
VYSTAVOVATEĽ

FA
KT

U
RA

ČN
É

Ú
D

A
JE

Obchodné meno:

Ulica: Mesto:

IČO: DIČ: PSČ: Štát:

Kontaktná osoba pre komunikáciu s organizátorom:  Telefón:

Meno:  E-mail:

E-mail pre zasielanie faktúr:

Korespondenčná adresa /slúži pre zaslanie preukazov/:

AGENTURA /Vyplňte iba v prípade, že žiadate, aby dokumenty k veľtrhu, faktúry za prenájom plochy a registračný poplatok, boli zaslané Vašej zastupujúcej agentúre./
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Obchodné meno:

Ulica: Mesto:

IČO: DIČ: PSČ: Štát:

Kontaktná osoba pre komunikáciu s organizátorom:  Telefón:

Meno:  E-mail:

E-mail pre zasielanie faktúr:

SPOLUVYSTAVOVATEĽ /Celú komunikáciu, objednávky, platby, atď. vybavuje len vystavovateľ. V prípade väčšieho počtu spoluvystavovateľov uveďte do e-mailu./

Obchodné meno:

Ulica: Mesto:

IČO: DIČ: PSČ: Štát:

Telefón: E-mail:

Web: Kontaktná osoba:

Iné poznámky a požiadavky na umiestnenie expozície:

ODBOR /Tento údaj neslúži pre zápis do katalógu. Expozície budú umiestňované podľa odborového členenia veľtrhu./

Vyplňte iba jeden /prevažujúci/ odbor podľa nomenklatúry:

Zahájenie umiestňovania expozícií do rastrov: 1. 12. 2022, montáž expozícii 16. - 20. 3. 2023, likvidácia 24. - 25. 3. 2023 
* Umiestnenie expozície s menšou ako špecifikovanou plochou, je možné len po dohode s organizátormi veľtrhu a aj na ne sa vzťahuje príplatok za umiestnenie.
Uvedené ceny sú kalkulované bez DPH. Spoločnosť TERINVEST, spol. s r. o., je zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel C, vložka 16744.
Vyhlasujeme, že sme sa zoznámili a súhlasíme s podmienkami účasti na veľtrhoch organizovaných spoločnosťou TERINVEST. 
Vyhlasujeme, že dávame súhlas na zasielanie informácií na naše kontaktné údaje a súčasne súhlas na spracovanie, uloženie a uchovanie našich osobných údajov, v súlade 
s nariadením EÚ o ochrane osobných údajov (GDPR).

dátum:
podpis, pečiatka 
objednávateľa:

potvrdenie o prijatí 
veľtržnou správou:

Organizátor:
TERINVEST, spol. s r.o.

veľtržná správa
Bruselská 266/14

120 00  Praha 2, ČR
Tel.: +420 221 992 100

E-mail: amper@terinvest.com
www.amper.cz

ZÁVÄZNÁ OBJEDNÁVKA VÝSTAVNEJ PLOCHY /Min. hĺbka expozície je 3 m. Dĺžka a hĺbka musia byť v celých metroch./

m2 dĺžka x hĺbka /m/ do 15. 11. 2022 od 16. 11. 2022 Cena celkem

Výstavná plocha bez stánku do 49 m2 153,0 €/m2 166,0 €/m2

Výstavná plocha bez stánku 50 - 99 m2 149,0 €/m2 162,0 €/m2

Výstavná plocha bez stánku 100 - 149 m2 145,0 €/m2 158,0 €/m2

Výstavná plocha bez stánku 150 - 199 m2 141,0 €/m2 154,0 €/m2

Výstavná plocha bez stánku 200 - 299 m2 137,0 €/m2 150,0 €/m2

Výstavná plocha bez stánku 300 - 399 m2 133,0 €/m2 146,0 €/m2

Výstavná plocha bez stánku 400 m2 a viac 129,0 €/m2 142,0 €/m2

Vonkajšia plocha 79,0 €/m2 83,0 €/m2

Umiestnenie radové  ÁNO 

Umiestnenie rohové * 
/2 strany otvorené/
      ÁNO

príplatok Umiest. poloostrovné* 
/3 strany otvorené/
      ÁNO

príplatok

20 - 49 m2

+ 20%
50 - 99 m2

+ 15%
100 m2 a viac

+ 10%
50 - 99 m2

+ 20%
100 - 199 m2

+ 15%
200 m2 a viac

+ 10%

Umiestnenie ostrovné* 
/4 strany otvorené/
      ÁNO

príplatok Umiestnenie na hlav-
nom koridore *
      ÁNO

príplatok

100 - 199 m2

+ 20%
200 - 399 m2

+ 15%
400 m2 a viac

+ 10%
50 - 99 m2

+ 15%
100 - 199 m2

+ 10%
200 - 399 m2

+ 5%
400 m2 a viac

+ 0%

Registračný poplatok 370 €

Registračný poplatok za spoluvystavovateľa   370 € / 1 spoluvystavovateľ

CELKOM:

