
 

 
 
 

 
 

Cég/ Company  
 

Számlázási cím / Invoice address:   

Levelezési cím / Postal address:  
 

Telefon / Phone:  Fax / Fax:  

E-mail:   

Cégvezető / Managing director:  
 

Kontakt személy / Contact person:  Beosztása / Position:  

Telefon / Phone:  E-mail:  

 
 
Kiállítási terület igény / Exhibiting place desires: A legkisebb megrendelhető kiállítási terület 6 m

2 

(3m x 2m). / The 

smallest exhibiting standplace: 6 sqm (3m x 2m).  

 

Standtípus Type of 
stand  

Sorstand (egy oldalon nyitott) Row 
stand (1 side open) min. 6 m2  

Sarokstand (2 oldalon nyitott) 
Corner stand (2 sides open) min. 
6 m2  

Fejstand (3 oldalon nyitott) Head stand 
(3 sides open) min. 8 m2  

Területdíj Stand 
place prices  

23.000 Ft + Áfa/m2 87 EUR + 
VAT/sqm m 2 m x m  

26.000 Ft + Áfa/ m2 99 EUR + 
VAT/sqm m 2 m x m  

28.000 Ft + Áfa/ m2 106 EUR + 
VAT/sqm m 2 m x m  

Kiállítási terület 
Exhibiting place  

      

Regisztrációs díj 4 500 Ft + ÁFA Tartalma: katalógus beiktatás (a kiállításra a belépés ingyenes)  
Megosztott részvétel pótdíja: 60.000 Ft + Áfa/ kiállító. Bejelentés köteles és a rendező engedélye szükséges. Shared exhibition: 
EUR 205 + VAT/participant. Registration is compulsary. 
A területdíj tartalmazza / Stand place price contains 
 – területbérlet / stand place 
– elektromos áramfogyasztás 1,5 kW-ig / electricity till 1,5 kW 
– hulladékelszállítás és csarnoktakarítás / rubbish disposal  
– A területdíj tartalmazza a stand installáció költségeit / Stand place price contain the costs of the stand installation  

 
 
 
 
 
A fenti jelentkezési lap kitöltésével elfogadjuk a szervező részvételi feltételeit/ By signing this application we accept the 
conditions of participar tion as issued by organiser.  

 
 
Dátum:……………………..     …………………………………… 
         Cégszerű aláírás 

Jelentkezés / Application  
Kérjük kitöltve visszaküldeni! Please fill in and send back! 
Rendezô / Organizer: AG-Média Kft. 4025 Debrecen, Simonffy 
4-6. T e l.:52/ 531-093 Fax: 52/ 531-094 E-mail: agmedia@t-
online.hu www.termeszetes-egeszseg.com  



 
A szerződés létrejötte 
- A szerződés létrejötte szempontjából ajánlati 
felhívásnak minősül a Kiállító részére megküldött 
jelentkezési anyag. 
- A részvételre történő jelentkezés a kitöltött és 
cégszerűen aláírt jelentkezési lapon történik, melyen a 
Kiállító semmiféle feltételt vagy fenntartást nem 
köthet ki, és ajánlatához a szervező visszaigazolásáig 
(standkijelölés) kötve van. 
- A jelentkezési lap visszaküldésével a kiállító 
igazolja, hogy megismerte és elfogadta a jelen 
szerződési feltételeket. 
- Szervező a jelentkezési ív kézhezvételétől számított 
8 napon belül megküldi a regisztrációs díj számlát, 
melynek befizetése feltétele az érvényes 
jelentkezésnek. 
- A regisztrációs díjat befizetett kiállítók részére 
Szervező standot jelöl ki. 
- A Kiállító a kézhezvételt követő 8 napon belül 
köteles jelezni, ha a standot nem fogadja el. A 
határidő lejártával a felek között a szerződés létrejön.  
- A Kiállító a Szervező által kijelölt bérelt területet 
önhatalmúlag más kiállítóval nem cserélheti el, más 
kiállítóval történt megállapodás alapján nem növelheti, 
nem adhatja tovább és kizárólag a Szervezővel történt 
egyeztetést követően változtathatja meg bármilyen 
módon. 
 

