ФОРМУЛЯР 1
ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

Дата:

Изложител

Изпълнител

Фирма:

Българска Асоциация на Търговците на Агротехника

ЕИК №:

ЕИК №: 175030930; ЕИК по ЗДДС: BG175030930
адрес: София, бул. Цариградско шосе 147

ЕИК по ЗДДС: BG
гр/с:

МОЛ: Даниел Минев

IBAN: BG57UNCR75271062815219
BIC: UNCRBGSF, УниКредит Булбанк АД

адрес:
МОЛ:

Изложител - адрес за кореспонденция и контакти:
гр/с:

Адрес

Лице за контакт:

Отговорник щанд:

тел.:

тел.:

e-mail:

e-mail:

I. Експонати (задължителни полета за попълване)
Бизнес сектор:
Видове експонати:

Представени брандове:

До представяне на Изложението се допускат само експонати и техника, които не са употребявани и се предлагат въз основа на Декларация и/или
оторизационни писма от Производителя или собственика/лицензополучателя на търговската марка за българския пазар или Официален вносител,
оправомощен директно от Производителя. За удостоверяване на горното обстоятелство, моля приложете копия от документите към настоящата
заявка и да имате предвид, че с подписване на Заявката за участие декларирате, че тези документи са истински и валидни както към датата на
подаване на Заявката, така и за периода на провеждане на Изложението.
Период:
до 14.12.2018

II. Заявка на изложбена площ
Авансово плащане

А)
1
2
3
4
5

Б)

м2

Застроена изложбена площ - сектор D1 и D2
Външна изложбена площ - сектор А1 и А2
Външна изложбена площ - сектор B1 и В2
Външна изложбена площ - сектор C1 и C2

от 12-32м2
от 24-72м2
от 108-288м2
от 300-750м2
Обща стойност за площ без ДДС:
Такса обслужване (350EUR до 299 м2 вкл.; 450EUR от 300 м2)
Аванс (30% от заявената изложбена площ и 100% такса обслужване) без ДДС:

Доплащане
Доплащане (70% от заявената изложбена площ) без ДДС:

Период:
Период:
14.12.18 - 28.02.19 след 28.02.2019

ед. цена за м2
с 40% отстъпка
66,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
0.00 €
350.00 €
350.00 €

ед. цена за м2
с 20% отстъпка
88,00 €
24,00 €
24,00 €
24,00 €
0.00 €
350.00 €
350.00 €

ед. цена за м2
без отстъпка
110,00 €
30,00 €
30,00 €
30,00 €
0.00 €
350.00 €
350.00 €

до 31.01.2019
с 40% отстъпка
0.00 €

до 28.02.2019
след 28.02.2019
с 20% отстъпка
0.00 €
0.00 €

III. Условия за ползване на отстъпки, срокове и начин на плащане. Други забележки
1. Условия за ползване на отстъпки
А) При заявяване на участие и плащане на аванс до 14.12.2018 г. върху цените за наем на изложбена площ се начисляват 40% отстъпка.
Доплащането също е с 40% отстъпка, в случай че е направено до 31.01.2019 г.
Б) При заявяване на участие и плащане на аванс от 15.12.2018 г. до 28.02.2019 г. върху цените за наем на изложбена площ
се начисляват 20% отстъпка. Доплащането също е с 20% отстъпка, в случай че е направено до 28.02.2019 г.
2. Начин и срокове за плащане
Плащанията се извършват по банков път до 5 работни дни след издаване на проформа-фактура, но в случай на ползване на отстъпка, не по-късно от
съответния срок.
3. Такса обслужване
Такса обслужване се заплаща в пълен размер заедно с аванса за площта. Върху такса обслужване не се калкулират отстъпки за ранно заявяване.
Включва: такса за регистрация, включване на ИЗЛОЖИТЕЛЯ в електронния каталог на Изложението, безжичен интернет, електровръзка с мощност 2kW,
такса смет и заверка проект.
При подписване на заявката от пълномощник, следва да се приложи и копие от пълномощното.
Заявил /име и длъжност/:
Контакти /имейл и телефон/:
Попълнете формуляра и го изпратете в електронен вид на имейл: exhibition@bata-agro.org

ОРГАНИЗАТОР:

ДАТА:
(подпис, печат)
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