
   ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA
   ORIGINÁL A JEDNU KÓPIU ZAŠLITE SPÄŤ NA HORE UVEDENÚ ADRESU

                            Miesto,  dátum Podpis,  pečiatka

   VYSTAVOVATEĽ 

   OBJEDNÁVATEĽ  - PLATCA (ak je platcom vystavovateľ, vyplní len časť označenú         )

   Telefón  vr. predvoľby:    http//:

E-mail pre zasielanie elektronických firemných pozvánok:                                                                         @

   E-mail:                                                                                         @                                                                  

   Adresa sídla, PSČ:

   Adresa na korešpondenciu
   (ak nie je totožná s adresou sídla):

   Adresa, PSČ:

   Obchodný názov:

   Obchodný názov:

   Kontaktná osoba: Telefón:

   Obchodný register - živnostenské oprávnenie - miesto                                            dňa:                            zložka:                                                                                                    

   Meno a funkcia zodpovednej osoby:

   Sme:  výrobca              obchodná firma              zástupca zahraničnej firmy             združenie             iná

   IČO:                                                                     DiČ:                                                       IČ DPH:                                                       

     Bez  výhrad  súhlasíme  so  znením  všeobecných  podmienok   účasti  uvedených  na  rube  tejto  prihlášky.
-   Uznávame právo organizátora primerane zväčšiť alebo zmenšiť požadovanú výstavnú plochu. Veľkosť a druh výstavnej plochy potvrdenej organi-
-

     zátorom sa zaväzujeme rešpektovať a zaplatiť.
2

-   Pri určení ceny za m  rozhoduje dátum doručenia záväznej prihlášky poštou, e-mailom alebo faxom 
-   Prihláška bez dátumu, podpisu a pečiatky je neplatná
-   Svojim podpisom udeľujem súhlas so zasielaním ponúk elektronickou formou podľa ust. § 62 zákona č. 351/2011 Z. z. elektronických 
    komunikáciách a súhlas so spracúvaním osobných údajov na účel priameho marketingu podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia (EÚ) 

č. 2016/679 v znení neskorších predpisov. Súčasne potvrdzujem oboznámenie s informáciou o spracúvaní osobných údajov.

OBJEDNÁVAME  PLOCHU 

Krytá  výstavná 
plocha (pavilón)

Vonkajšia výstavná 
plocha

2m                        
do     50 2

m      
2

45,- €/m

od -   
51 -

101 
  100 

2
m      

2m      
2

40,- €/m

242,- €/m

do   100 2
m      

2
29,- €/m

                            od 101 2m      226,- €/m
2m                                                   

  Registračný poplatok   vystavovateľ 100,- €

REALIZÁCIA  EXPOZÍCIE

  vlastný stánok                   

  výstavba od AX                          

  k výstavbe expozície splnomocňujeme firmu:

Názov:   

                                                                     Sídlo+ PSČ: 

                                                                     Tel.: e-mail: 

Bankové 
spojenie:                                                                                              IBAN:       BIC/SWIFT:    

2020
11.2. - 13. 2.

agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, š.p. Nitra
Organizátor:

Kontakty:

Obchodná skupina č. 1
Výstavná  4,  949 01 Nitra (SK)

        037/657  22  03tel.:
        037/733  59  86 fax:

 bus-show@agrokomplex.ske -  mail :
    www.agrokomplex.sk

 36855642  SK2022506651

http// :

IČO : IČ DPH :

Uzávierka prihlášok:   

30. 11. 2019

požadovaná 
výška expozície                       m                       

KOMODITNÉ  ČLENENIE

1.     Autobusy

1.1. Mestské a linkové autobusy

1.2.  Zájazdové autobusy

1.3.  Minibusy

1.4.  Autobusy s alternatívnymi pohonmi

1.5.  Špeciálne autobusy

2.  Servisné zariadenia a vybavenie 

3.  Informačné a odbavovacie systémy

4.  Komponenty a 

5.  Pneumatiky

6.  Chémia, čistiace zariadenia a prostriedky, umývačky

7.  Pohonné hmoty, oleje, výdajné stojany

8.   CNG/LNG – distribútori, plniace stanice

9.   Elektromobilita, distribútori, nabíjacie stanice

10.  Dopravné služby, cestovné kancelárie

11.  Odborná literatúra – školy, časopisy, médiá

12.  Finančné a poisťovacie služby

13.  Veterány, história dopravy

( maximálne 3 komodity )                                                                                                    
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