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KIÁLLÍTÓI JELENTKEZÉSI LAP 

 
Pécs, Hotel Palatinus City Center Pécs, Király u. 5, 7621 | 2019. augusztus 29-31. 

 
I. Cég adatai: 

Neve:_____________________________________________________________________ 

Számlázási cím:_____________________________________________________________ 

Adószám __________________________________________________________________ 

Kapcsolattartó neve:_____________________Telefonszáma:_________________________ 

E-mail címe:________________________________________________________________ 

 
II. Igényelt szolgáltatások 
 

Szolgáltatás Egységár (Ft/m2) Igényelt 
terület 

(m2) 

Ár (Ft + Áfa) 
(terület x egységár) 

Kiállítási terület* 
(1 db asztal, 2 db szék, áramvételi 
lehetőség) 

 
50.000 Ft + Áfa 

  

*Tartalmazza: 2 fő „kiállítói badge”, kiállítóként megjelenés a programfüzetben. Minimálisan 
igényelhető terület: 4 m2 
 

Szolgáltatás Egységár 
(Ft/szolgáltatás) 

Igénylés Ár (Ft + Áfa) 
 

Hirdetés a programfüzet hátsó 
borítóján (színes) 

50.000 Ft + Áfa   

Hirdetés a programfüzet belső 
borítóján (színes) 

40.000 Ft + Áfa   

Hirdetés a programfüzetben 
(fekete-fehér) 

20.000 Ft + Áfa   

Szóróanyag, ismertető kiadvány 
elhelyezése konferencia táskában 

100.000 Ft + Áfa   

A hirdetéseket nyomdakész formátumban kérjük leadni, a hirdetési díjak ennek költségeit nem 
tartalmazzák. Kérjük, X-el jelölje az igényelt szolgáltatást. 
 
Az igényelt szolgáltatásokat beérkezési sorrend alapján igazoljuk vissza. A megrendelés 
akkor válik véglegessé, amikor a szolgáltatási díj kiegyenlítésre kerül. 
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III. Kiállítási szabályok 
Minden kiállító 2019.08.23.-ig részletes kiállítási tájékoztatót kap, mely tartalmazza a 
szakmai kiállításra vonatkozó valamennyi technikai információt (építési –bontási időszak, 
elektromos áram elérés, egyéb felszerelési igény, stb.). 
 
IV.  Fizetési mód 
A megrendelt szolgáltatásokról visszaigazolást küldünk, melyek díját a Neuro CT Pécsi 
Diagnosztikai Központ Kft. által megküldött díjbekérő alapján kérjük kiegyenlíteni. Az 
összeg beérkezése után a Neuro CT Pécsi Diagnosztikai Központ Kft. számlát állít ki. 
 
V. Lemondási feltételek 
A megrendelt szolgáltatások lemondására kizárólag írásban van lehetőség, legkésőbb 2019. 
augusztus 1.-ig, 20%-os kezelési költség megfizetésével. 
A 2019. augusztus 1. után lemondott szolgáltatások díját visszatéríteni nem áll módunkban. 
 
Alulírott kijelenti, hogy a kitöltött és aláírt jelentkezési lap visszaküldésével a fenti 
feltételeket elfogadja és az továbbiakban a két fél között szerződésként szolgál. 
 
 
 
Kelt.: _________________________ _______________________________ 
 aláírásra jogosult személy 
 

 
 
 

Jelentkezési határidő: 2019. július 19. 
 
 
 




