
podpis, razítko vystavující firmy podpis, razítko zastupující agenturydatum

UZÁVÌRKA PRO SNÍŽENÉ CENY: 30. 9. 2012

21. - 24. 2. 2013 | VÝSTAVIŠTÌ PRAHA - HOLEŠOVICE

 

Termín konání:

Montáž (pøíprava expozic): 

Demontáž expozic:

PØIHLÁŠKA K ÚÈASTI

18. - 20. 2. 2013

21. - 23. 2. 2013

24. 2. 2013

24. 2. 2013

25. 2. 2013  

08.00 - 22.00 hod.

10.00 - 18.00 hod.

10.00 - 16.00 hod.

16.00 - 24.00 hod.

00.00 - 18.00 hod.

TERINVEST, spol. s r.o., veletržní správa

Bruselská 266/14, 120 00 Praha 2, ÈR

Tel.: +420 221 992 151

Fax: +420 221 992 139

drevostavby@terinvest.com

IÈ: 48115592, DIÈ: CZ48115592

bank. spojení ÈSOB, è.ú.: 3809761/0300

www.drevostavby.eu

vystavující firma

2výstavní plocha (min. 6 m ) délka x hloubka do 30. 9. 2012

22.450,- Kè/m22.150,- Kè/m

22.250,- Kè/m21.950,- Kè/m
21.950,- Kè/m21.750,- Kè/m

21.200,- Kè/m 21.300,- Kè/m

od 1. 10. 2012 CENA CELKEM2m

2výstavní plocha bez stánku do 49 m

2výstavní plocha bez stánku 50 - 99 m

2  výstavní plocha bez stánku 100 m a více

venkovní plocha

umístìní øadové

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

NE (pøíplatek z plochy 10%)

(pøíplatek z plochy 15%)

(pøíplatek z plochy 20%)

(pøíplatek z plochy 20%)

NE

NE

NE

NE

NE

NE

2umístìní rohové - 2 strany otevøené (min 15 m )

2umístìní poloostrovní - 3 strany otevøené (min 50 m )

2umístìní ostrovní - 4 strany otevøené (min 60 m )

2umístìní na hlavním koridoru (min 20 m )

požadovaná výška stánku nad 2,5 m výška

2zatížení stánku nad 350 kg/m zatížení

550,- Kè

4.000,- Kè

2kg/m

m

CELKEM:

jiné požadavky

povinné pojištìní

registraèní poplatek

registraèní poplatek za spoluvystavovatele

pøevažující obor èinnosti:

spoluvystavující firma

fakturaèní adresa, PSÈ

zasílací adresa, PSÈ

adresa, PSÈ

telefon

telefon

fax

fax

e-mail

e-mail

DIÈ

DIÈ

IÈ

IÈ

vyøizuje

vyøizuje
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5.000,- Kè

Za pøijetí každého spoluvystavovatele je úètován registraèní poplatek 5.000,- Kè. Pøi vìtším poètu spoluvystavovatelù použijte pøílohu.

Zvýhodnìná cena platí pøi úhradì zálohové faktury do 30. 9. 2012.

Firma TERINVEST, spol. s r.o. je zapsána v obchodním rejstøíku vedeného Mìstským obchodním soudem v Praze, oddíl C, vložka 16744. Prohlašujeme, že jsme se seznámili a souhlasíme 

s podmínkami úèasti na veletrzích a výstavách poøádaných spoleèností TERINVEST, uvedenými na zadní stranì objednávky. Podmínkou k umístìní do výstavního rastru je úhrada zálohové faktury 

v termínu splatnosti. Registraèní poplatek viz. zadní strana tohoto listu odstavec IV.2. Povinné pojištìní viz. zadní strana tohoto listu. Všechny uvedené ceny jsou kalkulovány bez DPH. 

V cenì výstavní plochy není zahrnuta stavba expozice.



VŠEOBECNÉ PODMÍNKY ÚÈASTI NA VELETRZÍCH A VÝSTAVÁCH
TERINVEST, spol. s r.o.

I. POØADATEL 
TERINVEST, spol. s r.o., Bruselská 266/14, 120 00 Praha 2, veletržní správa, jejímž 
pøedmìtem podnikání je poøádání veletrhù a výstav (veletrh a výstava dále jen jako 
„veletrh“). Poøadatel urèuje tematické zamìøení (nomenklaturu) veletrhu.

