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JELENTKEZÉSI LAP
Kiállítói adatok
Kiállító cég neve:
Adószáma:
Levelezési cím:
Számlázási cím:
Telefon:
E-mail:
Kapcsolattartó neve:
Telefon:
E-mail:
Árusítani kívánt termék megnevezése:
Fríz felirat:
Társkiállító (amennyiben van):
Neve:
Címe:
Árusítani kívánt termék megnevezése:

Beépítetlen szabad külső terület

Igényelt terület ( m2)

Díj (Ft)

Agrár szakmai kiállító (gépes) 500,-Ft+ÁFA/m2

+ÁFA

Vendéglátóknak 5000,-Ft+ÁFA/m2

+ÁFA

Egyéb kültéri ( nem szakmai) kiállító 2500,-Ft+ÁFA/m2

+ÁFA

Fedett installációk

Igény (db)

Díj (Ft)

Kézműves sátorban 1,8x0,8m-es asztal 10000,-Ft+ÁFA/db

+ÁFA

Faház 3x2,5m 85000,-Ft+ÁFA/db

+ÁFA

Energiaszolgáltatás

Ft+ÁFA/db db

Elektromos csatlakozás 1 kW-ig (1x dugalj)

6.000 Ft

+ÁFA

2 kW

10.000 Ft

+ÁFA

5 kW

15.000 Ft

+ÁFA

5-10 KW között

25.000 Ft

+ÁFA

Hűtőáramkör (hűtőszekrény használat esetén kell igényelni) 10.000 Ft

+ÁFA
db

Teljesítmény (hűtőpult esetén)
Vízbekötés
Elektromos árammal működő eszközök:
( pl. 1 db hűtő, 2 db melegítő.. stb.)

40.000 Ft

Díj (Ft)

kW
+ÁFA

A jelentkezési lapot 2022. április 29-ig a következő címre kérjük visszaküldeni:
Berill Reklámstúdió Kft. 8200 Veszprém, Vörösmarty tér 1.
Vincze Dorisz: 06 30 228 9439 Kozma Korinna: 06 30 382 0859
e-mail: info@berillreklam.hu
Fizetés módja: számla alapján átutalással
A jelentkezési lapot és szerződést a Berill Reklámstúdió Kft. részére kell megküldeni aláírva.
Ezen dokumentum aláírásával és a fenti címre történő visszaküldésével a szerződés hatályba lép.
A kiállítóknak lehetőséget biztosítunk a kiállítás hivatalos weboldalán való megjelenésre, amennyiben vektorosan megküldik részünkre logójukat és maximum 500 karakter hosszú bemutatkozásukat.

Az előzetes igények felmérése után, a belső és külső kiállító területről térképet készítünk, melyet
megküldünk kiállítóink részére.

Szervezők fenntartják maguknak a jogot a kiállítói összetétel meghatározására, így a jelentkezés
visszautasítására is.
Általános szerződési és részvételi feltételek
1. Jelentkezés-Elfogadás-Szerződés
1.1 Szerződő felek:
Egyrészről: Berill Reklámstúdió Kft. (székhely: 8200 Veszprém, Vörösmarty tér 1., a továbbiakban mint bérbeadó)
A Berill Reklámstúdió Kft. a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (székhely: 1115 Budapest,
Bartók Béla út 105-113., a továbbiakban NAK) által a szervezési feladatok elvégzésére megbízott stratégiai partner.
Másrészről: a jelentkezési lapot cégszerűen aláíró és visszaküldő cég / vásározó (a továbbiakban: Szolgáltató)
1.2 A jelentkezés- a szerződés létrejötte:
A jelentkezés a megküldött jelentkezési lapon történik a részvételi feltételek elismerésével.
A szerződés az aláírt jelentkezési lapnak a NAK-hoz történő beérkezésével és a Berill Reklámstúdió Kft. visszaigazolásával megkötöttnek számít.
1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

Felek egybehangzóan rögzítik azt, hogy Bérbeadó, mint a Pápai Agrárexpo mezőgazdasági
szakkiállítás és vásár (a továbbiakban: Rendezvény) főszervezője jogosult a Rendezvényen
valamennyi helyszínét, így a jelen szerződés tárgyát képező 1. sz melléklet szerinti bemutató
standot vagy szabad területet és eszközöket is bérbe adni.
A jelen szerződés aláírásával a Bérbeadó bérbe adja, Bérlő pedig bérbe veszi a Rendezvény
teljes időtartamára, azaz 2022. május 13. 09.00 órától (amennyiben indokolt, a terület a bérbeadóval történő előzetes egyeztetés alapján előbb is elfoglalható) 2022. május 14. 17.00
óráig tartó határozott időre a megrendelt stand kiegészítő elemekkel és közüzemi szolgáltatásokkal együtt. Amennyiben Bérbevevő egyedi standot épít, úgy a standhelyét 2022. május
13. 09.00-tól elfoglalhatja.
A Berill Reklámstúdió Kft. jogosult a szerződéstől elállni, amennyiben a Szolgáltató terméke
a vásár tematikájához nem illeszkedik.
A standokon élelmiszer árusítása és kóstoltatása csak előzetes bejelentés alapján (210/2009.
(IX.29.) Korm.rendelet 1. számú melléklete szerint) és a megfelelő hatósági engedélyek
birtokában lehetséges.
A tevékenységét mindenki saját felelősségére végzi, a szükséges engedélyek beszerzése,
bejelentések megtétele a szolgáltató kötelessége.

