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ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK [ÁSZF]
1.

A Kiállítás-szervező és az Ügyfél között, az alábbi feltételekkel kiállítás szervezési szerződés [Szerződés] jött
létre a fejlécben szereplő kiállítás és konferencia [Rendezvény] tekintetében, valamint ezen ÁSZF, továbbá
a Jelentkezési lap [Jelentkezési lap], mint speciális rendelkezések szerint meghatározott feltételekkel,
továbbá a Jelentkezési lapon részletezett – de alább az ÁSZF-ben részletesen meghatározott – feltételekkel,
illetve a többlet szolgáltatások tekintetében.

2.

A Rendezvény kiállítójaként – annak üzleti jellege miatt – elsősorban, de nem kizárólagosan, egyéni
vállalkozói névjegyzékben, avagy cégnyilvántartásban nyilvántartott, érvényes adószámmal rendelkező jogi
személy, avagy jogi személyiség nélküli szervezet, avagy ugyancsak üzletszerűen szakértői vagy tanácsadói
tevékenységet folytató jogi- avagy természetes személy vehet részt. A Kiállítás-szervező fenntartja a jogot,
hogy a Rendezvény jellege és az azon résztvevők összetétele alapján maga válassza meg a kiállítókat annak
érdekében, hogy minél szélesebb, de ugyanakkor a Rendezvény jellegéhez legjobban alkalmazkodó
termékpaletta és kiállítói kör számára biztosítsa a rendezvényen történő részvételi és bemutatkozási
lehetőséget.

3.

A kiállítási standokat a Kiállítás-szervező bocsátja az Ügyfél rendelkezésére, amelyek egymással egységes
műszaki tartalommal és megjelenéssel kerülnek kialakításra, de eltérő alapterülettel és felszereltséggel,
amely indokolja a díjkülönbözetet. Az Ügyfél azonban jogosult csak a stand-helyet is igénybe venni az
alábbi feltételekkel, saját-, egyedi standfelépítménye elhelyezhetősége érdekében. Az Ügyfél ezen
Szerződés szerint és a Kiállítás-szervezővel együttes, írásbeli megállapodás – azaz elektronikus
megrendelés és visszaigazolás után – valamint a kiállítási stand ki-, illetve átalakítás ellenértékének
megfizetése után elvégezteti a standok egyedi igényekre történő átalakítását. Ezen igényét az Ügyfél a
Kiállítás-szervezőnek a Jelentkezési lap kitöltésével és visszaküldésével jogosult és köteles jelezni az ott
írtak szerint annak kitöltésével. A standok kialakítása és felépítése 3. személy vállalkozó által történik a
Kiállítás-szervező megrendelése alapján.

4.

Az igényelt területen a Kiállítás-szervező saját költségén „S”, „M” és „L” típusú egységstandot, ill.
szőnyegezett standterületet bocsát Ügyfél rendelkezésére a 2. számú mellékletben foglaltak szerint
[Kiállítási egységstand díja és költségei – Speciális igények díjai], az ott részletezett műszaki feltételek és
felszereltség-, illetőleg az Ügyfél, Jelentkezési lapon előzetesen rögzített, a Kiállítás-szervező által
elfogadott és visszaigazolt egyedi igénye, illetőleg előzetesen megfizetett ellenértéke alapján. Az „A” típusú
stand esetében, de csak ez esetében lehetőség van arra, hogy csak a standhelyet – felépítmény helyet –
igényelje az Ügyfél, és maga hoz saját standot, avagy lehetősége van a Kiállítás-szervezőtől egy, a megadott
standtípusoktól eltérő, egyedi, másik típusú stand kialakítását és rendelkezésre bocsátást igényelni
ellenérték ellenében.

5.