II. VYSTAVOVATEL 
Právnická èi fyzická osoba, které poøadatel potvrdil pøihlášku k úèasti na veletrhu.

III. PØIHLÁŠENÍ A ÚÈAST NA VELETRHU; PØIDÌLENÍ VÝSTAVNÍ PLOCHY
1. K úèasti na veletrhu se lze pøihlásit pouze prostøednictvím vyplnìné pøihlášky, která 

se považuje za návrh na uzavøení smlouvy.
2. Vyplnìnou a podepsanou pøihlášku v písemné podobì je nutno zaslat poštou, nebo 

osobnì na adresu sídla poøadatele, nebo v elektronické podobì podle zvláštních 
právních pøedpisù.

3. Poøadatel rozhoduje o pøijetí nebo odmítnutí pøihlášky (zejm. neodpovídá-li èinnost 
objednatele nomenklatuøe veletrhu, ke kterému se pøihlásil), pøípadnì o krácení 
objednané výstavní plochy; svá rozhodnutí však poøadatel není povinen 
zdùvodòovat. Za odmítnutí pøihlášky se považuje její nepotvrzení poøadatelem.

4. Smluvní vztah (smlouva) vzniká potvrzením pøihlášky poøadatelem (dále jen 
„potvrzení pøihlášky“) s úèinností doruèením do sféry vystavovatele. Potvrzení 
pøihlášky poøadatel uèiní buï písemnou formou (poštou na adresu sídla 
vystavovatele nebo na adresu, kterou vystavovatel uvedl v pøihlášce), nebo 
prostøednictvím elektronických prostøedkù. Poøadatel rovnìž vystavovateli zašle 
zálohovou fakturu za nájem výstavní plochy, registraèní poplatek, 
event. další objednané služby, a to s vyúètováním pøíslušné DPH.

5. Po  obdržení platby stanovené dle zálohové faktury a vyhotovení výstavního rastru 
veletrhu poøadatel zašle vystavovateli „potvrzení o umístìní expozice“, ve kterém 
bude vystavovateli pøidìlena konkrétní plocha a její èíslo. Zároveò poøadatel vystaví 
a vystavovateli zašle další zálohovou fakturu, kterou vyúètuje zbytek objednaných 
služeb vèetnì pøíslušné DPH. Øádné zaplacení celého nájemného, registraèního 
poplatku a dalších objednaných služeb, vèetnì pøíslušné DPH je podmínkou 
pøedání výstavní plochy vystavovateli ve stanoveném termínu; pøi nezaplacení by� 
jen èásti platby má poøadatel právo odmítnout vystavovateli poskytnout objednanou 
výstavní plochu. Zpravidla do 14 dnù po skonèení veletrhu poøadatel vystaví a zašle 
vystavovateli koneèný daòový doklad a dodateènou fakturu na další (dodateèné) 
služby poskytnuté vystavovateli poøadatelem v rámci jeho úèasti na veletrhu.

6. Poøadatel mùže bez souhlasu vystavovatele rozhodnout o zmìnì umístìní, nebo 
tvaru potvrzené výstavní plochy, o této skuteènosti vystavovatele neprodlenì 
vyrozumí. Tato zmìna uskuteènìná poøadatelem nemá vliv na platnost a závaznost 
uzavøené smlouvy a vystavovatel není oprávnìn domáhat se z dùvodu poøadatelem 
provedené zmìny  jakékoli  náhrady.

IV. NÁJEMNÉ VÝSTAVNÍ PLOCHY, REGISTRAÈNÍ POPLATEK, POJIŠTÌNÍ 
ODPOVÌDNOSTI

1. Nájemné se stanoví podle rozsahu objednané (potvrzené) výstavní plochy; každý 
zapoèatý ètvereèní metr se úètuje jako celý. Nájemné je stanoveno na dobu pøípravy 
expozice, prùbìh veletrhu a likvidaci expozice; je v nìm zahrnuta: výstavní plocha, 
základní osvìtlení, vytápìní, požární ochrana, úklid v prostorách veletrhu mimo 
stánky, všeobecná noèní ostraha výstavního areálu, provoz šaten, WC, produkce 
a propagace.

