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Cég neve: 

Címe: 

Képviselő, 
ügyintéző:

Adószáma:  Fax: 

Telefon:                                                         E-mail:                                                           

Az alábbiakban jelentkezünk a DENTAL WORLD 2014 kiállításra.

1. Regisztrációs díj (jelentkezéskor fizetendő) 60 000 Ft+áfa
A regisztrációs díj előfeltétele a kiállításon való részvételnek, amely összeg tartalmazza  
a regisztrált cég adatainak leírását a kiállítás hivatalos újságjában, a Today-ben, illetve  
a Dental World honlapján, a www.dentalworld.hu oldalon.

2. Beépíthető üres standterület:                        (39 500 Ft+áfa/m2) 
Az ár tartalmazza a standterület bérletét a teljes időszakra (október 14–19.), áram vételi lehetőséget 220 V, 2 kW-ig (csak abban az esetben, ha a 
kiállí tás hivatalos kivitelezője, a SYMA Kft. építi a standot), az éjszakai őrzést 2014. október 15-én, 16-án, 17-én.
• A típus – sorstand (1 oldal nyitott) felár nélkül, minimum 6 m2 igényelhető, 1 m2 listaára 39 500 Ft + áfa,
• B típus – sarokstand (2 oldal nyitott) + az alapár 10%-a,
• C típus – fejstand (3 oldal nyitott) + az alapár 15%-a,
• D típus – szigetstand (4 oldal nyitott) + az alapár 20%-a,

Foglalt terület:                    m2        x                                Ft  = Ft + áfa

+ B, C, D típusú stand esetén a felár                   %-a, azaz                                    Ft + áfa A foglalt terület és a felár össz. Ft + áfa
  

3. Standépítés                 m2    x 7700 Ft + áfa =                                   Ft + áfa

A standok építését a rendezvény hivatalos partnere, a SYMA Kft. kivitelezi.
Oldal- és hátfal, szőnyegezés, standonként 1 db 1 m-es frízfelirat és standszámozás, 1 asztal, 2 szék, 3 m2-enként 1 db spotlámpa, áramcsatlakozás 
220 V, 2 kW-ig, dugaszolóaljzat. Egyedi, kétemeletes stand építésére is lesz lehetőség, ezekről külön kérjen árajánlatot! A SYMA standelemei fehér 
színűek, 1 m szélesek és 2,5 m magasak. A cégembléma (logó) a frízfeliraton megjeleníthető, ennek feláráról kérjen árajánlatot!
Külön rendelt szolgáltatásokról jelentkezési igény esetén küldünk részletes tájékoztatót.

4. Idegen standépítés                          kW + áfa =                                 Ft + áfa

Amennyiben a jelentkező az általa választott standépítő céggel kivitelezi standját, abban az esetben az árambekötést külön kell fizetni, melynek 
ára 2 kW-ig 30 000 Ft, 5 kW-ig 45 000 Ft, 10 kW-ig 70 000 Ft. (Az ár nem tartalmazza az áfát.)
A kiállítás színvonalának megőrzése érdekében a külsős standépítés esetén alapkövetelmény a határolófalak, szőnyeg és frízfelirat elhelyezése.

5. Szemétszállítás és áramfogyasztás               m2        x     600 Ft+áfa    =                                   Ft + áfa

A rendezvény ideje alatt az áramfogyasztás, valamint a kommunális szemét elszállításának díja külön fizetendő, melyet minden kiállító az igényelt 
terület nagyságától függően fizet meg. 1 m2-re eső áramfogyasztás díja 350 Ft/m2, a szemétszállítás díja 250 Ft/m2, mely az építés, a kiállítás és a 
bontás idejére vonatkozik.

                                                                                                                  Mindösszesen fizetendő (1, 2, 3, 4, 5):                                            Ft + áfa

Fizetési feltételek
Jelen jelentkezési lap aláírásával a megrendelő elfogadja a kiállítás általános részvételi feltételeit (lásd az általános tájékoztatót e jelentkezési 
lap hátoldalán), valamint a jelentkezési lap visszaküldésétől számított 8 napon belül vállalja a részvételi díj regisztrációs díjának a megfizetését. 
A stand alapterületének díja 2014. június 15-én kerül kiszámlázásra, melyet 15 napos határidőn belül kell rendezni. A stand építésének és külön 
rendelt szolgáltatások díja 2014. augusztus 20-áig kerül kiszámlázásra, amit 15 napos határidővel kell megfizetni.