1.8

Társkiállító, képviselt cég: a Szolgáltató standjára társkiállítót jelenthet be, a bejelentés írásban
(e-mailben) a jelentkezési lapon történik, melyen megnevezendő a társkiállító teljes neve, címe/
székhelye, termékei. A társkiállító(k) jelentkezésének elfogadásáról a Berill Reklámstúdió Kft.
küld tájékoztatást. A Szolgáltató a bérelt területet a társkiállítóval megoszthatja. A kiállítási
területet a Berill Reklámstúdió Kft. egészként kezeli, így mindig csak mindenkori szerződéses
partnerének, azaz a Szolgáltatónak bocsátja rendelkezésére. A Szolgáltató illetve a társkiállító
ún. képviselt céget is megjeleníthet a standon. A képviselt cég saját területet nem vesz igénybe. A társkiállítót, illetve a képviselt céget terhelő díjakat a szerződő fél, azaz a Szolgáltató
köteles megfizetni továbbá sajátjaként felel az általuk okozott esetleges károkért is a Berill
Reklámstúdió Kft.-vel szemben.

2. A részvétel költségei, esedékesség
2.1

2.2

2.3

A kiállítói jelentkezés visszaigazolásával a Szolgáltató a teljes kiállítói díjról számlát kap
a regisztrált e-mail címre, illetve a megadott székhely címre postai úton kiküldi. A jelentkezés/
helyfoglalás a kiállítói díj befizetését követően válik biztosítottá.
Ha a kitűzött határidőn belül annak ellenére nem történik meg a fizetés, hogy a Berill Reklámstúdió Kft. elutasítást helyez kilátásba, a Berill Reklámstúdió Kft. jogosult saját maga rendelkezni
a területtel, ill. elállni a szerződéstől.
A Szolgáltató a fizetési határidő be nem tartása esetén külön figyelmeztetés nélkül köteles
megfizetni a Berill Reklámstúdió Kft. részére a Ptk. szerinti kamatot.

3. Standkiosztás, birtokbavétel
3.1

3.2

A szabad standterületek kiválasztása a jelentkezések sorrendjének figyelembe vételével
történik. Bármely stand, amelyet az egyes Szolgáltatók legkésőbb a kiállítás kezdetéig nem
foglalnak el, más
Szolgáltatónak átadható. A Szolgáltató ez esetben semmiféle visszatérítési vagy kártérítési
igényt nem támaszthat. Minden szolgáltató kizárólag a számára kijelölt helyet foglalhatja el,
semmilyen módosításra a helyszínen nincs lehetőség!

4. Részvétel feltételei
A rendezvényen való részvétel a mindenkori járványügyi szabályozásoknak megfelelően lehetséges.
A kiállító vállalja, hogy a szabályozás betartása érdekében együttműködik a rendezvény szervezőjével, saját maga és munkavállalói részére is kötelezően elfogadja a szükséges ellenőrzéseket
és intézkedéseket.

5. A részvétel lemondása, a stand elhagyása
5.1.

A Rendezvénytől való kötbérmentes visszalépés, illetve a bérelt terület csökkentése csak
abban az esetben lehetséges, ha ez az igény a visszaigazolást követő 7 napon belül a Berill
Reklámstúdió Kft-hez írásos formában megérkezik. Amennyiben a Szolgáltató egy későbbi
időpontban lép vissza, ez feljogosítja a Berill Reklámstúdió Kft-t a kötbér megfizetésének
követelésére. Amennyiben a visszamondás a jelentkezés visszaigazolását követő 7 nap eltelte után, de 2022. május 02. napja előtt történik, a kötbér mértéke 50%, azt követően 100%.
A kötbér alapja a Szolgáltató által fizetendő költségek díja. A vásár nyitvatartási ideje alatt
a stand elhagyása nem lehetséges, az kötbérfizetést von maga után, melynek mértéke a Szolgáltató által fizetendő díj 50%-a.

6. Kizárólagos megjelenés igénylése egyedi elbírálás és szerződési feltétel esetén lehetséges
7. Bírósági illetékesség
A részvételi feltételekben nem szereplő egyéb, a rendezvénnyel kapcsolatos kérdésekben
a Polgári Törvénykönyv rendelkezései irányadóak. A szerződő felek mindent megtesznek a vitás
ügyek peren kívül történő rendezésére, de amennyiben ez eredménytelennek bizonyul, úgy bármely
vita eldöntésére, amely a jelen szerződésből vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével,
megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a felek a Veszprémi
Járásbíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.
Kelt: …………………….........…..............

………………………………………………..		
Berill Reklámstúdió Kft.
		
cégszerű aláírás

………………………………………………….
Szolgáltató (cég/vásározó)

