
KIÁLLÍTÓ CÉG NEVE:    _______________________________________________________________________________________________________
SZÁMLÁZÁSI NÉV, CÍM:   _____________________________________________________________________________________________________
LEVELEZÉSI CÍM:  ____________________________________________________________________________________________________________
ADÓSZÁM:   _________________________________________________________________________________________________________________
FELELŐS VEZETŐ NEVE: BEOSZTÁSA:   _______________________________________________________________________________________
TELEFON:  _____________________________________________________ EMAIL:  _____________________________________________________
KAPCSOLATTARTÓ NEVE: BEOSZTÁSA:  _____________________________________________________________________________________

MOBIL:  _______________________________________________________ EMAIL:  _____________________________________________________

TEVÉKENYSÉGI KÖR:  ________________________________________________________________________________________________________

REGISZTRÁCIÓS DÍJ:   /Kiállító: 80.000 Ft + Áfa/    /Társkiállító: 60.000 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. A regisztrációs díj megfizetése a kiállító és a társkiállító számára egyaránt kötelező. 

( http://electrosub.com )

CSOMAGÁRAK   A csomagárak tartalmazzák a helydíjat, egységstand építést.

Az egységstandok és  szponzor csomagok részletes tartalmát lásd a weboldalon. 
Az aláírt és visszaküldött jelentkezési ív szerződésnek minősül. A jelentkezéssel a kiállító elfogadja a második oldalon feltüntetett 
általános szerződési és részvételi feltételeket.

Kelt: _________________________________     Cégszerű aláírás:  _________________________________________________
A fenti adatok kezelésére az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) hatálya nem terjed ki – a GDPR Preambulum (14) pontja alapján.

JELENTKEZÉSI LAP
Jelentkezési határidő: 2023. július 15.

Épitech Kivitelező és Marketing Kft. 

www.electrosub.com

   +36 30 321 41 76
 info@electrosub.com 

KONFERENCIA ÉS KIÁLLÍTÁS

2023. JANUÁR 31-ig 
ELŐJELENTKEZÉSI DÍJ   IGÉNYLEM!

2023. ÁPRILIS 30-ig 
KEDVEZMÉNYES DÍJ       IGÉNYLEM!

2023. MÁJUS 1-től
                                         IGÉNYLEM!

ECO STAND/ 6m2 250.000 Ft + ÁFA 280.000 Ft + ÁFA 325.000 Ft + ÁFA

9 m2 305.000 Ft + ÁFA 340.000 Ft + ÁFA 395.000 Ft + ÁFA

12 m2 405.000 Ft + ÁFA 450.000 Ft + ÁFA 540.000 Ft + ÁFA

15 m2 505.000 Ft + ÁFA 560.000 Ft + ÁFA 670.000 Ft + ÁFA

18 m2 605.000 Ft + ÁFA 670.000 Ft + ÁFA 790.000 Ft + ÁFA

20 m2 650.000 Ft + ÁFA 725.000 Ft + ÁFA 870.000 Ft + ÁFA

 A 20 m2-nél nagyobb terület esetén egyedi csomagárat készítünk. Igényelt terület: m2

SZPONZORÁCIÓS DÍJAK

2023. JANUÁR 31-ig 
ELŐJELENTKEZÉSI DÍJ   IGÉNYLEM!

2023. ÁPRILIS 30-ig 
KEDVEZMÉNYES DÍJ          IGÉNYLEM!

2023. MÁJUS 1-től
                                      IGÉNYLEM!

GYÉMÁNT SZPONZOR 1.350.000 Ft + ÁFA 1.530.000 Ft + ÁFA 1.800.000 Ft + ÁFA

ARANY SZPONZOR A 1.050.000 Ft + ÁFA 1.190.000 Ft + ÁFA 1.400.000 Ft + ÁFA

ARANY SZPONZOR B 1.050.000 Ft + ÁFA 1.190.000 Ft + ÁFA 1.400.000 Ft + ÁFA

EZÜST SZPONZOR     825.000 Ft + ÁFA     935.000 Ft + ÁFA 1.100.000 Ft + ÁFA

BRONZ SZPONZOR     712.500 Ft + ÁFA     807.500 Ft + ÁFA     950.000 Ft + ÁFA

TÁMOGATÓ     500.000 Ft + ÁFA     500.000 Ft + ÁFA     500.000 Ft + ÁFA

mailto:info@electrosub.com


ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI ÉS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

