
 

Výstaviště Lysá nad Labem, spol. s r.o. 
Masarykova 1727, 289 22 Lysá nad Labem 
Tel.: 724 395 811 
E-mail: petrasova@vll.cz, www.vll.cz 

IČO: 43144390  DIČ: CZ43144390 
Bankovní spojení: ČSOB, a.s. Praha 
účet č. 73965073/0300 

 

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA 
K ÚČASTI NA VÝSTAVĚ 

 

Název vystavující firmy:   g 

Ulice:                                                                             Město:                                                psč:      a                            

Telefon:    g                                                  Mobil:                                             Fax:       

E-mail:                                                                           http://www.g 

Bankovní spojení:                                                            IČO:                                                     DIČ:   g 

Vystavovatelský obor:  g 

Novinky (vystavované):                                                                                                                                              
gpppphj 

 

1. OBJEDNÁVKA 
 
a) registrační poplatek                                                                              1 750 ,- Kč a 

 
b) pronájem vnitř. výst. plochy bez provedení stavby                                   1 250,-Kč/m2     

              
m2 

 
délka ……m  x  hloubka ……. m 

 
c) pronájem vnitř. výst. plochy včetně provedení stavby    
        (koberec , stůl,  2 x židle, koš, věšák, atika)                                       1.500,00 Kč/m2                              

            
 
m2 

 
 
délka ……m  x  hloubka ……. m 

 
b) pronájem venkovní  výstavní plochy                                                          950 - Kč/m2     

 
m2 

 
délka ……m  x  hloubka ……. m 

 
d) zavedení příkonu elektrického proudu                        a                           220 V …… kW    3 150 ,- Kč 

A 
380 V ……. kW  4 250 ,- Kč  

 
e) použití vysokozdvižného vozíku                                                                500,- Kč/hod.                            ANO                     NE  a 

 
f) přívod vody a odpadu                                                                            4 250 ,- Kč                                  ANO                     NE 

 
g) firemní nápis na atiku stánku    (1 znak 75 Kč) – TEXT: 

     
h) vybavení stánku dle ceníku VLL: 

 

2. PLATEBNÍ PODMÍNKY 
a) Přihlášku zašlete nejpozději do 3. 5. 2019 
b) Platbu poukažte na náš účet č. 73965073/0300 ČSOB, a.s. Praha 
c) Fakturu uhraďte v termínu uvedeném pořadateli na vystavené faktuře. 
d) Současně s přihláškou zašlete kopii výpisu z obchodního rejstříku, 

živnostenského listu a osvědčení o registraci.   
 
 

Jméno garanta účasti:  a 

Funkce: a 

 

Prohlašujeme, že souhlasíme a podřizujeme se bez výhrad všeobecným podmínkám účasti na výstavě, uvedených 
v příloze této přihlášky a provedeme platby v daných termínech. 
 
 
……………………………………………………                                                       ................................................................ 

          Podpis, razítko                                                                                                       Datum                                                                                                                     
 
Prosíme o vyplnění této přihlášky a o její vrácení na výše uvedenou adresu. Po obdržení vyplněné přihlášky se s Vámi 
zkontaktujeme  a projednáme všechny Vaše požadavky na stavbu, vybavení stánku a zašleme fakturu k úhradě.  
K výše uvedeným cenám připočítáváme zákonnou výši DPH. 
 

 

  Lázeňský veletrh 
    Výstaviště Lysá n/L 
                 13. – 16. června 2019 

 

 

Uzávěrka přihlášek:  3. 5. 2019 

 

 MINIMÁLNÍ VÝSTAVNÍ 
PLOCHA 4  m 2  -  tj. 2 m  x 2 m  

MINIMÁLNÍ HLOUBKA 2 m 


