A MELT megbízása alapján:
OC BAU Kft.
1106 Bp., Bogáncsvirág u. 5-7.
+36 30 321 4176
info@electrosub.hu

JELENTKEZÉSI LAP
Jelentkezési határidő: 2018. december 15.

Kiállító cég neve:______________________________________________________________________________________________________
Számlázási név:________________________________________________________________________________________________________
Számlázási cím:_________________________________________________________________________________________________________
Levelezési cím:__________________________________________________________________________________________________________
Adószám:______________________________ Képviselő neve / ügyintéző neve:___________________________________________
Telefon:_______________________________ Mobil: _____________________________ Email:_____________________________________
Tevékenységi kör:______________________________________________________________________________________________________

Regisztrációs díj: /Kiállító: 45.000 Ft+Áfa/

/Társkiállító: 30.000 Ft+Áfa/

Társkiállítók: _________________________________________________________________________________________________
A regisztrációs díj tartalmazza, a regisztrációt, a kiállító cég munkatársainak ingyenes részvételét az Electrosub konferencián, a kiállítás katalógusában történő alapbeiktatást, a kiállítói felelősségbiztosítást, ingyenes online meghívási lehetőséget a kiállítók partnerei
számára és 9 m2-ként 1 db parkoló bérletet.
A regisztrációs díjat a kiállító és a társkiállító egyaránt fizet.
A csomagár akiállító regisztrációs díját tartalmazza, a társkiállítóét nem.

HELYDÍj

EGYSÉGSTAND

Kedvezményes helydíj
2018. SZEPTEMBER 30-ig

Igényelt terület:

21.500 Ft+ÁFA/m2

m2

Helydíj

2018. SZEPTEMBER 30. után

Igényelt terület:

24.500 Ft+ÁFA/m2

m2

Kedvezményes egységstand
2018. SZEPTEMBER 30-ig

Igényelt terület:

11.500 Ft+ÁFA/m2

m2

Egységstand

2018. SZEPTEMBER 30. után

Igényelt terület:

13.600 Ft+ÁFA/m2

m2

z egységstandok részletes tartalma, a http://electrosub.hu/hu/reszveteli-feltetelek/ weboldalon olvasható.

A csomagárak tartalmazzák a regisztrációs díjat, helydíjat, egységstand építést.
Kedvezményes csomagárak

Igényelem!

2018. SZEPTEMBER 30-ig

9 m2

292.000 Ft+ÁFA

12 m2

365.000 Ft+ÁFA

15 m2

440.000 Ft+ÁFA

16 m2

465.000 Ft+ÁFA

18 m2

516.000 Ft+ÁFA

20 m2

554.000 Ft+ÁFA

c
c
c
c
c
c

Csomagárak

2018. SZEPTEMBER 30. után

9 m2

328.000 Ft+ÁFA

12 m2

408.000 Ft+ÁFA

15 m2

492.000 Ft+ÁFA

16 m2

520.000 Ft+ÁFA

18 m2

578.000 Ft+ÁFA

20 m2

620.000 Ft+ÁFA

Igényelem!

c
c
c
c
c
c

A fentieknél nagyobb terület esetén egyedi csomagárat készítünk. Igényelt terület:
Szponzoráció

Igényelem!

Arany támogató

1.280.000 Ft+ÁFA

Ezüst támogató

970.000 Ft+ÁFA

c
c

Szponzoráció

m2
Igényelem!

Bronz támogató

780.000 Ft+ÁFA

Támogató

450.000 Ft+ÁFA

c
c

A szponzor csomagok részletes tartalmát lásd a weboldalon: http://electrosub.hu/hu/szponzoracio/
A szerződés az aláírt jelentkezési űrlap visszaküldésével (postai úton vagy scannelve e-mailen), és annak beérkezését követő vis�szaigazolásával megkötöttnek számít. Jelen aláírással a megrendelő elfogadja a második oldalon feltüntetett általános részvételi
feltételeket.