Az un. „L” típusú (de értve itt a saját standfelépítményt is) standon belüli elektromos szerelések esetében
lehetőség van egyedi elektromos csatlakozási igények teljesítésére, amit csak megfelelő szakképesítéssel
rendelkező személy végezhet. Amennyiben a stand elektromos berendezéseinek kiállítói szerelése nem
felel meg az alkalmazandó érintésvédelmi, tűzrendészei jogszabályok és szabványok előírásainak, akkor a
Kiállítás-szervező az áramkör bekapcsolását megtagadhatja. A villamos szabványok, érintésvédelmi
illetőleg tűzvédelmi előírások betartása a Rendezvény teljes időtartamára (villamos szempontból a
bekapcsolástól a kikapcsolásig, ill. a feszültség-mentesítésig terjedő időszakra) minden Ügyfél számára
kötelező.
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6.

Az „S”, „M” és „L” típusú egységstandok kiállítási anyagokkal, termékekkel, tájékoztatókkal történő
berendezése az Ügyfél joga és kötelessége. Az Ügyfél jogosult a standját úgy berendezni, hogy az a kiállítás
jellegébe, összképébe és annak tematikájába és színvonalába, avagy más kiállítók általi megjelenéshez is
harmonikusan illeszkedjen. A standok berendezése a Rendezvény első napja előtti napon 15-20 óra között
történhet. A kiállított termékek, áruk, reklám- és más anyagok, tájékoztatók helyszínre, helyszínről történő
szállításáért, elhelyezéséért a kockázatot kizárólag Ügyfél viseli. A Rendezvény helyszínén a vészkijáratok
még ideiglenesen sem torlaszolhatók el és szállításra sem vehetők igénybe, az ajtók, közlekedési utak
igénybevétele pedig kifejezetten a Rendezvény és az odalátogatók vagy a szervezésben egyéb módon
részvevők érdekeinek védelme és szem előtt tartása mellett lehetséges.

7.

Ügyfél reklámanyagai, tájékoztatói, kiállítási anyagai csak a saját standján helyezhetők el, egyéb
reklámtevékenységet végezni, más területen reklámhordozót elhelyezni kizárólag a Kiállítás-szervezővel
történt megállapodás alapján megengedett.

8.

A Kiállítás-szervező a Jelentkezési lapok beérkezésének sorrendjében fogadja el a standok kiválasztását az
Ügyfelek részéről, de fenntartja a jogot arra, hogy a Rendezvény jellegéhez legjobban megfelelő kiállítókat
és kiállítási standokat helyezhessen és helyezzen el tematikus rendben egymás mellé, avagy más
indokolható csoportosításban és elrendezésben. A Kiállítás-szervező az Ügyfél számára a foglalásról
elektronikus visszaigazolást küld, a Jelentkezési lap szerinti elektronikus levélcímére.

9.

Az Ügyfél jogosult arra, hogy az igényelt stand műszaki kialakítását, vagy akár a kiválasztott sorszámú
standot a Rendezvény megnyitása előtt megváltoztathassa, de csak abban az esetben, ha erre a Kiállításszervező a még rendelkezésre álló standok alapján lehetőséget tud biztosítani. Azonban ezt kizárólag
legkésőbb a kiállítás első napját megelőző 15. napig teheti meg. Akár az előbbi megváltoztatási igény nem
várt nem teljesítése, vagy az Ügyfél előbbi vagy más okok miatti visszalépése, megrendelés lemondása
[Lemondás] nem mentesíti az Ügyfelet az alábbi, 10. pontban részletezett díjak megfizetése alól.