2023

29. medzinárodný veľtrh elektrotechniky, energetiky, 
automatizácie, komunikácie, osvetlenia a zabezpečenia

21. - 23. 3. 2023 | VÝSTAVISKO BRNO

PRIHLÁŠKA K ÚČASTI

do 30. 6. 2022

140,0 €/m2

136,0 €/m2

132,0 €/m2

128,0 €/m2

124,0 €/m2

120,0 €/m2

116,0 €/m2

75,0 €/m2



I. Organizátor

TERINVEST, spol. s r.o., Bruselská 266/14, 120 00 Praha 2 (ďalej len „TERINVEST“).

II. Vystavovateľ

Právnické a fyzické osoby, ktorým TERINVEST potvrdil účasť na veľtrhu. 

III. Prihlásenie na veľtrh a pridelenie plôch

III.1. Riadne vyplnená prihláška spolu s objednávkou výstavnej plochy, zaslaná 
TERINVESTU, je pre objednávateľa záväzná. TERINVEST rozhoduje o prijatí, odmietnutí 
či krátení objednávky výstavnej plochy a nie je povinný svoje rozhodnutie zdôvod-
ňovať. Prihláška nebude prijatá, ak nie je činnosť objednávateľa v súlade s nomen-
klatúrou veľtrhu. Zmluvný vzťah (zmluva) vzniká potvrdením prihlášky k účasti, ktorej 
súčasťou je záväzná objednávka výstavnej plochy. Iba krátenie objednávky výstavnej 
plochy TERINVESTOM je novým návrhom a k uzavretí zmluvy potom dochádza prija-
tím návrhu vystavovateľom. S potvrdením o prijatí prihlášky k účasti TERINVEST zasiela 
zálohovú faktúru nájomného s vyúčtovaním príslušnej DPH. U prihlášok obdržaných 
od 1. januára príslušného kalendárneho roku je vystavená faktúra v 100 % výške ná-
jomného a registračného poplatku.
III.2. Po obdŕžaní úhrady zálohy nájomného v stanovenej výške a registračného po-
platku zasiela TERINVEST „Potvrdenie o umiestnení expozície“, ktorým TERINVEST 
pridelí vystavovateľovi objednanú plochu a číslo stánku. Súčasne vystavuje zálohovú 
faktúru na doplatok nájomného, vrátane výšky príslušnej DPH. Zaplatenie celého ná-
jomného, registračného poplatku a služieb spojených s Výstaviskom, vrátane prísluš-
nej DPH, je podmienkou predania výstavnej plochy v stanovenom termíne. Do 14 dní 
po skončení veľtrhu vystaví TERINVEST konečnú faktúru i s vyúčtovaním ďalších po-
skytnutých služieb na veľtrhu.
III.3. TERINVEST môže bez súhlasu vystavovateľa rozhodnúť o zmene lokality stánku 
v rámci VÝSTAVISKA BRNO, o tejto skutočnosti však vystavovateľa ihneď upovedomí. 
V takomto prípade nie je vystavovateľ oprávnený domáhať sa náhrady prípadnej ško-
dy spôsobené zmenou lokality stánku.
III.4. Pridelená plocha nesmie byť vystavovateľom ďalej prenajímaná akejkoľvek tretej 
osobe. Výnimku tvorí spoločná účasť viacerých fi riem na jednej expozícií. V tomto prí-
pade je vystavovateľ povinný uhradiť za každú ďalšiu fi rmu registračný poplatok spo-
luvystavovateľa. V prípade porušenia bude vystavovateľ povinný uhradiť registračný 
poplatok spoluvystavovateľa v dvojnásobnej výške v priebehu akcie. 
III.5. V prípade nezaplatenia celého prenájmu, prípadne akékoľvek zálohy v termínu 
splatnosti uvedenom na faktúre, je omeškanie vystavovateľa podstatným porušením 
jeho zmluvnej povinností a TERINVEST je oprávnený od zmluvy odstúpiť a neumožniť 
vystavovateľovi vstup do areálu. Ak sa vystavovateľ veľtrhu nezúčastní, je i v tomto 
prípade povinný zaplatiť už vystavené zálohové faktúry a zrealizované služby. Ich za-
platením a následným vyúčtovaním zanikajú záväzky zmluvných strán tejto zmluvy. 