2. Registraèní poplatek vystavovatele zahrnuje následující položky: zaøazení 
základních informací o vystavovateli do katalogu veletrhu a do infosystému, 1 ks 
tištìného èi elektronického katalogu, montážní a vystavovatelské prùkazy ( v poètu 
dle velikosti plochy), poukázky na vstup pro obchodní partnery.

3. Registraèní poplatek spoluvystavovatele se hradí za každý další subjekt úèastnící 
se expozice s vystavovatelem; za úhradu registraèního poplatku 
spoluvystavovatele odpovídá vystavovatel. V pøípadì porušení této povinnosti má 
poøadatel nárok na uhrazení samotného registraèního poplatku spoluvystavovatele 
a dále na zaplacení smluvní pokuty odpovídající výši registraèního poplatku 
spoluvystavovatele.

4. Pojištìní odpovìdnosti vystavovatele za škody zpùsobené tøetím osobám zajiš�uje 
poøadatel a je úètováno jako samostatná položka. Po uhrazení je vystavovatel 
pojištìn na veletrhu min. v rozsahu odpovìdnosti za škody zpùsobené tøetím 
osobám v souvislosti s jeho èinností, a to max. do výše 1 mil. Kè. Vystavovatel si 
mùže na vlastní náklad sjednat další pojištìní své odpovìdnosti.

V. PLATEBNÍ A STORNO PODMÍNKY
1. Vystavovatel se zavazuje poøadateli zaplatit úplatu za veškerá ve smlouvì 

dohodnutá plnìní nejpozdìji v den splatnosti takového plnìní, který je uveden v 
pøíslušném daòovém dokladu (faktuøe). Byl-li daòový doklad vystavovateli doruèen 
ménì než 5 dnù pøed splatností fakturovaného plnìní anebo až po stanoveném datu 
splatnosti fakturovaného plnìní, považuje se za den splatnosti takového plnìní 5. 
den následující po doruèení této faktury vystavovateli. Je-li vystavovatel v prodlení 
s platbou uvedeného (fakturovaného) plnìní, je vystavovatel povinen zaplatit 
poøadateli vedle zákonného úroku z prodlení i smluvní pokutu ve výši 0,1% 
z hodnoty fakturovaného plnìní, s jehož úhradou je vystavovatel v prodlení, a to 
za každý zapoèatý den prodlení. Pøi bezhotovostní platbì se za den úhrady 
považuje den, kdy finanèní prostøedky na úhradu plnìní byly pøipsány na bankovní 
úèet poøadatele.

2. Patnáctý den prodlení vystavovatele s úhradou fakturovaného plnìní se považuje 
za podstatné porušení smluvní povinnosti, èímž poøadateli vzniká právo od smlouvy 
odstoupit. Odstoupení musí být písemné. Poøadatel je oprávnìn požadovat 
zaplacení smluvní pokuty ve výši vystavených a vystavovateli øádnì doruèených 
zálohových faktur.

3. Odvolá-li písemnì vystavovatel svoji úèast v dobì nejpozdìji 5 mìsícù pøed 
plánovaným zahájením veletrhu, zavazuje se odškodnit poøadatele èástkou 
odpovídající  100% ceny registraèního poplatku.

4. Odvolá-li písemnì vystavovatel svoji úèast nejpozdìji 2 mìsíce pøed plánovaným 
zahájením veletrhu, zavazuje se odškodnit poøadatele èástkou odpovídající  50% 
ceny nájemného a všech služeb dohodnutých ve smlouvì a 100% ceny 
registraèního poplatku.

5. Odvolá-li písemnì vystavovatel svojí úèast ménì než 2 mìsíce pøed plánovaným 
zahájením veletrhu, nebo se veletrhu nezúèastní, zavazuje se odškodnit poøadatele 
èástkou odpovídající 100% ceny nájemného a všech služeb dohodnutých ve 
smlouvì a 100% ceny registraèního poplatku.

