchodní jméno firmy
Kontaktní osoba

Funkce

Ulice

Město

Tel.

Fax

Adresa www

e-mail

IČ

DIČ

Statutární zástupce

Funkce

PSČ

Plátce DPH Ano
ano - ne

Vzkaz garantovi
Obchodní sortiment

Objednáváme závazně plochy:

m2 venkovní plochy do 10 m2 [s-pv-o]		
(délka

/ hloubka

cena:

2. uzávěrka 3 500,- Kč, každých dalších započatých 10 m2 3 500,- Kč

)		

ks parkovací karty			

1. uzávěrka 3 000,- Kč, každých dalších započatých 10 m2 3 000,- Kč

cena:

82,64 Kč/ den

sobota

neděle

(1ks/den/auto-bez karty nelze vjet do areálu!!! – karty budou předány garantem den před výstavou nebo v den výstavy ponechány na bráně č. 3)

OBJEDNÁVÁME ZÁVAZNĚ DALŠÍ PLACENÉ SLUŽBY:
vodu, odpad, včetně připojení

[s-vo-bo]			

el. energie do 3,5 kW, včetně připojení
el. energie 16 A (do 10,5kWh) - potravináři

cena 800,- Kč/výstava
[s-el-n]		
[s-el-z16]

cena 650,- Kč/den
cena 750,- Kč/den

Při objednávce el. energie je nutno předložit revizní zprávu el. rozvodů a zařízení. V případě potřeby lze objednat viz. „Objednávkový blok“.
Uvedené ceny platí po celou dobu výstavy. K cenám bude připočtena DPH dle platných předpisů.
Všeobecné podmínky účasti najdete na našich webových stránkách. Podpisem této objednávky zároveň stvrzuji, že jsem se seznámil
s „Všeobecnými podmínkami účasti pro obchodníky “ a s jejich obsahem v plném rozsahu souhlasím.

K této objednávce přikládám kopii živnostenského listu – výpisu z obchodního rejstříku – zřizovací listiny – osvědčení o registraci DPH.
Tyto doklady jsem doložil při minulých akcích.
Obchodní manažer
Martin Průcha
+420 778 726 587
prucha@vcb.cz

Datum

Razítko, podpis
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