AZ ORSZÁG

LEGNAGYOBB

2022. JÚNIUS 1-2.

SZÁNTÓFÖLDI
RENDEZVÉNYE

Jelentkezési lap – általános
Kiállító cég neve:
Kiállító cég székhelye:
Számlázási cím:
Levelezési cím:
Adószám:						

Telefonszám:

Bankszámlaszám:

Fax:

Központi e-mail cím:

Web:

Számlázási e-mail cím:
Cégvezető neve:					

Mobil:

Cégvezető e-mail címe:
Kapcsolattartó neve:

Mobil:

Kapcsolattartó e-mail címe:
NAK-tag:

igen

nem

Kamarai azonosító:

Társkiállító cég neve:
Társkiállító cég székhelye:
Számlázási cím:
Levelezési cím:
Adószám:						

Telefonszám:

Bankszámlaszám:

Fax:

Központi e-mail cím:

Web:

Számlázási e-mail cím:
Cégvezető neve:					

Mobil:

Cégvezető e-mail címe:
Kapcsolattartó neve:

Mobil:

Kapcsolattartó e-mail címe:
NAK-tag:

igen

nem

Kamarai azonosító:

Az ajánlatban szereplő árak nettó árak forintban, nem tartalmazzák a hatályos adótörvények által rögzített ÁFA összegét!

Regisztrációs díj:
Regisztrációs díj: 50.000 Ft

Társkiállító regisztrációs díj: 30.000 Ft

NAK-tagoknak: 30.000 Ft

A regisztrációs díj tartalmazza: a kiállítói belépőket és a kiállítói parkolást, az alap infrastruktúra kiépítését, a kiállító logójának el
helyezését a kiállítás honlapján – A vektoros logó beküldési határideje: 2022. május 10., a kiállítói katalógusban való megjelenést
– A bemutatkozó szöveg (350 karakter) beküldési határideje: 2022. május 10.

A kiállításon az alábbi termékekkel, szolgáltatásokkal kívánok részt venni:

Felelősségbiztosítás:
A kiállító cégnek a kiállítás területén tevékenysége teljes időtartamára, a saját maga által végzett és/vagy
az alvállalkozói által kivitelezett tevékenységgel kapcsolatos felelősségbiztosítással kell rendelkeznie. E
felelősségbiztosítás az ÁSZF VI.1. pontjában foglaltak szerint a generálkivitelező közreműködésével jön
létre. A megrendelőt terhelő kötelező felelősségbiztosítás díja a jelentkezési lapon meghirdetett terület
bérleti díj (szabadtéri és/vagy beltéri terület) 3%-a.

Terület bérleti díjak
Szabadtéri terület bérleti díj:
Igényelhető mennyiség: minimum 9 m2
m2 ár

Igényelt terület

2022. április 15-ig

m2 ár

Igényelt terület

m2 ár

2022. április 16 - május 10.

Igényelt terület

2022. május 11 után

NAK-tagoknak

5.500 Ft

7.150 Ft

25.000 Ft

Nem NAK-tagoknak

9.500 Ft

12.500 Ft

25.000 Ft

A fenti árak csak a szabadtéri terület bérleti díját tartalmazzák, minden egyéb szolgáltatás pluszban
fizetendő a jelentkezési lap árszabása alapján.

Beltéri területbérleti díj a fedett kiállítói sátorban:
m2 ár

Igényelt terület

2022. április 15-ig
9

12

m2 ár

Igényelt terület

m2 ár

2022. április 16 - május 10.

2022. május 11 után

9

9

15

12

15

NAK-tagoknak

10.500 Ft

14.000 Ft

36.000 Ft

Nem NAK-tagoknak

15.000 Ft

18.000 Ft

36.000 Ft

Saját installációval rendelkezem

Igényelt terület

Egységstandot igényelek

12

15

Egyedi méretre kérek árajánlatot

								Egyedi stand mérete:

x

méter

Általános tájékoztató
Kiállítás helyszíne: 					
Mezőfalvai Mezőgazdasági Zrt.
							2422 Mezőfalva, Nagysismánd
NAK Szántóföldi Napok rendezvény névés jogtulajdonosa és főszervezője:			

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

AgrárgépShow – Mezőfalva rendezvény		
Mezőgazdasági Eszköz- és Gépforgalmazók
név- és jogtulajdonosa és főszervezője:		
Országos Szövetsége (MEGFOSZ)
							
Generálkivitelező: 					Modul Trend Kft.
Építési időszak kezdete kiállítóknak:		
2022. május 25.
							(Nyitvatartás az építés időszakában 8.00-18.00)
Építési időszak vége kiállítóknak:			

2022. május 31. (18.00-ig)

Gépek depóba történő beszállításának kezdete:

2022. május 23.