IV. Nájomné za výstavnú plochu a registračný poplatok 

IV.1. Veľkosť výstavnej plochy je minimálne 9 m2, jej tvar musí rešpektovať pomer dlh-
šej strany ku kratšej strane maximálne do hodnoty 2,5. Nájomné sa stanoví podľa roz-
meru plochy a každý začatý meter štvorcový sa účtuje ako celý. Nájomné je stanovené 
na dobu prípravy, vlastnú akciu a likvidáciu a je v ňom tiež zahrnutá celková príprava, 
organizácia, produkcia a propagácia veľtrhu.  
IV.2. Registračný poplatok vystavovateľa a spoluvystavovateľa je nevratný a je splatný 
pri prihlásení k účasti na veľtrh. 

V. Platobné a sankčné podmienky

V.1. Vystavovateľ sa zaväzuje uhradiť TERINVESTU všetky poskytnuté plnenia do dňa 
splatnosti uvedeného na faktúre. V prípade, že vystavovateľ neuhradí vyfakturovanú 
čiastku najneskôr v deň splatnosti uvedeného na faktúre, dojednávajú zmluvne strany 
úrok z omeškania vo výške 0,1 % za každý deň omeškania z včas nezaplatenej čiastky. 
Touto dohodou nie je dotknuté právo TERINVESTU na odstúpenie od zmluvy podľa 
článku III.5.
V.2. V prípade, že vystavovateľ odvolá úplne svoju účasť na veľtrhu AMPER alebo ob-
medzí (zníži) záväzne objednanú výstavnú plochu, uhradená čiastka nájomného (resp. 
jej pomerná časť) sa vracia vystavovateľovi v prípade, že písomné stornovanie objed-
nanej plochy alebo jej časti bude TERINVESTU doručené najneskôr 5 mesiacov pred 
zahájením veľtrhu.
V.3. Stornovanie (písomné) objednanej plochy alebo jej časti vystavovateľom v dobe 
kratšej ako 5 mesiacov pred zahájením veľtrhu je porušením jeho povinnosti k riadnej 
účasti a vystavovateľ je v tomto prípade povinný zaplatiť TERINVESTU zmluvnú pokutu:
a/ v dobe kratšej ako 5 mesiacov pred zahájením veľtrhu vo výške 50 % z prenájmu 
záväznej objednanej plochy,
b/ v dobe kratšej ako 2 mesiace pred zahájením veľtrhu vo výške celého nájomného. 

VI. Realizácia, prevádzka a likvidácia výstavných expozícií

VI.1. Vystavovateľ má právo objednať stavbu stánku a ďalšie služby súvisiace s vybave-
ním stánku u akejkoľvek realizačnej fi rmy. Vystavovateľ má právo využiť vlastný stánok 
a vybavenie.
VI.2. Maximálna výška expozícií vrátane pútačov je 5 m, výnimku povoľuje iba 
TERINVEST. Vystavovateľ zodpovedá v plnom rozsahu za to, že pri výstavbe expozícií 
a predvádzaní exponátov spĺňa Technicko-bezpečnostné predpisy VÝSTAVISKA BRNO 
a Organizačné pokyny TERINVESTU, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou podmienok k 
účasti. Poschodové expozície už v štádiu projektu musia byť predložené TERINVESTU 
na schválenie. U poschodových expozícií je vystavovateľ povinný predložiť TERINVES-
TU najneskôr v deň zahájenia veľtrhu potvrdenie statika.
VI.3. Vystavovateľ je povinný predložiť TERINVESTU v stanovenej lehote pred začatím 
prípravy na schválenie projekt expozície. Architektonické stvárnenie expozície nesmie 
obmedzovať okolité expozície. Expozície musia spĺňať podmienky požiarnej ochrany 
(viď Technicko-bezpečnostné predpisy). Poschodové expozície už v štádiu zámeru ale-
bo štúdie musia byť predložené na posúdenie a schválenie požiarnemu špecialistovi 
veľtržnej správy. Vystavovateľ musí uviesť v prihláške k účasti zámer postaviť poscho-
dovú expozíciu na výstavnej ploche.
VI.4. Zadná časť expozícií prevyšujúca 2,5 m musí byť upravená tak, aby opticky nena-
rušovala vzhľad okolitých expozícií.
VI.5. Vystavovateľ je povinný si overiť a dodržovať výšky, únosnosť a prípadne iné 
technické parametre, ktoré sú vyššie ako štandardné uvedené v objednávke alebo vo 
výstavnom areáli (rozmery dverí a pod.).