Kelt:__________________________________

Cégszerű aláírás: ___________________________________________________

A fenti adatok kezelésére az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) hatálya nem terjed ki – a GDPR Preambulum (14) pontja alapján.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI ÉS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
1. Jelentkezés - Elfogadás - Szerződés
1.1. Szerződő felek:
			 • Egyrészről: a MELT / Magyarországi Elektronikai társaság által a szervezési feladatok elvégzésére megbízott stratégiai partner
				 az OC BAU Kft. (székhely: 1106 Budapest, Bogáncsvirág u. 5-7., a továbbiakban: OC BAU Kft.)
			 • Másrészről: a jelentkezési ívet cégszerűen aláíró és visszaküldő kiállító vagy szponzor (a továbbiakban: Partner).
1.2. A jelentkezés - a szerződés létrejötte: A jelentkezés a megküldött jelentkezési űrlapon történik jelen részvételi feltételek elismerésével. A szerződés az aláírt jelentkezési űrlapnak, az OC BAU Kft-hez történő beérkezésével, annak visszaigazolásával megkötöttnek számít.
1.3. A Partner által jelen formanyomtatványon kikötött, vagy megjelenített feltétel és/vagy fenntartás érvénytelen. Valamennyi kiegészítő megállapodáshoz, a részvételi feltételekben illetve a szponzori csomagban foglaltaktól eltérő szolgáltatások vagy műszaki megoldások engedélyezéséhez az OC BAU Kft. vagy a MELT írásbeli jóváhagyása szükséges.
1.4. Az OC BAU Kft. jogosult a szerződéstől elállni, ha a Partner terméke illetve tevékenysége a rendezvény tematikájához nem illeszkedik.
1.5. Társkiállító: A Partner/Kiállító standját egy másik céggel, cégekkel megoszthatja, akik társkiállítóknak minősülnek. A társkiállítókat a jelentkezési lap 1. oldalán fel kell sorolni. A társkiállítóra egyaránt érvényes minden, a Partnerre/Kiállítókra vonatkozó kitétel, többek között regisztrációs díjfizetési kötelezettség vagy a 1.4 pontban megfogalmazott előírás stb. Az OC BAU
Kft. szerződéses viszonyban a Partnerrel/kiállítóval áll, a társkiállítóval megosztott kiállítási területet az OC BAU Kft. egészként kezeli, így mindig csak mindenkori szerződéses partnerének, azaz a Partnernek/Kiállítónak bocsátja rendelkezésére.
Képviselt cég: A Partner/ Kiállító 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 Partner/Kiállító köteles megfizetni, továbbá sajátjaként felel
az általuk okozott esetleges károkért is az OC BAU Kft-vel szemben.
1.6. A szponzori csomag tartalma a szponzor részére előzetesen megküldött kiajánlási csomagban rögzítésre került. A szponzori csomagban lévő szolgáltatásokat a felek közös megegyezés alapján módosíthatják. A szponzori csomagban szerepelő szolgáltatások illetve
a közösen elfogadott szolgáltatások teljesülésért MELT és az OC BAU Kft. együttesen felel.
2. A részvétel költségei, esedékesség
2.1. A Partner a kedvezményes vagy tényleges jelenkezési határidőt követően a jelentkezési lapon megrendelt díjak 50 % -ról díjbekérőt kap. Az előlegszámla a díjbekérő kiegyenlítése után kerül kiállításra. Az alapdíj 2. részlete, további 40 %, 2019. január 31-ig esedékes. A fennmaradó rész, valamint a külön rendelt pluszszolgáltatások kiegyenlítése, a kiállítás előtt két héttel, de legkésőbb a kiállítás
építés kezdetéig válik esedékessé a díjbekérő 3. részlete szerint. A végszámlát a Rendezvény zárását követően küldi meg a szervező. A