Gépek kiállítói területre történő beköltöztetése:

2022. május 25-28-ig

Standbeköltözés időszaka:				

2022. május 31. (8.00-18.00)

Kiállítás: 						

2022. június 1-2. (9:00 - 17:00)

Ünnepélyes megnyitó: 				

2022. június 1. 10:00

Bontás, kiköltözés: 					

2022. június 2. (18:00-tól)

Bontási időszak vége: 				

2022. június 5. (18:00-ig)

A kitöltött jelentkezési lapot a következő címre kérjük aláírva visszaküldeni:
e-mailen: szantofoldinapok@nak.hu vagy postai úton: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113.
Mivel a generálkivitelező az első oldalon megadott számlázási e-mail címre küld minden rendeléssel és
számlázással kapcsolatos információt, kérjük különösen ügyeljen a pontosságra és olvashatóságra.
Számlázás menete:
A jelentkezési lap beérkezését követően díjbekérőt állítunk ki a teljes regisztrációs díjról és a területdíj,
szolgáltatások 50%-áról, melyet elektronikusan elküldünk a megadott e-mail címre.
A díjbekérő alapján, ha megtörtént a fizetés, előlegszámlát állítunk ki és elektronikusan elküldjük a megrendelő számára a megadott e-mail címére.
Május első napjaiban kiállítjuk a végszámlát, melynek fizetési határideje az építési időszak kezdete, ezt is
elektronikusan küldjük a megadott e-mail címre.
A végszámla kiállítását követő rendelésekről normál számlát állítunk ki, melyet elektronikusan elküldünk
a megrendelő részére a megadott e-mail címre.

Tisztelt Kiállító!
Az Ön zavartalan, eredményes részvétele és ezen keresztül a Kiállítás sikere érdekében összefoglaljuk a legfontosabb szabályokat, tudni
valókat, amelyekrol részletesen a kiállítás Működési Szabályzata és az Általános Szerződési Feltételek rendelkeznek, melyek a szantofol
dinapok.hu honlapon megtalálhatóak.
1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.
8.

9.
10.
11.
12.

13.

14.
15.

A kiállításon való részvétel feltétele a jelentkezési lap határidőre történő beküldése, illetve a megrendelőn feltüntetett szol
gáltatás teljes díjának befizetése a kiküldött számla alapján. Minimális követelmény a jelentkező adatainak és az igényelt
területnek pontos megadása és a jelentkezési lap cégszerű aláírása.
A megrendelő által a jelentkezési lap cégszerűen aláírt példányának postai úton, vagy elektronikus úton, a szantofoldina
pok@nak.hu-ra a főszervező részére történő visszaküldéssel a szerződés, megrendelés létrejön. Ezzel a megrendelő elisme
ri, hogy a rendezvény és kiállítás Működési Szabályzatában, Általános Szerződési Feltételeiben foglaltakat megismerte és
elfogadta.
Az igényelt terület, szolgáltatás díját, az Általános Szerződési Feltételekben szabályozott módon, de a teljes összeget, leg
később 2022. május 10-ig ki kell egyenlíteni, vagy ennek mulasztása esetén a befizetésről szóló bizonylatot a standépítés
megkezdésének napján a generálkivitelező gazdasági vezetőjének be kell mutatni.
A kiállítás ideje alatt igényelt szolgáltatásokat készpénzben számla alapján kell kiegyenlíteni a jelentkezési lapon szereplő
árak alapján.
A kiállítás építési időszakában (2022. május 25. 8:00 - 2022. május 31. 18:00) érkező építési és berendezési igényeket 100%os feláron teljesítjük.
A kiállító cégnek a kiállítás területén tevékenysége teljes időtartamára, a saját maga által végzett és/vagy az alvállalkozói
által kivitelezett tevékenységgel kapcsolatos felelősségbiztosítással kell rendelkeznie. E felelősségbiztosítás az ÁSZF VI.1.
pontjában foglaltak szerint a generálkivitelező közreműködésével jön létre. A megrendelőt terhelő kötelező felelősségbizto
sítás díja a jelentkezési lapon meghirdetett terület bérleti díj (szabadtéri és/vagy beltéri terület) 3%-a.
A külső térben elfoglalt területek fronthosszai egész méterre kerekítendők (min. 2fm). Vendéglátó ipari egységeknél figyelem
be kell venni a pavilonok, büfé kocsik előtti, vendégek kiszolgálására, illetve fogyasztására szolgáló teret.
Ha a szabályosan bejelentkezett kiállító a jelentkezés határideje után visszamondja a megjelenést, helyét a szervezők be
tölthetik, de az alapterület díját köteles megfizetni. Megrendelés visszamondása csak ajánlott, tértivevényes postai úton
történhet.
A kiállítási területet tisztán adjuk át és zárás után ilyen állapotban kérjük vissza.
A standok határoló falait megfúrni, szegezni nem szabad, a berendezési tárgyakon okozott károkat a kiállító köteles a hely
színen megtéríteni készpénzes számla ellenében.
A kiállító által elhelyezett dekorációt bontáskor kérjük eltávolítani, ellenkező esetben a tisztítás költségeit a mulasztó kiállí
tónak kiszámlázzuk.
A kiállítói területen, a kiállító standján elhelyezett, valamint a helyszínen hagyott tárgyakért a főszervezo és a generálkivite
lező felelősséget nem vállal. A parkolók ingyenesek, de őrzésük nem biztosított, ezért fokozottan ügyeljenek értékeikre. Igény
estén, a kiállítónak lehetősége van a standőrzés szolgáltatást igénybe venni annak határidőre történő megrendelésével.
A kiállítás résztvevői kötelesek az általános tűzvédelmi, munkavédelmi, elektromos biztonságtechnikai szabályok, illetve a ki
állítás rendjének betartására! Ellenkező esetben főszervező, a főszervező nevében a generálkivitelező, illetve megbízottjaik
jogosultak intézkedni.
A jelentkező kijelenti, hogy a rendezvényen folytatni kívánt tevékenységhez szükséges érvényes hatósági engedélyekkel
rendelkezik.
Bármilyen vis maior eset bekövetkezésekor történő káresetért sem a generálkivitelező, sem a főszervező nem tehető felelőssé!
Jelentkező tudomásul veszi, hogy – ÁSZF VII. fejezet „Vis Maior” pontjában foglaltak alapján – az elháríthatatlan (vis maior) ok
bekövetkezte esetén felmerülő káráért sem a Generálkivitelező, sem a Főszervezők nem tehetőek felelőssé! Továbbá Jelentkező
kifejezetten elfogadja, hogy az elháríthatatlan vis maior ok bekövetkeztét követően, a már befizetett díjak és szolgáltatások
ellenértékeinek, illetve költségeinek viszszafizetésére nincs mód és lehetőség, tehát a Főszervezők, illetve a Generálkivitelező az
addig befizetett összegek visszatérítésére nem kötelezhetőek és nem kötelesek.

