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2016. november 4-6. 

Veszprém Aréna 

 

JELENTKEZÉSI LAP/ MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 

Jelentkezési határidő: 2016. október 3.  

 
Kiállító cég neve: ______________________________________________________________________ 
 
Az társkiállítók listáját külön írásban szíveskedjenek megküldeni! 
 
Cím: ________________________________________________________________________________ 
 
Adószám: ____________________________________________________________________________ 

 

Számlázási név: _______________________________________________________________________ 
 
Számlázási cím: _______________________________________________________________________ 
 
Levelezési cím:________________________________________________________________________ 
 
Telefon:______________________________________________________________________________ 
 
E-mail:______________________________________________________________________________ 
 
Képviselő/ügyintéző: ___________________________________________________________________ 
 
Telefon:______________________________________________________________________________ 
 
E-mail:______________________________________________________________________________ 
 
Tevékenységi kör/termék:_______________________________________________________________ 
 

Frízfelirat: ___________________________________________________________________________ 

 

Egységstand 

A 6 m2-es stand díja magában foglalja a SYMA stand három napos bérleti díját, határoló falakat, 

világítást, 1 db frízfeliratot, 2 db széket, 1 db pultot, mérete: 50 x 100 x100 cm, 2 db kiállítói 

karszalagot, napi egyszeri takarítást, éjjeli őrzést, 1 kw-os dugaszoló aljzat (igényét kérjük, jelezze!), 

műszaki ügyeletet, továbbá a www.bakonyexpo.hu honlapon való megjelenést. 

 

A 15; 18 m2- es stand (korlátozott darabszámban, élelmiszeripari gépkiállítók részére) díja magában 

foglalja a SYMA stand három napos bérleti díját, határoló falakat, világítást, 1 db frízfeliratot, 2 db 

széket, 2 db pultot, mérete: 50 x 100 x100 cm, 4 db kiállítói karszalagot, napi egyszeri takarítást, 

éjjeli őrzést, 1 kw-os dugaszoló aljzat (igényét kérjük, jelezze!), műszaki ügyeletet, továbbá a 

www.bakonyexpo.hu honlapon való megjelenést. 

http://www.bakonyexpo/
http://www.bakonyexpo/
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Az igényelt stand sorszáma:_______________________________________________________ 

Az igényelt stand bérleti díja (nettó):_______________________________________________ 

 

Kiállítói karszalag, installáció 

kiegészítők és bútorok* 
Ft/db + ÁFA 

igényelt 

mennyiség 

(db) 

Díj (Ft) + ÁFA 

További kiállítói karszalag 500   

Pult (50 x 100 x100 cm) 4.000   

Spotlámpa 1.500   

Hűtőszekrény 60 l, éjszakai áram 

(korlátozott darabszámban) 
6.000   

Hűtőszekrény 160 l, éjszakai 

áram (korlátozott darabszámban) 
15.000  

 

Plusz válaszfal (250 x100 cm) 3.000   

Harmonika ajtó (200 x100 cm) 3.000   

Zárható szekrény (90 x42 x 75 

cm) 
5.000  

 

Polc 4 lappal (50 x 100 x 250 cm) 3.400   

Üvegvitrin egy oldalon nyitott  

(50 x 100 x 250 cm) 
8.700  
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Üvegpult egy oldalon nyitott (50 

x 100 x 100 cm) 
4.000  

 

Asztal (120 x 70 cm) 2.000   

Asztal (70 x 70 cm) 1.500   

Szék szövetes, karfás  1.500   

Szék karfa nélkül 1.000   

További frízfelirat sarokstandhoz 

(150 x 35 cm) 
3.500  

 

Bárszék  3.000   

Energiaszolgáltatás* Ft/db + ÁFA 

igényelt 

mennyiség 

(db) 