10. A jelentkezési szándék megváltoztatása, a kiállítástól való elállás az alábbiakban részletezett módon fizetési
kötelezettséget keletkeztet, az alól nem mentesít.
a) A Kiállítás-szervező a Szerződés 11. pontja szerint 2db rész-számlát állít ki a Rendezvény díjai
tekintetében, amelyeknek az ellenértékét Ügyfél köteles azok szerint és az ott írt 8 napos fizetési
határidőben megfizetni a Kiállítás-szervező, ezen Szerződés fejlécében is szereplő bankszámlája
javára.
b) A kiállítói részvételnek a rendezvény első napjától visszafelé számított 60. napon belüli történő
lemondása (elállás) esetén az addig kiszámlázott és Ügyfél által megfizetett részvételi díj –
egységstand vagy standhely és/vagy az „L” típusú stand esetében az egyedi felépítmény díja, illetve
az egyedileg kért szolgáltatások ellenértéke – 50%-a un. bánatpénzként a Kiállítás-szervezőt illeti
meg. Amelyet vagy jogosult annak a tényleges megfizetése esetében előbbiek szerint csökkentett
összegben az Ügyfélnek a küldést biztosító bankszámlájára megfizetni. Avagy ezt az összeget az
Ügyféltől az annak meg nem fizetettsége esetén követelni. Az előbbi összeg megfizetésére az
Ügyfél a Jelentkezési lap aláírásával kötelezettséget vállal.
c) A Rendezvényen való kiállítói részvételnek az első napját megelőző 30. napon belüli lemondása
esetén az addig kiszámlázott díj (standhely, egységstand, egyedi ki- vagy átalakítási díj, egyedi
szolgáltatások) teljes összege bánatpénzként a Kiállítás-szervezőt illeti meg. Amelyet a Kiállításszervező a b) alpontban írtak szerint jogosult érvényesíteni az Ügyfél irányában.
11. A Rendezvényen történő részvételre, mint teljes részvételi díjra [Teljes részvételi díj] vonatkozó számláit a
Kiállítás-szervező az alábbi részletekben bocsájtja ki és küldi meg Ügyfélnek, aki azok ellenértékét a számlák

Kiállítást szervező [Kiállítás-szervező]
MOHAnet Mobilsystems Zrt., Székhely: 1152 Budapest, Telek
utca 7-9.; Cg. 01-10-046541, adószám: 11689234-2-42,
Bankszámlaszám: 12011526-01050525-00100009, Képviseli:
Havasi Zoltán vezérigazgató

IoT Live Show 2022. Kiállítás és Konferencia [Rendezvény]
Helyszín: UP Rendezvénytér, 1042 Budapest, Szent István tér
13-14., weboldal: www.iotliveshow.hu, Elektronikus levélcím:
info@iotliveshow.hu, Telefonszám: +36 20 438 9498, Időpont:
2022. május 25., 10:00-18:00 és 2022. május 26., 10:00-17:00.