VI.6. Prívod elektrickej energie, vody a telefónu môže vystavovateľ objednať výhradne 
u TERINVESTU v stanovenom termíne pred veľtrhom. 
VI.7. Vystavovateľ môže vykonávať montáž vlastného stánku len v termíne stanove-
nom TERINVESTOM. Pri realizácií expozícií vystavovateľ plne zodpovedá za činnosť ním 
poverenej realizačnej fi rmy vo výstavnom areáli.
VI.8. Vystavovateľ (resp. ním poverená fi rma) nesmie likvidovať exponáty a expozíciu 
pred ukončením veľtrhu. 
VI.9. Za škody spôsobené chybnou elektroinštaláciou v expozícií zodpovedá v plnom 
rozsahu vystavovateľ. Vystavovateľ je povinný predložiť TERINVESTU najneskôr v deň 
zahájenia veľtrhu revíznu správu elektrických rozvodov v expozícií vystavenú autori-
zovaným technikom.
VI.10. Vystavovateľ zodpovedá za výstavnú plochu a všetky zariadenia prenajaté TE-
RINVESTOM a je povinný ich odovzdať po skončení akcie neporušené. Ak poškodí ale-
bo znečistí vystavovateľ výstavné plochy, výstavný areál alebo zariadenia zapožičané 
TERINVESTOM, je povinný uhradiť TERINVESTU spôsobené škody v plnej výške.
VI.11. Vystavovateľ je povinný zlikvidovať nim vzniknutý odpad na vlastné náklady. 
Za tým účelom je povinný si objednať odpadové nádoby alebo odpad odviezť vlast-
nými prostriedkami. Vystavovateľ je po demontáži povinný výstavnú plochu odovzdať 
upratanú a bez poškodenia a o tomto odovzdaní so zástupcom TERINVESTU spísať 
protokol. V prípade, že vystavovateľ plochu v riadnom stave neodovzdá, je TERINVEST 
oprávnený vyúčtovať zmluvnú pokutu vo výške 100 Kč/m2 objednanej výstavnej plo-
chy, zodpovedajúcu nákladom na upratovanie.
VI.12. Vystavovateľ sa zaväzuje dodržiavať TERINVESTOM stanovené časy príchodov 
a odchodov do/z výstavných priestorov. Vystavovatelia sú povinní nosiť viditeľne vy-
stavovateľské preukazy po celú dobu konania veľtrhu. 
VI.13. Vo výstavných halách je zakázané fajčiť (vrátane elektronických cigariet) a ma-
nipulovať s otvoreným ohňom. Vstup s domácim zvieraťom (pes, mačka a pod.) je do 
areálu výstaviska zakázaný. Pohybovať sa na bicykli a iných kolieskových prostried-
koch je v areálu výstaviska zakázané.

