Výstaviště Flora Olomouc, a. s.

VYZNÁNÍ RŮŽÍM

Wolkerova 37/17, 779 00 Olomouc
I Č: 25 84 85 26 / DIČ: CZ 25 84 85 26
VFO, a.s., je zapsána v obchodním rejstříku
vedeném u KOS v Ostravě, oddíl B., složka 2255

10.–12. červenec 2020

garantka akce:
Mgr. Vanda Prokešová, tel.: 585 726 261, 731 253 806
e-mail: prokesova.vanda@flora-ol.cz, www.flora-ol.cz

TERMÍN UZÁVĚRKY: 1. 7. 2020

Registrační číslo:
VYSTAVOVATEL / FIRMA:
Adresa:

PSČ:

Odpovědný pracovník:

Telefon, fax:
E-mail:
Internet:
DIČ:

IČO:

Plátce DPH:*

Peněžní ústav:

ANO

NE

Číslo účtu:

Předmět výstavy:
SPOLUVYSTAVOVATEL (firma, adresa, telefon, fax, e-mail):

1. PRONÁJEM ROŽNOVSKÉHO STÁNKU VČETNĚ VÝSTAVNÍ PLOCHY:
1.500,-Kč/ks, rozměr 2 x 2 m, celkem.........ks

2. VOLNÁ (VENKOVNÍ) PLOCHA:
2
2
300,- Kč/m - výstavní plochy celkem ................. m

rozměry plochy (d x h): délka .......... m, hloubka ........... m
požadovaný hodinový výkon el. energie: denní ......... kW, noční ......... kW

3. ZŘÍZENÍ PŘÍPOJKY ELEKTRICKÉ ENERGIE:
230 V/3kW...... ..........ks, 3x400V/................kW

přípojka el. energie 230 V, max. 3 kW
přípojka el. energie 400/230 V, max. 3 kW
navýšení příkonu za každou další kW

1.500,- Kč / 1ks
2.100,- Kč / 1ks
450,- Kč / kW

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.

= 1 m2

Souhlasím se zpracováním osobních údajů a zveřejnění na web stránkách pro potřeby Výstaviště Flora Olomouc, a.s. dle nařízení EU č. 2016/679
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.
Souhlasím, aby mi daňové doklady od firmy Výstaviště Flora Olomouc, a.s. byly zasílány a doručovány e-mailem v elektronické podobě ve formátu PDF
Odevzdáním této přihlášky prohlašujeme, že souhlasíme bez výhrad se zněním Všeobecných výstavních a prodejních podmínek Výstaviště Flora Olomouc, a.s.
(viz rub přihlášky) a neseme plnou odpovědnost za jejich plnění i svými zaměstnanci na veletrhu. Souhlasíme bez výhrad se smluvními podmínkami, které jsou
nedílnou součástí přihlášky - smlouvy. Zavazujeme se předem uhradit v plné výši pořadateli veletrhu na základě vystaveného daňového dokladu registrační
poplatek, nájemné za objednanou plochu, realizaci stánku a objednané služby.

Prodejce se zavazuje dodržovat platné bezpečtnostní a hygienické předpisy.

V ................................................. dne ..............................

....................................................………….
razítko a podpis vystavovatele

V Olomouci dne ...............................

....................................................………….
razítko a podpis pořadatele výstavy