és a fentebb, a 10. pont a) alpontjában írtak szerint köteles megfizetni. Ügyfél köteles a részére kiállított
papír alapú számlát kézhez venni az ezen Szerződés szerinti, számlázásra rendelkezésre bocsátott
számlázási címén, ennek hiányában a cég vagy más regiszterben nyilvántartott hivatalos kézbesítési címén.
a) Első fizetési részletként az „S”, valamint a „M” és a „L” típusú un. egységstandok – azonban az „S”,
„M” típusúak esetében a felépítmény tekintetében nincs lehetőség egyedi átalakítási igényekre –
díjának 50%-a kerül kiszámlázásra. Természetesen mindez a vonatkozó ÁFA.tv., és más előírások
szerint. Az „L” típusú stand esetében az így kiszámlázott első 50%-os díjrészlet magában foglalja
azt az esetet is, ha az „L” típusú stand esetében Ügyfél saját standfelépítménye miatt csak a saját
maga által hozni és felépíteni kívánt standjának megfelelő standhelyet igényli, és csak ennek díját
fizeti meg. És amelyet a Kiállítás-szervező – a leegyeztetett, kölcsönösen aláírt majd elektronikusan
elküldött Jelentkezési lap, mint egyben Szerződés létrejötte után – 8 napon belül számláz ki, 8
napos fizetési határidő mellett Ügyfélnek.
b) Kiállítás-szervező az „L” típusú stand esetében, amennyiben Ügyfél a Jelentkezési lapon külön
megrendelt standfelépítmény átalakítást is igényelt, akkor az át- vagy egyedivé alakítás díját teljes
összegben, és nem 50-50%-ban megbontva, hanem egy összegben és külön tételként a kiállítói
megrendelés Jelentkezési lap szerinti elfogadását követően, és 8 napos fizetési határidővel
számlázza ki az ÁFA.tv. és más vonatkozó előírások szerint Ügyfélnek. Aki azt ugyancsak köteles
előbbiek szerint, banki átutalással kiegyenlíteni, a számlán jelzettek szerint.
c) Második részlet a megfizetendő ellenértéknek az akkor még fennmaradó része. Illetve mind az „L”,
mind az „M” és az „S” típusú standok esetében az egyedileg kért plusz felszerelések (amit a stand
kialakítás díja és ára nem tartalmaz pl.: bútorok, hűtő), valamint az „S”, illetve az „M” és az „L” típusú
stand egyedi grafikája 2022. május 2-án kerülnek kiszámlázásra 8 napos fizetési határidővel.
12. A kibocsátott és így kézhez vett papír alapú számla megküldésével, az átvétel igazolásával, az abban foglalt
fizetési határnapon a követelés elismertnek és lejártnak minősül. Késedelmes fizetés esetén, a számlán
feltüntetett kamat kerül felszámítására. A Teljes részvételi díj (mindkét számla ellenértéke) meg nem
fizetése nélkül Ügyfél nem vehet részt a rendezvényen és a standot, valamint a kiállítási területét sem
jogosult birtokba venni, és a Rendezvény helyszínére sem léphet be kiállítóként.
13. Ha a COVID-19 miatt-, avagy más, a vírusjárvány miatt elrendelt rendkívüli jogrend vagy más rendkívüli
intézkedések, vagy járványügyi vész- vagy veszélyhelyzet miatt zártterű rendezvények, vagy nem
rendezhetők meg, vagy létszámkorlátozásra tekintettel annak a fejlécben jelzett időpontban történő
lebonyolítása nem lehetséges, akkor a Kiállítás-szervező jogosult a Rendezvény időpontját egy
alakalommal más időpontra módosítani. Amely időpont azonban függ a veszély-, illetve járványhelyzet
akkori és nem várt következményeitől és a rendezvény helyszín mások általi foglaltságától, de ebben az
esetben a Kiállítás-szervezőt fokozott tájékoztatási kötelezettség terheli Ügyfél irányában. Az utóbbit és a
Kiállítás-szervezőt is együttesen, fokozott együttműködés és tájékoztatási kötelezettség terheli egymás
irányában a Rendezvény más, legfeljebb egy éven belüli lebonyolíthatósága érdekében.
14. Előbbiek szerinti módosulás esetén – és amelynek tiszteletben tartására a Kiállítás-szervező kötelezettséget
vállal – Ügyfél a Teljes részvételi díj ténylegesen meg is fizetett 50%-a ellenében, az általa már a Jelentkezési
lap szerint lefoglalt standhelyét jogosult fenntartani a módosult időpontban megrendezésre kerülő
Rendezvényt illetően. Amennyiben az időpont módosulás bejelentésekor Ügyfél már a megrendelése
szerint megfizetendő díjnak 50%-án felül további díjat, szolgáltatások és megrendelések, átalakítások
ellenértékét is megfizette, és a foglalását fenn kívánja tartani, a Kiállítás-szervező a megfizetendő díjnak az
50%-át meghaladó és ténylegesen befizetett összeget Ügyfél kérésére visszatéríti. Mindezt akkor, ha még
ténylegesen nem került sor az átvett ellenérték alapján a standok átépítésének, egyedi igények szerinti
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tényleges kialakítására. De előbbiek esetében a Kiállítás-szervező a tényleges és általa vállalt és megrendelt
kötelezettségeit a 3. személyek, pl. a felépítményeket kivitelező cég irányában, Ügyfél kérésére köteles
igazolni.
15. Abban a nem várt esetben, ha Ügyfél az előbbi ok miatt módosított időpontban megrendezésre kerülő
Rendezvényen nem kíván részt venni kiállítóként/előadóként, akkor a Kiállítás-szervező a ténylegesen meg, avagy befizetett részvételi foglalási díjat – de az egyedileg megrendelt és már teljesítés alatt álló
szolgáltatások díját viszont nem – teljes egészében visszatéríti kiállítónak. Ebben az esetben az Ügyfél a
későbbi időpontban megtartandó rendezvényen kiállítóként kizárólag akkor vehet részt, ha a Jelentkezési
