PŘIHLÁŠKA NA AMPER MOTION 2018
20. - 23. 3. 2018 | VÝSTAVIŠTĚ BRNO

Přihlašovatel

pořadatel: TERINVEST, spol. s r. o., veletržní správa,
Bruselská 266/14, 120 00 Praha 2, ČR
tel.: +420 724 612 058
e-mail: nohejl@terinvest.com

Obchodní jméno:

IČO:

DIČ:

Ulice:

Město:

PSČ:

Kontaktní osoba:

E-mail:

GSM (telefon):

www:

Obchodní jméno:

IČO:

DIČ:

Ulice:

Město:

PSČ:

Kontaktní osoba:

E-mail:

GSM (telefon):

Fax:

Vozidla nad 3,5 tuny:

počet exponátů: ...................

6 000 Kč / exponát

Vozidla do 3,5 tuny:

počet exponátů: ...................

4 000 Kč / exponát

Jednostopá vozidla:

počet exponátů: ...................

2 000 Kč / exponát

Jiná (např. obslužná, manipulační technika):

počet exponátů: ...................

2 000 Kč / exponát

Dobíjecí stanice:

počet exponátů: ...................

2 000 Kč / exponát

Kola, koloběžky a ostatní zařízení (drony,...):

počet exponátů: ...................

1 500 Kč / exponát

Objednávka výstavní plochy nad rámec přihlášeného exponátu

......................................... m2

2 000 Kč / m2

CELKEM:

počet exponátů: ..................

Autobus/trolejbus

Elektromobil

Hybrid

Jednostopé vozidlo

Kč

Kolo

Název:
Místo výroby:

Rok výroby:

Stručný popis
exponátu

Informace
o vozidle

Typ exponátu

Agentura

Korespondenční adresa (liší-li se):

Společnost TERINVEST, spol. s r. o., je zapsána v obchodním rejstříku vedeného Městským obchodním soudem v Praze, oddíl C, vložka 16744.
Uvedené ceny jsou bez DPH. Souhlasíme s podmínkami uvedenými na zadní straně přihlášky.