díjbekérők kiegyenlítésének hiányában a kiállítási terület nem foglalható el, az építés nem kezdhető meg. Amennyiben egyéb szolgáltatást az építés megkezdése után rendel a Partner arról a megrendelés követően külön számla kerül kiállításra, amit legkésőbb a kiállítás zárásáig rendezni kell.
2.2. Ha a díjbeszedőkön megjelölt határidőig nem történik meg a befizetés az OC BAU Kft. jogosult saját maga rendelkezni a standterülettel, ill. elállni a szerződéstől.
2.3. A Partner a fizetési határidő be nem tartása esetén köteles megfizetni az OC BAU Kft. részére a Ptk. szerinti kamatokat.
3. Standkiosztás, birtokbavétel
3.1. A standterületek kiosztása a MELT törzskiállítói státusz egyeztetését követően az OC BAU Kft. hatásköre. A kiosztás a szakmai
szempontok, a szponzori státuszok, a nagyságrend, illetve a jelentkezések érkezési sorrendjének figyelembevételével történik.
3.2. A Partner csak akkor veheti birtokba a számára kijelölt területet és egységstandot illetve akkor kezdheti meg az építést, ha legkésőbb az építés kezdetéig valamennyi, korábban kiszámlázott díjtétel teljes mértékben kifizetésre került.
3.3. Bármely stand vagy kiállítási terület, amelyet az egyes Partnerek legkésőbb a kiállítás kezdete előtti nap végéig nem foglalnak el,
más Partnernek/Kiállítónak átadható. A Partner ez esetben semmiféle visszatérítési vagy kártérítési igényt nem támaszthat.
4. Biztosítás és felelősségvállalás
4.1. A Partner vagy a megbízottjának a feladata, hogy a kiállítási tárgyak, valamint minden más eszköz szabályszerűen biztosítva legyen
a szállítás, a szerelés valamint a szétszerelés összes kockázata, különösen pedig károsodás, lopás, stb. ellen.
4.2. A Regisztrációs díjban foglalt felelősség biztosítás szempontjából biztosítási esemény az a káresemény, amelyet a Partner a vele
szerződéses jogviszonyban nem álló harmadik személynek, illetőleg a vele szerződéses kapcsolatban állóknak szerződésen kívül okozott,
és amelynek megtérítéséért a biztosított felelősséggel tartozik. A kártérítés felső határa 5.000.000 Ft/káresemény, illetve összesen
10.000.000 Ft/biztosítási időszak a teljes rendezvényre vonatkozóan.
4.3. Nem tartoznak bele a felelősség körébe a közvetett károk és az elmaradt haszon.
4.4. Az OC BAU Kft. nem vállal felelősséget a Rendezvény lemondásáért, helyszínének áthelyezésért, ill. az időpont megváltozásáért, ha
arra vis maior következtében - ideértve katasztrófákat, környezeti károkat, háborút, felkelést, terrorcselekményt, bérharcokat, energiahiányt stb. - miatt kerül sor.
5. A részvétel lemondása
A Rendezvénytől való kötbérmentes visszalépés a jelentkezési határidőig lehetséges.Amennyiben a visszalépés a jelentkezési határidőt
követően, azaz 2018 december 15-e után, de 2019. február 28-a napja előtt történik, a kötbér mértéke 50%, azt követően 100%. A kötbér
alapja a Kiállító által fizetendő regisztrációsdíj és a részvétel nagyságával egyező terület bérleti díj, szponzorok esetén a szponzori díj.
6. Garanciavállalás
A stand vagy a kiállítási terület esetleges hiányosságai miatti reklamációt a hely elfoglalása után azonnal kell közölni az OC BAU Kft-vel,
annak érdekében, hogy a jogos vagy méltányolható panaszt az OC BAU Kft. orvosolhassa. A később közölt reklamációk nem vehetők
figyelembe, és ezek alapján igények nem támaszthatóak az OC BAU Kft-vel szemben.
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 Budai Központi Kerületi Bíróság illetékességét kötik ki.