A hivatkozott VII. fejezet „Vis Maior” pontja alapján „vis maior”-nak minősülnek azok az események, amelyek a Feleknek (kiál
lítás Kiállítójának, Generálkivitelezőjének és Főszervezőinek) nem felróható módon, érdekkörén kívül, Felek részéről elhárítha
tatlanul következnek be, és amelyek Felek szerződésszerű teljesítését akadályozzák vagy késleltetik a szerződés teljesítését
feltéve, hogy ezen körülmények a jelen szerződés aláírását követően jönnek létre és az említett időpontban még nem voltak
előre láthatóak és nem voltak elháríthatóak, így különösen:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

h.
i.
j.

az extrém időjárási jelenséget vagy árvizet,
elemi csapást,
terrorcselekményt, sztrájk, felkelés, forradalom, lázadás, katonai vagy egyéb államcsíny, polgárháború és
háború vagy más konfliktusok, megszállás, ellenséges cselekmények, mozgósítás,
gazdasági szükséghelyzetet,
tőzsdekrachot, forint/deviza árfolyam jelentős negatív változását,
tömeges lemondást
Ezen felül Felek kifejezetten ilyen elháríthatatlan eseménynek tekintik
kormány által a koronavírus világjárvány okán elrendelt veszélyhelyzetet,
járvány okán hozott kijárási korlátozást,
valamint olyan rendezvényekre, illetve egy légtérben való tartózkodásra vonatkozó korlátozást, amely alapján jelen szerző
désben rögzített rendezvény megtartását tiltja, vagy kifejezetten olyan mértékben korlátozza, hogy a rendezvény megtartá
sa nem lehetséges.

16. Az érvényben lévő járványügyi szabályozásokra tekintettel Megrendelő elfogadja, hogy a járványügyi szabályokat betartja, az
általa igénybevett közreműködőkkel és a kiállítási területet látógatokkal betartatja. Megrendelő a jelentkezési lap aláírásával
kifejezetten elfogadja azon feltételt, hogy ezen szabályok betartása vagy betartatásának elmulasztásából fakadó károkért (a
Főszervezők helyett) helytállni köteles.
17. Jelen jelentkezési lap aláírásával és megküldésével a Megrendelő akképp nyilatkozik, hogy a rendezvény és kiállítás Működési
Szabályzatában, Általános Szerződési Feltételeiben foglalt rendelkezéseket megismerte és kifejezetten elfogadta. Megrendelő
ekörben különösképp elfogadja, hogy az ÁSZF a járványügyi szabályokkal kapcsolatban alkalmazott felelősségi kérdésben eltér
a jogszabályoktól és a szokásos szerződési gyakorlattól.

Kelt: ...........................................................
								
								

……………………………………………
Megrendelő cégszerű aláírása