lap szerinti jelentkezési folyamatot ismét elindítja és a Rendezvény tekintetében van szabad kiállító hely és
stand.
16. Ügyfél nem, avagy kifejezetten az erre vonatkozó kiállítás-szervezői engedély és a tűzvédelmi szakhatóság
engedélyével, illetve messzemenőkig a tűzrendészeti szabályok betartásával helyezhet el olyan termékeket,
amelyek tűzveszélyesnek minősülnek. A Rendezvény területén az 54/2014. (XII.5.) BM rendelet – az
Országos Tűzvédelmi Szabályzatról –, ezentúl az egyéb vonatkozó szabványokban, más jogszabályokban
foglalt előírások betartása kötelező. Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzése, valamint
pirotechnikai eszközök, fegyver, kábítószer a Rendezvény területére hozatala szigorúan tilos. A közlekedési
útvonalat leszűkíteni, eltorlaszolni tilos. Tűzoltási felvonulási területen és menekülési útvonalon anyag és
jármű tárolása tilos. A Rendezvény területén, mint zárt térben általában is, a dohányzás nem engedélyezett.
A tűzvédelmi-, illetve a dohányzási és egyéb szabályok megsértéséért Ügyfél felelősséggel tartozik.
17. Hálózati- és akkumulátoros árammal működő berendezések, eszközök bemutatása csak a
Magyarországon, ill. az EU-ban elfogadott minősítésnek, szabványnak megfelelő előírások teljeskörű
betartásával lehetséges.
18. Ügyfél a termékeit és az általa bemutatni kívánt kiállítási anyagait kizárólag a számára kijelölt területen
helyezheti el, továbbá köteles a kereskedelemre és a marketingre, illetve a számla kiállítására avagy a
kitelepülésre, azaz az üzleten kívüli kereskedelmi forgalomra vonatkozó előírások teljeskörű betartására.
Előbbiek megsértése és bármely jogvita esetében a kereskedelem-felügyeleti avagy az adóhatósági és
egyéb ellenőrző hatóságok közti jogvita vagy hatósági kötelezés során az intézkedési kötelezettség
kizárólag Ügyfelet terheli.
19. A Rendezvény épülete a Rendezvény első napjától kezdve őrzött. Az épület őrzése a nyitás előtti nap 20
órától kezdődik és másnap reggel a nyitás előtt egy órával fejeződik be. Ügyfél a kiállítási napokon egy
órával a nyitás előtt foglalhatja el standját. A Rendezvény első napján az őrzés az informális rendezvény
végeztével kezdődik és a következő napi nyitás előtt egy órával fejeződik be. A Rendezvény zárva tartási
időszaka alatt történt károkat észlelés után azonnal jelenteni kell. A Rendezvény nyitvatartási ideje alatt a
Kiállítás-szervező a kiállítási tárgyakért, kiállítói vagyon és felszerelési tárgyakért, eszközökért, áru- vagy
termékbemutatási készletéért felelősséget nem vállal. A Rendezvény utolsó napján és annak utolsó óráját
követően azonnal, a kiállítási anyagok és a kiállítói termékek elszállítását kiállítónak meg kell kezdenie és a
lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb még ugyanaznap 24.00 óráig be kell fejezni. Ettől eltérni csak
a Kiállítás-szervező hozzájárulásával lehet.
20. Kiállítás-szervező javasolja Ügyfél számára a kiállítás biztosítás megkötését biztosító társasággal, azon
kockázati körökre, amelyre a kiállítás kivitelezőjének felelősségbiztosítása nem terjed ki. A biztosítás tárgya:
A vásárokon és kiállításokon a biztosított vagyontárgyakban a kiállítás és ahhoz kapcsolódó szállítás során
véletlen és balesetszerűen bekövetkezett kár. Kockázati körök: A kiállítás ideje alatt: tűz, robbanás,
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épületbeomlás, vihar, földrengés, betörés, lopás, rablás, törés. Szállítás ideje alatt: Szállítóeszközt ért
baleset, tűz, villámcsapás, robbanás, épület- vagy híd beomlása, vihar, földrengés, földcsuszamlás, lopás,
törés. Ügyfél rendkívüli esemény (pl. elemi kár) következtében a Szervezővel szemben kártérítési igénnyel
nem lép fel, a másnak okozott kárt saját felelősségbiztosítása alapján rendezi.
21. A Rendezvényen mozgó- és állókép felvételek készülnek, illetve készülhetnek. Ügyfél tudomásul veszi, hogy
standjáról, előadásáról, kiállítási tárgyairól, munkatársairól a Rendezvény nyilvánosság számára is
megnyitott időtartama alatt mozgó- és állóképek készülhetnek, valamint jelen Szerződés elfogadásával
hozzájárul ahhoz, hogy ezek a felvételek a vonatkozó személyiségi jogi előírások betartásával
nyilvánosságra kerüljenek, azokat a Kiállítás-szervező a rendezvény honlapján, közösségi média felületeken,
tájékoztatóiban és hirdetéseikben, valamint a Rendezvényt bemutató egyéb felületeken felhasználja. Ügyfél
tudomásul veszi és biztosítja, hogy munkavállalóit, megbízott vállalkozóit ennek megfelelően tájékoztatja
és az érintettek beleegyezéséről gondoskodik, illetve részvevők beleegyezését vélelmezi az érintett
kifejezett tiltakozásának kifejtése kivételével.
22. Ezen Szerződében – értve itt a Jelentkezési lapot, mint Speciális rendelkezéseket és az Általános Szerződési
Feltételeket és a hozzá tartozó Mellékletek (1-5. számú melléklet) együttesen – nem szabályozott
rendelkezések körében elsősorban a Ptk. és más vonatkozó, hatályos jogszabályok irányadók. Az ÁSZF
mindenkori hatályos rendelkezései elektronikusan, 0-24órás intervallumban elérhető és letölthető a
www.iotliveshow.hu/aszf címről.

