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                 ZÁVAZNÁ OBJEDNÁVKA VÝSTAVNÍ PLOCHY 
Obchodní jméno firmy: 
 

 

Sídlo, vč. PSČ: 
 

 

Tel:  E-mail:    

Kontaktní osoba:                   

Kontaktní adresa:           
 

  

IČO:  DIČ:  

 
Vystavovatelský obor: 

 

   

Objednávka: máme zájem se zúčastnit jako prodejci (zakroužkujte) 

   M)  6.  – 8. 12.  2019              S)   13. – 15. 12. 2019                   Z)  20. –  22. 12. 2019           

Vystavovatel tímto závazně objednává pronájem výstavní plochy na výše uvedený  (zakroužkovaný) termín: 

           cena se slevou                                   rozměr stánku 

 Registrační poplatek    2000  Kč         2 akce                  3 akce                       (délka x hloubka)  

                           ____________________________________________ 
   
 Vnitřní výstavní plocha vč. zákl. vyb. stánku      1 300  Kč/m

2     
2 x 1 200 Kč/m

2  
  3 x  1 000 Kč/m

2 

  
 Vnitřní výstavní plocha volná     1 050  Kč/m

2    
2 x    950 Kč/m

2  
  3 x     800 Kč/m

2
  

    
 Venkovní výstavní plocha                                         1000  Kč/m

2      
2 x    900 Kč/m

2  
  3 x     600 Kč/m

2
         

       
 zavedení elektrického proudu                      220 V:  3 150 Kč        380 V  ……kW :         4 250 Kč   bez rozdílu počtu akcí 
 přívod vody a odpadu                         4 250 Kč   bez rozdílu počtu akcí      
 
 firemní nápis na atiku stánku (1 znak 75 Kč) – text: 
 
 ZACHOVAT UMÍSTĚNÍ     ano     jiný požadavek (bude splněn, jen pokud to bude možné): 

 
Ceny jsou uvedeny bez DPH.              UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK: 16.11.2019 
 
Nejmenší přípustná plocha stánku či volné plochy je 2 x 2 metry. 
Žádáme vystavovatele, aby řádně zvážili svoji potřebu výstavní plochy, neboť nebude dovoleno vystavovat zboží či stavět výstavní mobiliář v prostoru 
uliček! 
Vzhledem k náročnosti přestaveb budou do haly B umisťovány přednostně firmy s účastí na všech třech termínech. 
Pořadatel si vyhrazuje právo v případě nezaplacení faktury v termínu splatnosti vystavovatele přesunout na jiné místo či úplně vyloučit z výstavy. 
 

Pozor! Při stornu přihlášky musí vystavovatel počítat s finanční sankcí! (viz Všeobecné podmínky) 
Vystavovatel považuje tuto objednávku za závaznou a bezvýhradně souhlasí se zněním Všeobecných obchodních podmínek (ke stažení na 

www.vll.cz /Polabské vánoční trhy/, na vyžádání zašleme). 

 
 
 
               
 
místo, datum           razítko a podpis odpovědného pracovníka vystavovatele 
 
 

Polabské vánoční trhy  

               25. ročník 

  pá – ne          6. 12. –  8. 12. 2019 
  pá - ne         13. 12. –15. 12. 2019 
  pá – ne         20.12. – 22.12. 2019 
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