Díj (Ft) + ÁFA 

Elektromos csatlakozás 1 kW-ig 

(1x dugalj) 
díjmentes   

Elektromos csatlakozás 2 kW 4.000   

Elektromos csatlakozás 5 kW 7.000   

Elektromos csatlakozás 5-10 kW 15.000   

Éjszakai áram (hűtőszekrény 

esetén kell igényelni) 
3.000   

Grafikai munkák* Ft/ m2 + ÁFA 

igényelt 

mennyiség 

(m2) 

Díj (Ft) + ÁFA 

Fal színes kontakt fóliázása 4.000   

Öntapadó fehér vinyl nyomtatás 

laminálva, kasírozással 
9.000   

Plakát nyomtatás  7.000   

Mindösszesen : 
(stand és kiegészítők) 

 

 *A jelentkezési határidő utáni megrendelés esetén 2016. október 14-ig: a felár alapdíjon felül + 15%, 

2016. október 15-től: a felár alapdíjon felül + 30%. 

 

A www.bakonyexpo.hu honlapon megjelentetni kívánt bemutatkozó leírást (world formátumban) 

maximum 600 karakter terjedelemben, elérhetőséget (telefon, e-mail, honlap, facebook), minimum 

600 pixel széles logót, 1-2 db jó minőségű, fekvő, minimum 800 pixel széles, jpg. formátumú, cég 

névvel beazonosítható képet a jelentkezési lappal egyidejűleg, kérjük megküldeni a 

bakonyexpo@nak.hu címre.  

JELENTKEZÉS 
 

A jelentkezési lapot 2016. október 3-ig a következő címre kérjük visszaküldeni: 
 

 
bakonyexpo@nak.hu 

  

 

Csiki Zsolt +36 30 338 6352 

Kálmán Tímea +36 70 490 6181 

 

http://www.bakonyexpo.hu/
mailto:bakonyexpo@nak.hu
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Terület nyitva tartás (kiállítók részére) 
 

Építési időszak, kiállítói regisztráció  
A kiállítás építési időszakában a területbérleti díjak, valamint egyéb szolgáltatások befizetését igazoló 

bizonylatok bemutatása után a regisztrációs ponton lehet átvenni a kiállítói karszalagokat. 

 november  03. (csütörtök) 20:00-22:00 

 november 04. (péntek) 06:00-09:00 

 

Üzemelési időszak november 04. (péntek) 6:00-20:00 

 november 05. (szombat) 8:00-20:00 

 november 06. (vasárnap) 8:00-18:00 

 

Bontási időszak november 06. (vasárnap) 18:00-24:00 

 

Vásár nyitva tartás (látogatók részére) 

 november 04. (péntek) 10:00-19:00 

 november 05. (szombat) 09:00-19:00 

 november 06. (vasárnap) 09:00-18:00 

 
 ÜLET NYITVA TARTÁS (KIÁLLÍTÓK RÉSZÉRE) 

   
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI ÉS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK 

 
1. Jelentkezés - Elfogadás - Szerződés  

1.1  Szerződő felek:  
• Egyrészről: Bakony és Balaton Térségi Turisztikai Nonprofit Kft. (székhely: 8200 

Veszprém, Óváros tér 2., a továbbiakban Bakony és Balaton Kft.) által a szervezési 

feladatok elvégzésére megbízott stratégiai partner a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 

Veszprém Megyei Szervezete (székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95., a 

továbbiakban NAK) 

• Másrészről: a jelentkezési lapot cégszerűen aláíró és visszaküldő kiállító (a továbbiakban: 

Kiállító). 

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 Bakony és Balaton Kft. 

visszaigazolásával (előlegbekérő) megkötöttnek számít. 