6. Poøadatel je oprávnìn zapoèíst si svùj nárok na odškodnìní  za platby 
vystavovatelem již uhrazené.

VI. REALIZACE, PROVOZ A LIKVIDACE VÝSTAVNÍCH EXPOZIC
1. Vystavovatel je povinen na pøenechané ploše si zajistit stavbu expozice; mùže 

použít vlastní stánek nebo objednat stavbu stánku u jakéhokoliv tøetího subjektu.
2. Maximální výška expozice vèetnì poutaèù jsou 3 metry; k vyšším expozicím  je 

vystavovatel povinen si vyžádat od poøadatele stavebnì technické parametry hal 
a ty respektovat. Pøi výšce expozice nad 3m musí vystavovatel zaslat poøadateli 
ke schválení konstrukèní plánek stánku (expozice). Vystavovatel odpovídá v plném 
rozsahu za to, že expozice splòuje obecnì závazné právní pøedpisy, technické 
normy, protipožární pøedpisy a jiné pøedpisy bezpeènostnì technického rázu. 
U expozic vyšších než 2,5 m a zároveò u patrových expozic je vystavovatel povinen 
pøedložit poøadateli nejpozdìji pøed zahájením stavby stánku statický posudek a 
posudek požárního zatížení.

3. Architektonické ztvárnìní expozice nesmí omezovat okolní expozice/vystavovatele. 
Zadní èást expozice pøevyšující 2,5 m musí být upravena tak, aby vizuálnì 
nenarušovala vzhled okolních expozic (pohledovì). Expozice nesmí nièím 
pøesahovat do ulièek/koridorù

4. Vystavovatel je povinen si ovìøit a dodržovat výšky, únosnost a pøípadnì jiné 
technické parametry, které jsou vyšší než standardní uvedené v objednávce nebo 
ve výstavním areálu (rozmìry dveøí apod.).

5. Vystavovatel mùže provádìt montáž vlastního stánku pouze v termínu 
(harmonogramu) stanoveném poøadatelem. Pøi realizaci expozic vystavovatel plnì 
odpovídá za èinnost jím  povìøených èi zmocnìných osob ve výstavním areálu.

6. Vystavovatel (resp. jím povìøená osoba) nesmí likvidovat exponáty a expozici pøed 
ukonèením veletrhu.

7. Pøívod elektrické energie, vody a internetové sítì mùže vystavovatel objednat 
výhradnì u poøadatele, a to ve stanoveném termínu pøed veletrhem.

8. Za škody zpùsobené vadnou elektroinstalací v expozici odpovídá v plném rozsahu 
vystavovatel. Vystavovatel je povinen pøedložit poøadateli nejpozdìji v den zahájení 
veletrhu revizní zprávu elektrických rozvodù v expozici vystavenou autorizovaným 
technikem.

9. Vystavovatel odpovídá za výstavní plochu a veškerá jím užívaná zaøízení 
(i pronajatá od poøadatele); zaøízení pronajatá od poøadatele je po skonèení veletrhu 
povinen vrátit neporušené poøadateli. Nástìnné hydranty, požární hlásièe, hasicí 
pøístroje a jiná zaøízení zajiš�ující bezpeènost nesmìjí být pøemís�ovány ani 
zastavìny. Poškodí nebo zneèistí-li vystavovatel výstavní plochy, výstavní areál èi 
zaøízení poøadatele, je povinen tento závadný stav na vlastní náklad napravit, 
èi v plné výši uhradit zpùsobené škody.

10.Vystavovatel je povinen zlikvidovat jím vzniklý odpad na své náklady. Za tím úèelem 
je povinen si objednat odpadní nádoby nebo odpad odvézt vlastními prostøedky. 
Vystavovatel je po demontáži expozice povinen výstavní plochu pøedat uklizenou 
a bez poškození a o tomto pøedání s poøadatelem sepsat protokol. V pøípadì, že 
vystavovatel plochu v øádném stavu nepøedá, je poøadatel oprávnìn vyúètovat 
smluvní pokutu ve výši 100 Kè/m2 objednané výstavní plochy, jež pøedstavuje 
paušalizovanou náhradu nákladù za úklid  výstavní plochy.

11.Vystavovatel se zavazuje dodržovat poøadatelem stanovené èasy pøíchodù 
a odchodù do/z výstavních prostor. Vystavovatelé jsou povinni viditelnì nosit 
vystavovatelské prùkazy po celou dobu konání veletrhu.

VII. PREZENTACE
1. Vystavovatel má nárok na publikaci základních údajù (informací) v katalogu 

poøádaného veletrhu. Vystavovatel má právo uveøejnit další (doplòující) informace 
o své firmì a inzerci v katalogu v pøípadì objednání do stanoveného termínu 
uzávìrky.

