
Společné podmínky pro všechny typy a velikosti stánků:

- Expozice bude připravena vždy jeden den před zahájením veletrhu v 10:00 h
- V případě vlastního celoplošného polepení a poškození stěnových panelů
  bude účtován příplatek ve výši Kč 1.500,- / ks

- Vrácení nebo výměna základního vybavení nebude kompenzováno snížením ceny
- POZOR - demontáž expozice probíhá ihned po skončení veletrhu
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BASIC
9 m2

TYP A
6 m2

Cena zahrnuje: výstavbu expozice a vybavení dle uvedeného soupisu, společné dělící stěny, obvodový stropní rastr, límec výšky 33 cm,
1x nápis na límec, koberec šedá ELEA, paušální podíl spotřeby elektrické energie - příkon do max. 1,3 kW na 1 kóji vč. osvětlení.

Vybavení expozice:

1x stůl 80 x 80 cm
2x židle Bystřice
1x věšáková lišta
1x kloubové svítidlo
1x trojzásuvka 230 V / 16A
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Typová expozice řadová - TYP A, 2 x 3 m, celková cena Kč 4.740,- + DPH
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Pozn.: Možnost objednání typové expozice rohové - rohové expozice budou upraveny dle přidělené výstavní plochy.

BASIC
9 m2

TYP B
12 m2

Vybavení expozice:

1x stůl 80 x 80 cm
3x židle Bystřice
1x věšáková lišta
2x kloubové svítidlo
1x trojzásuvka 230 V / 16A

Typová expozice řadová - TYP B, 4 x 3 m, celková cena Kč 9.480,- + DPH
                                                                                               

Pozn.: Možnost objednání typové expozice rohové - rohové expozice budou upraveny dle přidělené výstavní plochy.

BASIC
9 m2

TYP C
24 m2

Vybavení expozice:

2x stůl 80 x 80 cm
6x židle Bystřice
2x věšáková lišta
4x kloubové svítidlo
1x trojzásuvka 230 V / 16A

Typová expozice řadová - TYP C, 8 x 3 m, celková cena Kč 18.960,- + DPH
                                                                                               

Pozn.: Možnost objednání typové expozice rohové - rohové expozice budou upraveny dle přidělené výstavní plochy.

Cena zahrnuje: výstavbu expozice a vybavení dle uvedeného soupisu, společné dělící stěny, obvodový stropní rastr, límec výšky 33 cm,
1x nápis na límec, koberec šedá ELEA, paušální podíl spotřeby elektrické energie - příkon do max. 2,2 kW na 1 kóji vč. osvětlení.

Cena zahrnuje: výstavbu expozice a vybavení dle uvedeného soupisu, společné dělící stěny, obvodový stropní rastr, límec výšky 33 cm,
1x nápis na límec, koberec šedá ELEA, paušální podíl spotřeby elektrické energie - příkon do max. 3,6 kW na 1 kóji vč. osvětlení.


	Stránka 1