1. Jelentkezés - Elfogadás - Szerződés
1.1. Szerződő felek:
Egyrészről: az Épitech Kivitelező és Marketing Kft. (székhely: 1131 Budapest, Toborzó u.11.), a továbbiakban: Szervező 
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, a Szerve-
zőhöz történő beérkezésével, annak visszaigazolásával megkötöttnek számít.
1.3. A Partner által jelen formanyomtatványon kikötött, vagy megjelenített feltétel és/vagy fenntartás érvénytelen. Valamennyi kiegészítő megálla-
podáshoz, a részvételi feltételekben, illetve a szponzori csomagban foglaltaktól eltérő szolgáltatások vagy műszaki megoldások engedélyezéséhez a 
Szervező írásbeli jóváhagyása szükséges.
1.4. A Szervező jogosult a szerződéstől elállni, ha a Partner terméke, illetve tevékenysége a rendezvény tematikájához nem illeszkedik.
1.5. Társkiállító: A Partner 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 vonatkozó szabály, többek között regisztrációs díjfizetési kötelezettség 
vagy a 1.4 pontban megfogalmazott előírás stb. A Szervező szerződéses viszonyban a Partnerrel áll, a társkiállítóval megosztott kiállítási területet a 
Szervező egészként kezeli, így azt csak szerződéses partnerének, azaz a Partnernek bocsátja rendelkezésére.
Képviselt cég: A Partner illetve a társkiállító ún. képviselt céget is megjeleníthet a standon. 
A képviselt cég saját területet nem vesz igénybe. Amennyiben a képviselt cég igénybe kívánja venni a regisztrációs díjhoz köthető szolgáltatásokat pl. 
megjelenés a katalógusban, partnerek ingyen meghívása, akkor a regisztrációs díj társkiállítókra vonatkozó díjtételét a képviselt cég után is meg kell 
fizetni.
A társkiállítót, illetve a képviselt céget terhelő díjakat a szerződő fél, azaz a Partner köteles megfizetni, továbbá sajátjaként felel az általuk okozott esetle-
ges károkért is az Szervezővel szemben.
1.6. A szponzori csomag tartalma a szponzor részére előzetesen megküldött meghírdetési dokumentácóban kerül rögzítésre. A szponzori csomagban 
lévő szolgáltatásokat a felek közös megegyezés alapján módosíthatják. A szponzori csomagban szerepelő szolgáltatások, illetve a közösen elfogadott 
szolgáltatások teljesülésért a Szervező felel.
2. A részvétel költségei, esedékesség
A jelentkezési lapon megrendelt díjak minden esetben a vonatkozó számlán feltüntetett fizetési feltételek szerint fizetendők. 
A fizetések ütemezése:
2.1. A Szervező a Partner jelentkezési lapjának kézhezvételét követően jogosult a regisztrációs díj kiszámlázására.
A regisztrációs díj kiegyenlítése a jelentkezés érvényességének feltétele.