Dátum: .........................................                                                                                                                      ...........................................................
                                                                                                                                                                                                                          cégszerű aláírás (bélyegzővel)

A jelentkezési lapot, kérjük, szíveskedjen visszaküldeni postán vagy faxon, 
 e-mailen az Event Organizer Hungary Ltd. címére: 1012 Budapest, Kuny Domokos utca 9.
Jelentkezési lapot kitöltve, aláírva, lepecsételve fogadunk csak el! Faxszám: +36-1-202-2993, e-mail: info@dentalworld.hu
www.dentalworld.hu
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Előfoglalási  

kedvezmény  

ajándék  
fél oldal  

kuponfüzet  

hirdetéssel!*

-25% -28%

Előfoglalási kedvezménnyel:
29 600 Ft+áfa/m2

VIP klubtagok részére:
28 400 Ft+áfa/m2

* Az akció 2014. március 31-ig érvényes.

VIP klubtagok  
részére:

Nem VIP klubtagok 
részére:

m A 2013-as standhelyet kérném.



I. A jelentkezések elfogadása
A jelentkezés a jelentkezési formanyomtatvány kitöltésével történik, mely cégszerűen aláírandó és visszaküldendő a szervezőknek.  
A formanyomtatványon a jelentkező szerződéses partnerének ismeri el a szervezőket. A jelentkezés annak elfogadásáig vagy végleges 
elutasításáig köti a jelentkezőt. Bármely, a jelentkező által a formanyomtatványon kikötött feltétel és/vagy fenntartás érvénytelen.  
A szervezők csak olyan jelentkezőket fogadnak el, akiknek a termékkínálata összhangban van a kiállítás témájával. A jelentkezők elfo-
gadására a szervezők jogilag nem kötelezhetőek. Az elfogadott jelentkezéseket a szervező írásban visszaigazolja, mellyel a szerződés a 
szervező és a jelentkező között érvénybe lép. Bármely stand- vagy kiállítási terület, amelyet a jelentkezők legkésőbb a kiállítás kezdete 
előtti napon nem foglalnak el, a szervezők által újra értékesíthető.

II. A részvétel költségei – késedelmes fizetés 
A szervező a jelentkezéskor számlát ad a regisztrációs díjról. A terület alapdíjáról és az egyéb igényelt szolgáltatásokról a szervező szám-
lát állít ki a jelentkezési lapon feltüntetett határidők figyelembevételével. Az ezen szereplő összeg a megjelölt számlaszámra levonások 
nélkül, a rendezvény előtt, az esedékesség napjáig átutalandó. Az egyéb, a helyszínen külön rendelt szolgáltatásokról szóló számlát a 
szervezők a rendezvényt követő 8 napon belül küldik meg a résztvevőknek. Ezen fizetési feltételek és a határidők betartása jogilag kö-
telező. A jelentkező bármely, a szervezőkkel szemben fennálló követelése a számla összegéből nem vonható le. Ugyanígy nincsen joga 
a jelentkezőnek bármilyen követelésre hivatkozva a fizetés visszatartására. A kiállítói visszaigazolást (a szerződés létrejöttét) követően 
a jelentkező fizetési kötelezettsége érvényes még abban az esetben is, ha a jelentkező kiállítási tárgyai a rendezvény helyszínére csak 
részben vagy egyáltalán nem érkeznek meg. Amennyiben a jelentkező a számlán feltüntetett határidőig fizetési kötelezettségének 
nem tesz eleget, a szervezők fizetési haladék megítélése nélkül jogosultak a résztvevő kiállítási területe felett más módon rendelkezni.
Az a jelentkező, aki nem fizette be maradéktalanul a rendezvényre kiállított számláját, nem jogosult a kiállítás területén sem stand 
építésére, sem a felépült standjának elfoglalására. Késedelmes fizetés esetén a Ptk. szerinti késedelmi kamatot jogosult felszámítani a 
szervező.
 