Fizetési feltételek 
- A szerződés létrejötte után a Szervező megküldi a 
részvételi költségeket tartalmazó számláját, mely a 
feltüntetett fizetési feltételek szerint fizetendő. - A 
Szervező a Kiállító által megrendelt egyéb technikai 
és szerviz szolgáltatások ellenértékét a 
megrendeléskor számlázza és a Kiállító köteles azt 
legkésőbb a rendezvény zárásáig kiegyenlíteni. 
 

Standépítés 
- Emeletes standok esetében a beépített m2 után a 
helydíj 50 %-a fizetendő. 
- A standok magassága 250 cm. Az ettől eltérő 
magasságot a kivitelezőnek írásban engedélyeztetni 
kell. 
 

Kiállítók minőségi kategóriái - Katalógus 

beiktatás 
- Társkiállító az a cég, mely a kiállításon saját 
standrésszel rendelkezik, de a Szervezővel 
szerződéses kapcsolatban nem áll. A társkiállító 
köteles a Kiállítóra nézve kötelező szabályokat 
betartani, a fizetési kötelezettség azonban egyedül a 
Kiállítót terheli. 
- Képviselt cég azon cég, mely a kiállításon saját 
standrésszel nem rendelkezik, melyet a kiállító vagy 
társkiállító cég üzleti ügyeiben képvisel a standon. - A 
társkiállító és a képviselt cég adatait a Kiállító köteles 
a Szervezőnek bejelenteni. 
- A kiállítás katalógusába történő alapbeiktatás a 
Kiállító részére ingyenes. 

- A társkiállító és képviselt cégek részére az 
alapbeiktatás költsége 25.000.-Ft + ÁFA. 
 

Reklámanyagok terjesztése, értékesítés 
- Nyomtatványok, különböző reklámanyagok 
terjesztése kizárólag a bérelt standok területén 
engedélyezett. 
- Az ezen kívüli terjesztés engedély-és díjköteles.  
- Áruminták, termékek értékesítése engedélyhez 
kötött. 
 

Biztosítás 
- A Kiállító feladata, hogy termékeit, gépeit, 
valamennyi kiállítási anyagát a kiállítás építési, 
üzemelési és bontási idejére károsodás ellen biztosítsa. 
- A Kiállító minden olyan kárért felel, melyet a 
kiállítási részvétele alatt harmadik személynek okoz. 
- A Kiállítónak a rendezvény időtartamára kiállítói, 
valamint saját kivitelezésben és / vagy alvállalkozói 
által végezett építői minőségében és felelősségéből 
eredő véletlen, váratlan (balesetszerű) károkozásaira 
érvényes felelősségbiztosítással kell rendelkeznie. 
 

Lemondás, reklamáció 
- A kiállítási részvétel lemondása esetén a 
regisztrációs díj visszafizetésre nem kerül. 
- Amennyiben a Kiállító részvételét a szerződés 
létrejöttét követően és a rendezvény nyitása előtti 30. 
nap közötti időszakban mondja le a helydíj 50 %-át, 
ha a 30. nap és 15. nap között mondja le a helydíj 80 
%-át, ha a 15. nap után, akkor a helydíj 100 %-át 
köteles kötbérként megfizetni. 
- A lemondást a Kiállító írásban köteles jelezni és a 
lemondás attól a naptól érvényes, amikor a 
Szervezőhöz megérkezik. 
- A Kiállítónak a számlával kapcsolatos bármilyen 
reklamációt a bizonyíthatóság érdekében a kiállítás 
bezárásáig kell jeleznie. 
- Abban az esetben, ha a Kiállító a rendezvény nyitása 
előtt 4 órával nem foglalja el a részére kijelölt 
területet, akkor azt minden visszatérítési és kártérítési 
kötelezettség nélkül Szervező más kiállítónak bérbe 
adhatja. A meg nem jelenő kiállító a helydíjat és a 
regisztrációs díjat nem kapja vissza, ezen felül köteles 
a már teljesített szolgáltatások ellenértékét 
megtéríteni. 
- Abban az esetben, ha a rendezvény időpontja, helye 
valamilyen okból megváltozik vagy elmarad, a 
Kiállító semmiféle kártérítési igénnyel nem léphet fel. 
 

Jogviták 
- Kijelentem, hogy az árusítás feltételeit ismerem, 
elfogadom, rendelkezem az árusításhoz szükséges 
engedélyekkel (APEH, vállalkozói igazolvány, 
cégbejegyzés, ÁNTSZ), valamint az ide vonatkozó 
törvényi előírásokat betartom (APEH, ÁNTSZ, VPOP 
stb 
 

 