datum

podpis, razítko objednavatele

potvrzení o přijetí veletržní správou

Jiné

AMPER MOTION 2018 - PŘEHLÍDKA ELEKTROMOBILITY
Článek 1 - POŘADATEL A VYHLAŠOVATEL PŘEHLÍDKY ELEKTROMOBILITY
1.1. TERINVEST, spol. s r.o., IČ: 48115592, se sídlem Praha 2, Vinohrady, Bruselská 266/14 (dále jen „vyhlašovatel“) vyhlašuje, při příležitosti konání 25. ročníku
mezinárodního veletrhu elektrotechniky, elektroniky, automatizace a komunikace AMPER 2018, přehlídku elektromobility roku 2018.
1.2. Uzávěrka pro přihlášení exponátu je ke dni 20. 2. 2018.
Článek 2 - ZÁKLADNÍ PRAVIDLA ÚČASTI
2.1. Přihlašovatel musí být výrobcem, oficiálním dovozcem, nebo prodejcem přihlašovaného exponátu, anebo jejich smluvním partnerem.
2.2. Přihlášený exponát musí být vystaven během celého průběhu veletrhu Amper 2018 na prezentační ploše, která byla pro vystavený exponát přidělena.
2.3. Vystavené exponáty na venkovní ploše lze využít k předváděcím jízdám po areálu Výstaviště Brno.
2.4. Řádným vyplněním přihlášky dává přihlašovatel společnosti Terinvest, spol. s r. o. v souladu s ustanovením zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském,
o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění, souhlas s použitím poskytnutých údajů
(informace k přihlášenému exponátu, fotografie, videa) k marketingovým účelům.
Článek 3 - PLATEBNÍ A SANKČNÍ PODMÍNKY
3.1. Přihlašovatel se zavazuje uhradit společnosti TERINVEST veškerá poskytnutá plnění do dne splatnosti uvedeného na faktuře. Pro případ, kdy vystavovatel
neuhradí vyfakturovanou částku nejpozději v den splatnosti uvedený na faktuře, sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši 0,1 % za každý den prodlení
z včas nezaplacené částky. Tímto ujednáním není dotčeno právo společnosti TERINVEST na odstoupení od smlouvy dle článku 3.3.
3.2. V případě, že přihlašovatel odvolá zcela svou prezentaci na Přehlídce elektromobility, zaplacený poplatek za každý exponát propadá v plné výši.
3.3. V případě nezaplacení poplatku, případně jakékoli zálohy v termínu splatnosti uvedeném na faktuře, je prodlení vystavovatele podstatným porušením
jeho smluvní povinnosti a TERINVEST je oprávněn od smlouvy odstoupit a neumožnit přihlašovateli vstup do areálu. V tomto případě je TERINVEST oprávněn
požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši již vystavených zálohových faktur.
Článek 4 - PROVOZ PŘIHLÁŠENÝCH EXPONÁTŮ
4.1. Přihlašovatel odpovídá za výstavní plochu a veškerá zařízení pronajatá společností TERINVEST a je povinen je předat po skončení akce neporušené.
Poškodí-li nebo znečistí-li Přihlašovatel výstavní plochy, výstavní areál či zařízení zapůjčené společností TERINVEST, je povinen uhradit společnosti TERINVEST
způsobené škody v plné výši.
4.2. Přihlašovatel je povinen zlikvidovat jím vzniklý odpad na své náklady. Za tím účelem je povinen si objednat odpadní nádoby nebo odpad odvézt vlastními
prostředky. Přihlašovatel je povinen prezentační plochu předat uklizenou a bez poškození. V případě, že přihlašovatel plochu v řádném stavu nepředá, je
TERINVEST oprávněn vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 100 Kč/1 m objednané výstavní plochy, odpovídající nákladům na úklid.
4.3. Přihlašovatel se zavazuje dodržovat společností TERINVEST stanovené časy příchodů a odchodů do/z výstavních prostor. Přihlašovatelé jsou povinni
viditelně nosit vystavovatelské průkazy po celou dobu konání Přehlídky elektromobility.
4.4. Přihlašovatel odpovídá za správnost materiálů dodaných k danému exponátu.
Článek 5 - PREZENTACE
5.1. Přihlašovatel je oprávněn propagovat své výrobky pouze ve vlastním prezentačním prostoru. Umísťování firemních poutačů, rozsev letáků, vylepování
propagačních a informačních materiálů mimo vlastní expozici, na okna, stěny, podlahy či sloupy pavilonů není dovoleno. Veletržní správa je oprávněna
veškerou reklamu, která neodpovídá výše uvedeným odstavcům, zakázat, resp. na náklady vystavovatele odstranit. Vystavovatel svojí prezentací nesmí rušit
nebo omezovat okolní expozice. Mimo expozice je možné umísťovat a distribuovat plakáty, reklamní štíty a jiné propagační prostředky pouze na místech
určených společností TERINVEST za zvláštní poplatky. Na hranici přiděleného prezentačního prostoru přitom nesmí být překročena hladina hluku 70 dB ve
smyslu nařízení vlády č. 148/2006 Sb.
5.2. Dle zákona č. 480/2004 Sb., o regulaci reklamy, souhlasí přihlašovatel se zasíláním nabídek souvisejících s jeho účastí na veletrhu.
Článek 6 - ZTRÁTY A POJIŠTĚNÍ
6.1 TERINVEST neodpovídá přihlašovateli za ztrátu, zničení či jakékoliv poškození exponátů, vybavení a zařízení stánku, zboží, obalů a balicího materiálu, bez
ohledu na to, zda se zničení či jiné poškození stalo před zahájením, během, či po skončení veletrhu (výstavy). TERINVEST zajišťuje všeobecnou noční ostrahu
výstavního areálu. V případě odcizení vystavených exponátů je přihlašovatel povinen nahlásit tuto skutečnost na Policii, náhrada škody je možná pouze
prostřednictvím pojišťovny. Přihlašovatel k tomu účelu uzavře pojištění svých exponátů.

