
STÁNEK RESTAURACE

STÁNEK OSTATNÍ

PŘÍPOJKY

Závazná přihláška k účasti – smlouva
Registrační číslo:

Pardubické Ovínění, Pardubice, 26.-27.7.2019

Sommelierský Servis s.r.o.

IČ: 04062019 DIČ: CZ04062019

www.somservis.cz | www.vinovnici.cz | www.ovineni.cz

KONTAKTNÍ ADRESA:

Vystavovatel:.............................................................................................................

Ulice:...........................................................................................................................

Město:.............................................................. PSČ:.................................................

IČ:................................................... DIČ:............................................................

Kontaktní osoba:..............................................................................................

Tel.:.......................................................................

 Email:................................................................................................................................

        Web:...................................................

Firma:...........................................................................................................

Ulice:.............................................................................................................

Město:......................................................... PSČ:..................................

FAKTURAČNÍ ADRESA: (je-li odlišná od KONTAKTNÍ ADRESY)

Prodávaný sortiment:.............................................................................................................................................................................................................................................................................

150,-/m² - prodej výrobků nebo baleného jídla
délka . . . . . .  x  hloubka . . . . . .  = . . . . . . . m²

Cejl 480/12, 602 00 Brno

STÁNEK VINAŘ

500,- Kč/m² - prodej vína a výrobků z něj
délka . . . . . .  x  hloubka . . . . . .  = celkem . . . . . . . m²

Na akci bude prodej probíhat prostřednictvím systému NFC Tron. 
Prodejce tak nemusí řešit zákonné povinnosti EET ani pokladní 
systém. Odpadá také riziko plateb v hotovosti, poplatky za platby 
kartou a navíc každý prodejce obdrží své statistiky prodejů.

V rámci servisu bude odváhěno 4,5 % z tržeb + DPH, které budou 
placeny zápočtem.350,- Kč/m² - prodej jídla a nápojů mimo víno

délka . . . . . .  x  hloubka . . . . . .  = celkem . . . . . . . m²

SPOLUVYSTAVOVATEL (�rma, adresa, telefon, fax, e-mail):.......................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

PROPAGACE V RÁMCI AKCE

FORMÁT PRODEJE NA AKCI 

Elektrická přípojka

Kabel prodlužovací 25M, 230V 190,-/ks/den

Kabel prodlužovací 25M, 400V, 16A 250,-/ks

Kabel prodlužovací 25M, 400V, 32A 290,-/ks

V…………………………………… dne …………………………………. ……………………………………………………………..

……………………………………………………………..V…………………………………… dne ………………………………….

razítko a podpis přihlašovatele

razítko a podpis organizátora

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH. Cena platí pro celou dobu trvání akce, pokud není uvedeno jinak.

Přihlašovatel souhlasí se zpracováním osobních údajů pro potřeby �rmy Sommelierský Servis s.r.o. dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Údaje nebudou předány třetím 
osobám.

Přihlašovatel souhlasí s tím, aby daňové dodklady od �rmy Sommelierský Servis s.r.o. byly zasílány a doručovány e-mailem v elektronické podobě ve formátu PDF.

Odevzdáním této přihlášky prohlašujeme, že souhlasíme bez výhrad se zněním Všeobecných obchodních podmínek (viz rub přilášky) a neseme plnou odpovědnost za jejich plnění i 
svými zaměstnanci na akci. Souhlasíme bez výhrad se smluvními podmínkami, které jsou nedílnou součástí přihlášky – smlouvy. Zavazujeme se předem uhradit v plné výši 
organizátorovi akce na základě vystaveného daňového dokladu registrační poplatek, nájemné za objednanou plochu, realizaci stánku a objednané služby.

PRODEJNÍ STÁNEK

Reklamní letáky k odběru                   2.000,-/akce

Reklama v katalogu akce - 1/2 strany DL                  2.000,-/akce

Reklama v katalogu akce - 1 strana DL                  3.000,-/akce

Reklama v katalogu akce - 2 strany DL                  5.000,-/akce

Reklama v katalogu akce - vnitřní obálka DL                  5.000,-/akce

Reklama v katalogu akce - zadní obálka DL                  9.000,-/akce

Prodejní stánek ani vybavení prodejního místa není součástí pronájmu 
a přihlašovatel si jej zajišťuje sám a na vlastní náklady. 

Po předchozí písemné domluvě je možné zajistit stánek organizátorem
za poplatek.

Promo příspěvek na sociální sítě 2.000,-/příspěvek
Roll-up/banner (mimo prodejní místo)                  1.500,-/akce

Manager akce: Ing. David Schön, david@vinovnici.cz, +420 776 176 770

REGISTRAČNÍ POPLATEK 1.350,- Kč (hradí i spoluvystavovatel)  

400V 16A                   ks

Noční proud                       ano/ne
Cena za příkon 120,-/kW

400V 32A                   ks

                           ks

        /den          ks

        /den          ks

230V                       ks

celkový příkon kW