2. Vystavovatel je oprávnìn propagovat své výrobky pouze ve vlastní expozici. 
Vystavovatel svojí prezentací nesmí rušit nebo omezovat okolní expozice.  Mimo 
expozice je možné umís�ovat a distribuovat plakáty, reklamní štíty a jiné propagaèní 
prostøedky pouze na místech urèených poøadatelem, za zvláštní poplatky. Poøadatel 
mùže nevhodné prezentace zakázat nebo omezit, a to zejm. v pøípadì, že zpùsobují  
hluk, prach, zplodiny, otøesy èi jinak ruší prùbìh veletrhu. Zákonné poplatky za 
veøejné provozování hudební produkce na stáncích nebo pøi jiné prezentaci 
na veletrhu si zajiš�ují sami vystavovatelé a na vlastní náklad.

3. Dle zákona è. 480/2004 Sb., o nìkterých službách informaèní spoleènosti, v platném 
znìní, souhlasí vystavovatel se zasíláním obchodních sdìlení souvisejících s jeho 
úèastí na veletrhu. Dále v souladu se zákonem è. 121/2000 Sb., autorský zákon, 
v platném znìní, udìluje vystavovatel poøadateli souhlas s poøízením zvukových 
a obrazových záznamù a s jejich zveøejnìním a užitím v souvislosti s prezentací 
veletrhu, a to bez nároku vystavovatele na odmìnu.

4. Poøadatel je oprávnìn použít vystavovatelem zaslané textové a obrazové podklady 
a materiály, a to pro úèely prezentace veletrhu.

5. V souladu se zákonem è. 101/2000 Sb., o ochranì osobních údajù, v platném znìní, 
je poøadatel jako zpracovatel oprávnìn ke zpracování a uchování osobních údajù 
získaných od vystavovatele, za úèelem øádného zajištìní veletrhu, k èemuž 
mu vystavovatel udìluje souhlas.

VIII. ZTRÁTY A POJIŠTÌNÍ
1. Vystavovatel se veletrhu úèastní na vlastní riziko a zodpovìdnost.
2. Poøadatel neodpovídá vystavovateli ani jeho spoluvystavovateli za ztrátu, znièení 

èi jakékoliv poškození exponátù, vybavení a zaøízení stánku, zboží, obalù a balicího 
materiálu, bez ohledu na to, zda se znièení èi jiné poškození stalo pøed zahájením, 
bìhem, èi po skonèení veletrhu. Poøadatel zajiš�uje všeobecnou noèní ostrahu 
výstavního areálu. V pøípadì odcizení exponátù je vystavovatel povinen nahlásit 
tuto skuteènost na Policii ÈR, pøípadné náhrada škody je možná pouze 
prostøednictvím pojiš�ovny. Vystavovatel k tomu úèelu uzavøe pojištìní svých 
exponátù, zaøízení expozice, vystaveného zboží a materiálu.

3. Vystavovatel má možnost pøiobjednat si u poøadatele individuální ostrahu svého 
stánku (expozice).

IX. ZÁVÌREÈNÁ USTANOVENÍ
1. V pøípadì, že poøadatel v dùsledku jím nezavinìných anebo nezpùsobených 

okolností (vis major) nebude mít možnost uspoøádat veletrh, v plánovaném místì, 
nebo èase konání, nemá vystavovatele nárok požadovat na poøadateli vrácení 
plnìní a náhrady škody.

2. Jakékoliv nároky ze strany vystavovatele vùèi poøadateli musí být uplatnìny 
u zodpovìdného pracovníka písemnou formou bezodkladnì ihned po zjištìní 
závady nebo okolnosti vedoucí k zániku závazkù ze smlouvy o úèasti, nejpozdìji 
posledního dne konání veletrhu, jinak toto právo zaniká.

3. Vystavovatel je oprávnìn požadovat jako náhradu škody v dùsledku porušení 
povinnosti poøadatele vyplývající z tìchto všeobecných podmínek úèasti èástku 
odpovídající nejvýše 100% uhrazené úplaty za pronájem výstavní plochy a služby 
uhrazených v dobì porušení povinnosti poøadatelem, kterážto se považuje 
za nejvyšší pøedvídatelnou škodu zapøíèinìnou porušením povinnosti poøadatele.

4. Smluvní vztahy se øídí èeským právem a všeobecnì závaznými právními 
a odbornými pøedpisy.
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