uwagi organizatora:

nr zgłoszenia

nr stoiska

TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ

Łódź

6-8 października 2017

11.08.2017 r.

U
UMOWA

tel. +48 42 637 12 15
fax +48 42 639 70 80
e-mail: biuro@interservis.pl

data
zgłoszenia:

nr
kontrahenta:

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU – UMOWA zawarta w dniu: ……………………. pomiędzy firmą: INTERSERVIS Sp. z o.o. ul. Łąkowa 11,
90-562 Łódź, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Łódź-Śródmieście, XX Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000116382, REGON 470517762, NIP 725-00-09-945 z kapitałem zakładowym 50 000zł,
zwaną dalej organizatorem,
a firmą: pełna nazwa firmy – WYSTAWCY ………………….………………………………………………………………………….…………………………
ulica/budynek/lokal …………………………………………………………….. kod pocztowy ……………….. miasto ……………..………………..………..
telefon ……………………... fax …………..………… e-mail :……………………………….…………... adres www: ……………………….………….…….
firma jest płatnikiem VAT – NIP ……………………. Oświadczam, że działalność gospodarczą prowadzimy na postawie:
a) wpisu do ewidencji działalności gospodarczej nr ……………..…….………. / b) KRS …………..……..………. z dnia ………………….……........
organ rejestrowy ………….……………….………. zwaną/ym dalej Wystawcą, reprezentowaną/ym przez:
(osoba uprawniona do reprezentowania Wystawcy na podstawie wpisu do rejestru KRS lub ewidencji działalności gospodarczej):
imię i nazwisko ………………..…….…………………….…………..… stanowisko ….…………………..… telefon ……………………..………….………
Przedmiotem umowy jest udział w Targach MOJA KUCHNIA, w Łodzi w dniach 6-8 października 2017r.
adres do korespondencji (jeśli inny niż wyżej) : ……………………………………………………………………………………….…………………….…….
……………………………………………………………………………………….…………………….………………………………………………………...….
do rozmów związanych z uczestnictwem w targach upoważniam: imię i nazwisko ……………………………………..…………....………………………
stanowisko ………..…………….telefon ………………………. kom. ……………………. e-mail ……………..……………………….….……………….…..
pełna nazwa firmy – WSPÓŁWYSTAWCY …………………………………………………………………………………………………………….……....…..
ulica/budynek/lokal ……………………………………………………………….... kod pocztowy …………………… miasto …………………………….…..
telefon …………………… fax ……………………… e-mail ………………………………………… firma jest płatnikiem VAT – NIP ……………….……...
ZAMAWIAM POWIERZCHNIĘ POD STOISKO:
stoisko o powierzchni do 20 m2

cena
netto
130 zł/m2

stoisko o powierzchni 20 m2 – 30 m2

m2

wymiary stoiska

wartość

długość

m

110 zł/m2

szerokość

m

stoisko o powierzchni 30 m2 – 50 m2

100 zł/m2

wysokość

m

stoisko o powierzchni powyżej 50 m2

90 zł/m2

szeregowe

narożne

półwyspowe
wyspowe
Łączna kwota netto ZAMÓWIENIA – U

WYLICZENIE ŁĄCZNEJ NALEŻNOŚCI ZA UDZIAŁ W TARGACH
Kwota netto z formularza U (Umowa)
Kwota netto z formularza S (Stoisko)

zł
zł
RAZEM NETTO

zł
zł

+23% VAT
ŁĄCZNIE DO ZAPŁATY

zł
zł

Należność prosimy uregulować w biurze spółki
gotówką lub przelewem na konto Interservis
BZ WBK SA I O/Łódź
16 1090 2705 0000 0001 0041 2605
Z dopiskiem MOJA KUCHNIA
w terminie:
do dnia 11.08.2017 r. - 45% kosztów uczestnictwa,
do dnia 15 .09.2017 r. - pozostała kwota.

INTERSERVIS Sp. z o.o. przy świadczeniu usług posługuje się Regulaminem udostępnionym dla wszystkich zainteresowanych pod adresem: www.interservis.pl w zakładce
„Poznaj Interservis”. Informujemy, że przed zawarciem niniejszej umowy można zapoznać się z treścią regulaminu, jak również przechowywać go oraz odtwarzać w zwykłym toku
czynności. Stosownie do ustawy z 18.07.2002 r. o świadczenie usług drogą elektroniczną oświadczam, że jestem usługobiorcą usług świadczonych przez INTERSERVIS Sp. z
o.o. (dalej: INTERSERVIS) oraz wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej na udostępniony przeze mnie adres poczty elektronicznej. Zgoda może być odwołana w
każdym czasie. Wyrażam zgodę na stosowanie faktur elektronicznych, tj. na udostępnianie oraz ich przesyłanie na wskazany adres poczty elektronicznej. Płatnik-Wystawca
wyraża również zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w niezbędnym zakresie przez INTERSERVIS w związku w wykonaniem umowy, świadczeniem usług podczas
Targów Moja Kuchnia 2017 oraz obsługą posprzedażną, przy czym zgoda ta może być odwołana w każdym czasie. Szczegóły zasad przetwarzania danych osobowych znajdują
się w Polityce prywatności dostępnej pod adresem: www.interservis.pl.Podpisując niniejsze Zgłoszenie Udziału -Umowę akceptujemy jako obowiązujące nas: Regulamin dla
uczestników krajowych i międzynarodowych imprez targowych i wystawienniczych organizowanych przez INTERSERVIS Sp. z o.o., Postanowienia Szczegółowe dla Wystawców
Targów Moja Kuchnia w Łodzi w dniach 6-8.10.2017r. zamieszczone na stronie www.interservis.pl będące integralną częścią Zgłoszenia Udziału-Umowy.

Miejscowość, data i pieczęć Płatnika-Wystawcy

Podpisy osoby uprawnionej do reprezentowania Płatnika-Wystawcy
na podstawie wpisu do rejestru KRS lub ewidencji działalności gospodarczej