1.3 A Bakony és Balaton Kft. jogosult a szerződéstől elállni, ha a Kiállító terméke a kiállítás 

tematikájához nem illeszkedik.  
1.4 A kiállítási standokon élelmiszer árusítása és kóstoltatása csak előzetes bejelentés alapján és a 

megfelelő hatósági engedélyek birtokában lehetséges.  
1.5 Társkiállító, képviselt cég: a kiállító standjára társkiállítót jelenthet be, a bejelentés írásban (e-

mailben) történik, melyen megnevezendő a társkiállító teljes neve, címe/székhelye, termékei. A 

társkiállító(k) jelentkezésének elfogadását a Bakony és Balaton Kft. és a NAK bírálja el. A Kiállító a 

bérelt területet a társkiállítóval megoszthatja. A kiállítási területet a Bakony és Balaton Kft. egészként 

kezeli, így mindig csak mindenkori szerződéses partnerének, azaz a Kiállítónak bocsátja rendelkezésére. 

A 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 

Kiállító köteles megfizetni továbbá sajátjaként felel az általuk okozott esetleges károkért is a Bakony és 

Balaton Kft-vel szemben.  
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2. A részvétel költségei, esedékesség 

2.1 A kiállítói jelentkezés visszaigazolásával a Kiállító a teljes kiállítói díjról, valamint a külön rendelt 

szolgáltatások árával kiegészített díjbekérőt kap a regisztrált e-mail címre, majd a díjbekérőn szereplő 

bankszámlaszámra történt utalást követően kerül kiállításra a számla. Amennyiben egyéb szolgáltatást az 

építés megkezdését követően rendel a Kiállító arról külön számla kerül kiállításra, amit legkésőbb a 

kiállítás nyitásáig rendezni kell. A jelentkezés/helyfoglalás a kiállítói díj befizetését követően válik 

biztosítottá. 
2.2 Ha a kitűzött határidőn belül annak ellenére nem történik meg a fizetés, hogy a Bakony és Balaton Kft. 

elutasítást helyez kilátásba, a Bakony és Balaton Kft. jogosult saját maga rendelkezni a standterülettel, ill. 

elállni a szerződéstől. 

2.3 A Kiállító a fizetési határidőbe nem tartása esetén külön figyelmeztetés nélkül köteles megfizetni a 

Bakony és Balaton Kft. részére a Ptk. szerinti kamatot. 

 

3. Standkiosztás, birtokbavétel 

 3.1 A szabad standterületek kiválasztása a jelentkezések sorrendjének figyelembe vételével  

 történik. 

 3.2 Bármely stand, amelyet az egyes Kiállítók legkésőbb a kiállítás kezdetéig nem foglalnak el, 

 más Kiállítónak átadható. A Kiállító ez esetben semmiféle visszatérítési vagy kártérítési igényt 

 nem támaszthat. 

 

4. A részvétel lemondása, a stand elhagyása 

 4.1 A Rendezvénytől való kötbérmentes visszalépés, illetve a bérelt terület csökkentése csak abban az 

 esetben lehetséges, ha ez az igény a visszaigazolást követő 8 napon belül a Bakony és Balaton 

 Kft-hez írásos formában megérkezik. Amennyiben a Kiállító egy későbbi időpontban lép vissza, 

 ez feljogosítja a Bakony és Balaton Kft-t a kötbér megfizetésének követelésére. Amennyiben a  

 visszamondás a jelentkezés visszaigazolását követő 8 nap eltelte után, de 2016. október 14. napja 
  előtt történik, a kötbér mértéke 50%, azt követően 100%. A kötbér alapja a Kiállító által fizetendő 

 költségek díja. A vásár nyitvatartási ideje alatt a stand elhagyása nem lehetséges, az kötbérfizetést von 

maga után, melynek mértéke a Kiállító által fizetendő költségek díjának 50%-a. (Nyitva tartás: november 

4-én, pénteken 10-19 óra között; november 5-én, szombaton 9-19 óra között; november 6-án, vasárnap 9-18 

óra között). 

 

5. 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: ………………..…………………...…….. 

 

 

 

 

…………………………………….     ……………………………….. 

Megbízott        Megbízó 

         cégszerű aláírás 