 2.2 A Szervező a kedvezményes vagy tényleges jelentkezési határidőt követően a jelentkezési lapon megrendelt szolgáltatás díjának 70 %-ról számlát állít 
ki. A díj második részlete, a további 30 %, a kiállítás nyitása előtt 45 nappal esedékes. Amennyiben a Partner szponzorként jelentkezik, a 2.részletből a
korábban kiszámlázott regisztrációs díj levonásra kerül. 
2.3 A szolgáltatások és egyéb díjak kiegyenlítése legkésőbb a kiállítás építés kezdetéig válik esedékessé.  
A számlák kiegyenlítésének hiányában a kiállítási terület nem foglalható el, az építés, illetve a stand berendezése nem kezdhető meg. Amennyiben 
egyéb szolgáltatást az építés megkezdése után rendel a Partner arról a megrendelés követően külön számla kerül kiállításra, amit a kiállítás zárásáig, de
legkésőbb a számlán feltüntetett határidőig rendezni kell.
2.4. Ha a számlákon megjelölt határidőkig nem történik meg a befizetés a Szervező jogosult saját maga rendelkezni a stand területtel, ill. elállni a 
szerződéstől.
2.5. A Partner a fizetési határidő be nem tartása esetén köteles megfizetni a Szervező részére a Ptk. szerinti kamatokat.
3. Standkiosztás, birtokbavétel
3.1. A standterületek kiosztása a Szervező hatásköre. A kiosztás során a Szervező többek között az alábbi szempontokat veszi figyelembe: a szakmai 
prioritások,  szponzori státusz, a részvétel nagyságrendje, törzskiállítói státusz,  a jelentkezések érkezési sorrendje, műszaki elvárások és lehetőségek stb.
3.2. A Partner csak akkor veheti birtokba a számára kijelölt területet és egységstandot, illetve akkor kezdheti meg a stand berendezését, 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 
építés valamint a bontás 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 jogvi-
szonyban 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/bizto-
sítási időszak a teljes rendezvényre vonatkozóan. A káresemény önrészét a kárt okozó köteles megtéríteni.
4.3. Nem tartoznak bele a felelősség körébe a közvetett károk és az elmaradt haszon.
4.4. A Szervező jogosult a Kiállítást, részben vagy egészben törölni vagy megrendezésének időpontját, illetve nyitvatartási idejét helyét megváltoztatni, 
ha vis maior esemény következik be. Vis maior eseménynek minősül minden olyan előre nem látható elháríthatatlan esemény, amelynek bekövetkezte 
a Szervezőnek fel nem róható, a Szervező szándékától és/ vagy eljárásától egyébként független (pl.: háború, zavargás, polgári felkelés, általános sztrájk, 
járvány, pandémia, természeti katasztrófa, tűzvész, áradás, földrengés vagy más elháríthatatlan külső ok, szükséghelyzet, amely számottevő módon 
akadályozza, vagy lehetetlenné teszi a Kiállítás megtartását. A vis maior esemény bekövetkeztéről a Szervező köteles a Szerződő Feleket tájékoztatni. 
Ha vis maior esemény bekövetkezte miatt a Kiállítás részben vagy egészben elmarad a Szervező kártérítésre nem köteles .
5. A részvétel lemondása
A Partner a részvételt csak írásban mondhatja le. A Lemondás attól az időponttól hatályos, amikor a lemondó nyilatkozat a Szervezőhöz megérkezik
Kötbérmentes visszalépés a jelentkezési határidőig lehetséges, az addig befizetett díjak visszafizetésre kerülnek, leszámítva a regisztrációs díjat, amit 
nem lehet visszaigényelni, a regisztrációs díjhoz köthető szolgáltatásokat nem lehet igénybe venni. 
Amennyiben a visszalépés a jelentkezési határidőt követően, de a kiállítás kezdete előtt egy hónappal történik, a kötbér mértéke 50%, azt követően 
100%. A kötbér alapja a Kiállító által fizetendő regisztrációs díj és a megrendelt csomag ár, szponzorok esetén a szponzori díj.
6. Garanciavállalás
A stand vagy a kiállítási terület esetleges hiányosságai miatti reklamációt a hely elfoglalása után azonnal kell közölni a Szervezővel annak érdekében, 
hogy a jogos vagy méltányolható panaszt a Szervező orvosolhassa. A később közölt reklamációk nem vehetők figyelembe, és ezek alapján igények  nem 
támaszthatók a Szervezővel szemben.
7. Bírósági illetékesség
A részvételi feltételekben nem szereplő egyéb, a Rendezvénnyel kapcsolatos kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései irányadók.
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
 kapcsolatban keletkezik, a felek a Budai Központi Kerületi Bíróság illetékességét kötik ki.
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