VII. Prezentácia

VII.1. Vystavovateľ je oprávnený propagovať svoje výrobky iba vo vlastnej expozícií. 
Umiestňovanie fi remných pútačov, rozsev letákov, vylepovanie propagačných a infor-
mačných materiálov mimo vlastnú expozíciu, na okna, steny, podlahy či stĺpy hál je 
zakázané. Veľtržná správa je oprávnená akúkoľvek reklamu, ktorá neodpovedá vyššie 
uvedeným odstavcom, zakázať, resp. na náklady vystavovateľa odstrániť. Vystavovateľ 
svojou prezentáciou nesmie rušiť alebo obmedzovať okolité expozície. Mimo expo-
zície je možné umiestňovať a distribuovať plagáty, reklamné štíty a iné propagačné 
prostriedky len na miestach určených TERINVESTOM za zvláštne poplatky. TERINVEST 
môže prezentácie zakázať alebo obmedziť v prípade, že spôsobujú hluk, prach, splo-
diny, otrasy a ruší prevádzku akcie. Na hranici veľtržného stánku pritom nesmie byť 
prekročená hladina hluku 70 dB v zmysle nariadenia vlády č. 148/2006 Sb., o ochrane 
zdravia pred nepriaznivými účinkami hluku a vibrácií, v platnom znení. K hudobnej 
produkcii na veľtrhu má vystavovateľ naviac povinnosť si vyžiadať schválenie prísluš-
ného kolektívneho správcu autorských práv (OSA, INTERGRAM) v zmysle zákona 
č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platnom znení a uhradiť prípadné poplatky. Prevá-
dzkovanie akustickej reklamy, ktorá vyrušuje ostatných vystavovateľov, je zakázané.
VII.2. Podľa zákona č. 480/2004 Sb., o regulácií reklamy, súhlasí vystavovateľ so zasie-
laním ponúk súvisiacich s jeho účasťou na veľtrhu.
VII.3. V súlade so zákonom č. 121/2000 Sb., autorský zákon, udeľuje vystavovateľ 
TERINVESTU súhlas s obstaraním zvukových a obrazových záznamov a s ich zverej-
nením v súvislosti s prezentáciou TERINVESTU alebo veľtrhu, ktorého sa vystavovateľ 
zúčastnil, a to bez nároku vystavovateľa na odmenu. 
VII.4. TERINVEST je oprávnený použiť vystavovateľom zaslané textové a obrazové 
podklady a materiály, a to na účely prezentácie TERINVESTU alebo veľtrhu, ktorého sa 
vystavovateľ zúčastnil.
VII.5. V súlade s nariadením EÚ o ochrane osobných údajov (GDPR), je TERINVEST ako 
organizátor oprávnený na spracovanie, uloženie a uchovanie osobných údajov získa-
ných od vystavovateľa, za účelom riadneho zaistenia veľtrhu, ktorého sa vystavovateľ 
zúčastnil, k čomu mu vystavovateľ udeľuje súhlas.

VIII. Straty a poistenie

VIII.1. TERINVEST nezodpovedá vystavovateľovi ani jeho spoluvystavovateľovi za 
stratu, zničenie alebo akékoľvek poškodenie exponátov, vybavenie a zariadenie stán-
ku, tovaru, obalov a baliaceho materiálu, bez ohľadu na to, či sa zničenie alebo iné 
poškodenie stalo pred začatím, počas alebo po skončení veľtrhu. TERINVEST zaisťuje 
všeobecné nočné stráženie výstavného areálu. V prípade odcudzenia exponátov je 
vystavovateľ povinný nahlásiť túto skutočnosť na Políciu ČR, náhrada škody je možná 
iba prostredníctvom poisťovne. Vystavovateľ k tomuto účelu uzavrie poistenie svojej 
expozície, vystavovaného tovaru a zariadenia. 
VIII.2. Vystavovateľ má možnosť objednať si u TERINVESTU individuálne stráženie svo-
jej expozície. 

IX. Záverečné ustanovenia

IX.1. V prípade, že TERINVEST v dôsledku ním nezavinených okolností (vis major) ne-
môže zahájiť veľtrh, zaistiť jeho konanie v plnom rozsahu či časti, informuje o tom bez 
odkladu vystavovateľa. Všetky záväzky vzniknuté z uzatvorenej zmluvy o účasti vysta-
vovateľa zanikajú a vystavovateľovi neprislúcha žiadny nárok na náhradu vzniknutých 
škôd. TERINVEST je v tomto prípade oprávnený vyžadovať od vystavovateľov zapla-
tenie objednanej výstavnej plochy a služby zodpovedajúcemu stupňu rozpracovania. 
IX.2. Všetky zmeny a dodatky zmluvného vzťahu môžu platne nastať iba písomným 
dojednaním.
IX.3. Akékoľvek nároky zo strany vystavovateľa voči TERINVESTU musia byť uplatnené 
u zodpovedného pracovníka písomnou formou ihneď po zistení závady, max. posled-
ný deň konania veľtrhu, inak jeho právo zaniká.
IX.4. Vystavovateľ je oprávnený požadovať ako náhradu škody sumu odpovedajúcu 
najviac 100 % uhradeného plnenia za prenájom výstavnej plochy, ako najvyššiu pred-
vídateľnú škodu, ktorá je dôsledkom porušenia povinnosti TERINVESTU.
IX.5. Zmluvné vzťahy sa riadia českým právom.

PODMIENKY ÚČASTI NA VEĽTRHU AMPER
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