Budapest, 2022. március 1.

MOHAnet Mobilsystems Zrt. /Kiállítást szervező - képviseli: Havasi Zoltán vezérigazgató /sk.
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1.

számú melléklet – Kiállítói standok

Alaprajz
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Egységstandok:
„S” stand

Mérete:


2 x 2 m = 4 nm

Felszereltsége:










fehér falak
szőnyegezve fóliatakarás nélkül
rátét fríz és frízfelirat (100 x 30 cm-es grafikai méretben)
közös WiFi hozzáférés (nem dedikált)
elektromos csatlakozás (10A): 1 db 3-as elosztó
1 db Nokia spot lámpa
1 db 100 x 50 x 100 cm-es zárt infopult
2 db fekete bárszék
szemetes

A standhoz igényelhető egyéb opcionális kiegészítők listáját egy külön oldalon találja.
A kiállítási standdal rendelkezők számára az IoT Live Show 2022 Legjobb Megoldása versenyen való
részvétel díjmentes, csak nevezéshez kötött.
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„M” stand

Mérete:


3 x 3 m = 9 nm

Felszereltsége:












fehér falak
szőnyegezve fóliatakarás nélkül
1 nm-es zárható raktár (4 polcos állvány, fali fogas)
világító fríz és frízfelirat (158 x 28 cm-es grafikai méretben, sarokstand esetén 2 db)
közös WiFi hozzáférés (nem dedikált)
elektromos csatlakozás (10A): 1 db 3-as elosztó
3 db Nokia spot lámpa
1 db 100 x 50 x 100 cm-es nyitott infopult
1 db bárasztal
4 db fekete bárszék
szemetes

A standhoz igényelhető egyéb opcionális kiegészítők listáját egy külön oldalon találja.
A kiállítási standdal rendelkezők számára az IoT Live Show 2022 Legjobb Megoldása versenyen
való részvétel díjmentes, csak nevezéshez kötött.

