
            požadovaný hodinový výkon el. energie denní.............kW   noční.................. kW

Telefon, fax:
E-mail:

Internet:

TERMÍN UZÁVĚRKY: 30. 9. 2016

PSČ:

Plátce DPH:*          ANO               NE

Předmět výstavy (viz nomenklatura):

Registrační poplatek: 2.000,- Kč (hradí i spoluvystavovatel).
Poplatek zahrnuje vjezd do areálu, průkazky pro vystavovatele a katalog.

1. VÝSTAVNÍ PLOCHA
    Objednáváme závazně plochu na veletrhu:

     A. KRYTÁ PLOCHA V PAVILONU:
          550,- Kč/  - výstavní plocha s rostlinným materiálem          celkem ................. 
       1.200,- Kč/  - výstavní plocha s nerostlinným materiálem      celkem ................. 

1.200,- Kč/  - komerční plocha (jednací plocha, sklad)          celkem ................. 
            rozměry plochy (d x h): délka .......... m, hloubka ........... m (hloubka je 3 nebo 5 m)
            požadovaný hodinový výkon el. energie denní.............kW   noční.................. kW

  

    B. VENKOVNÍ (NEKRYTÁ) PLOCHA:
        450,- Kč/  - výstavní plocha s rostlinným materiálem          celkem ................. 
        600,- Kč/  - výstavní plocha s nerostlinným materiálem      celkem ................. 
            rozměry plochy (d x h): délka .......... m, hloubka ........... m (hloubka je 3 nebo 5 m)

      

2 2 m m
2 2 m m

                2 2m m

2 2 m m
2 2 m m

2. VÝSTAVBA STÁNKŮ                                                                                                                       
   a) zajišťujeme sami
   b) prostřednictvím firmy ..........................
   c) objednáváme u Výstaviště Flora Olomouc, a.s. typový stánek dle přílohy č. ........
       nebo netypový stánek zakreslený do rastru: délka ............ m, hloubka ............ m
       U netypových stánků se do ceny zahrnují všechny panely, tj. i společné se sousedními stánky.

3. DALŠÍ SLUŽBY: viz. Objednávka vybavení expozic / Ceník půjčovného

*Poznámka: Nehodící se zaškrtněte

2 = 1 m

V .................................................   dne ..............................                                                               ....................................................………….
                                                                                                                                                                    razítko a podpis přihlašovatele

V Olomouci dne ...............................                                                                                                  ....................................................………….
                                                                                                                                                               razítko a podpis organizátora výstavy

Registrační číslo:

VYSTAVOVATEL / FIRMA:

Adresa:

Odpovědný pracovník:

IČO: DIČ:

Peněžní ústav: Číslo účtu:

Zápis do obchodního rejstříku / Živnostenský list (kopie přiložena).                            Místo ...................................         dne ..........................

Plátci DPH přiloží k této přihlášce fotokopii Osvědení o registraci vydané příslušným správcem daně.

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

       20.- 23. října 2016

FLORA
OLOMOUC
2 0 1 6

HORTIKOMPLEX
PODZIMNÍ ETAPA

tel.: 585 726 200, fax: 585 726 272, e-mail: jirovska@flora-ol.cz, www .flora-ol.cz

I DIČ: CZ 25 84 85 26
VFO, a.s., je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KOS v Ostravě, oddíl B., složka 2255

Č: 25 84 85 26 / 

Výstaviště Flora Olomouc, a. s., Wolkerova 17, 771 11 Olomouc

Odevzdáním této přihlášky prohlašujeme, že souhlasíme bez výhrad se zněním Všeobecných výstavních a prodejních podmínek VFO, a. s., (viz rub přihlášky)
a neseme plnou odpovědnost za jejich plnění i svými zaměstnanci na veletrhu. Souhlasíme také bez výhrad se smluvními podmínkami, nabídkou typových stánků, 
ceníkem půjčovného, služeb a dalších objednávek, 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. Ke všem cenám se připočítává

příslušná daň z přidané hodnoty (DPH). V případě platby v hotovosti vám bude účtován MANIPULAČNÍ POPLATEK 500,- Kč včetně DPH.
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