III. Alkiállítók 
Az alkiállítót a jelentkező által a jelentkezési lapon lehet a kiállításra bejelenteni, megnevezendő az alkiállító teljes neve, címe és ter-
mékei. A kiállítási standokat és a kiállítási területeket a szervező egészként kezeli, így azt csak a mindenkori jelentkezőnek bocsátja a 
rendelkezésére. Egy vagy több alkiállító jelentkezését a szervező bírálja el. A szervezővel szemben a kiállító sajátjaként felel az alkiállító 
által okozott esetleges károkért. 

IV. Biztosítás, felelősség 
A kiállított tárgyak és minden egyéb berendezés, gép, a szakkiállítás előtti, közbeni vagy utáni szállítása, a tárgyak károsodása, lopása 
elleni védekezés a jelentkező, illetve a jelentkező megbízottjának felelősségi körébe tartozik. A jelentkező, illetve megbízottja felel 
minden kárért, amelyet részvételükkel egy harmadik félnek okoznak, beleértve azokat a károkat is, amelyet a kiállítás helyszínének épü-
letében, berendezéseiben tesznek. A jelentkező a jelentkezési feltételek elfogadásával határozottan felmenti a szervezőket bárminemű 
saját vagy harmadik fél által benyújtott visszkereseti jog érvényesítése alól. A szervezőknek az építésre vonatkozó előírásai minden 
körülmények között betartandóak. A szervező nem tehető a jelentkező által felelőssé, amennyiben a jelentkezőnek ezen előírások be-
tartásából bárminemű hátránya származik. Hasonlóképpen nem felel a szervező vis maior esetén. Amennyiben a szakkiállítás bármilyen 
okból más időpontban vagy helyen kerülne megrendezésre, vagy ha a már meghirdetett tematika megváltozna, a jelentkezőnek nem 
áll jogában a szervező felé visszkereseti jogot érvényesíteni.

V. Visszalépés
A szakkiállításról való visszalépés vagy a bérelt területek csökkentése csak abban az esetben lehetséges, ha ez az igény a szervezőhöz 
írásos formában megérkezik. 
Visszalépés esetén a regisztrációs díjat nem térítjük vissza. Amennyiben a jelentkező 2014. július 15-ig lép vissza, ez feljogosítja a szer-
vezőt a teljes számlaösszeg 50%-a kifizetésének a követelésére.
Amennyiben ezt az időpontot meghaladóan lép vissza a jelentkező, ez feljogosítja a szervezőt a teljes számlaösszeg kifizetésének a 
követelésére. Ebben az esetben a jelentkező köteles a teljes számlaösszeget haladéktalanul kifizetni.

VI. Reklámanyagok, áruminták terjesztése
Nyomtatványok, szóróanyagok, különböző reklámanyagok terjesztése kizárólag a bérelt standok területén megengedett. Tilos bár-
mi lyen anyag osztogatása, ingyenes terjesztése a kiállítási területen, a járófolyosókon, vagy a SYMA egyéb épületeiben. (Pl. rendez-
vényfolyosó, étterem.) A terjesztés a Puskás Ferenc Stadion és Intézményei területén, a SYMA Csarnok előtt sem enge dé lyezett.
A be nem jelentett terjesztésért a szervező egyszeri nettó 300 000 Ft értékű azonnali számlát állíthat ki, de szükség esetén jogában áll 
a szervezőnek egyoldalúan felbontani a kiállításra vonatkozó szerződést is.

VII. Teljesítés helye – illetékes bíróság – jogszabályok – adók és illetékek
Miután a szakkiállítás részvételéből származó mindennemű jog és kötelezettség teljesítésének a helye Budapest, a jelen szerződésből 
származó vitás ügyekben a budapesti bíróságok illetékesek és a magyar jogszabályok érvényesek.
Az utólagos szóbeli megállapodások és módosítások érvényességéhez mindkét fél részéről aláírt írásos forma szükséges, és ezt mel-
lékelni kell az alapmegállapodáshoz.

Event Organizer Hungary Kft.
1012 Budapest, Kuny Domokos u. 9. Tel.: 202-2994 • Fax: 202-2993
E-mail: info@dentalworld.hu
www.dentalworld.hu
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