Kiállítást szervező [Kiállítás-szervező]
MOHAnet Mobilsystems Zrt., Székhely: 1152 Budapest, Telek
utca 7-9.; Cg. 01-10-046541, adószám: 11689234-2-42,
Bankszámlaszám: 12011526-01050525-00100009, Képviseli:
Havasi Zoltán vezérigazgató

IoT Live Show 2022. Kiállítás és Konferencia [Rendezvény]
Helyszín: UP Rendezvénytér, 1042 Budapest, Szent István tér
13-14., weboldal: www.iotliveshow.hu, Elektronikus levélcím:
info@iotliveshow.hu, Telefonszám: +36 20 438 9498, Időpont:
2022. május 25., 10:00-18:00 és 2022. május 26., 10:00-17:00.

„L” stand

Mérete:


5 x 4 m = 20 nm

Felszereltsége:













fehér falak
szőnyegezve fóliatakarás nélkül
2 nm-es zárható raktár (4 polcos állvány, fali fogas)
világító fríz és frízfelirat (158 x 28 cm-es grafikai méretben, sarokstand esetén 2 db ill. fejstand
esetén 3 db)
közös WiFi hozzáférés (nem dedikált)
elektromos csatlakozás (10A): 1 db 3-as elosztó
7 db Nokia spot lámpa
2 db Ikea asztal
8 db Octa szék
szemetes
1 db 100 x 50 x 100 cm-es nyitott infopult
2 db fekete bárszék

Ez a stand igény szerint egyedi felépítménnyel is rendelhető, amennyiben az egységstand kialakítása a
kiállító számára nem ideális. Továbbá lehetőséget biztosítunk saját felépítmény használatára is, de ez
előzetes egyeztetéshez és jóváhagyáshoz kötött.
Az egységstandhoz igényelhető egyéb opcionális kiegészítők listáját egy külön oldalon találja.
A kiállítási standdal rendelkezők számára az IoT Live Show 2022 Legjobb Megoldása versenyen való
részvétel díjmentes, csak nevezéshez kötött.
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2. számú melléklet
Kiállítási egységstand díja és költségei – Speciális igények díjai
Stand típus
„S” stand (4 nm)
„M” stand (9 nm)
„L” stand (20 nm)

Egységstand ára
(felépítménnyel)
192.000Ft
414.000 Ft
880.000 Ft

Standhely
(felépítmény nélkül)
684.000 Ft

Opcionális szolgáltatások

Igénylés vagy
változtatási igény

db

Ár, ellenérék
(Ft/db)

1.

Stand szőnyegezés védőfólia nélkül

2.

250 cm magas fehér fal

3.

100 x 50 x 100 cm nyitott infopult

4.

100 x 50 x 100 cm zárt infopult

5.

100 x 50 x 100 cm asztalvitrin laminált betétekkel,
tolóüveg + zár, polccal

9.900 Ft

6.

50 x 50 x 250 cm vitrin (1 üvegpolccal, világítással)

13.500 Ft

8.

100 x 50 x 250 cm vitrin (1 üvegpolccal, világítással,
tolóüveg + zár)
30cm-es konzolos polc

9.

Asztal D = 80cm

7.

1.400 Ft/nm
5.200 Ft
9.000 Ft
11.900 Ft

18.000 Ft
1.700 Ft
7.100 Ft

10. Tárgyaló asztal 120 x 80 cm

9.300 Ft

11. Bárasztal, fehér

9.500 Ft

12. Octa szék (fekete)

3.400 Ft

13. Fekete bárszék

6.500 Ft

14. Hűtőszekrény

15.000 Ft

15. Álló prospektustartó

9.500 Ft

16. Fali fogas

1.700 Ft

17. Álló fogas

3.300 Ft

18. Szemetes

1.200 Ft

19. Spotlámpa

2.000 Ft

20. Asztali elosztó

3.300 Ft

21. TV 32” fali rögzítéssel

12.000 Ft/nap

22. TV 40” fali rögzítéssel

12.000 Ft/nap

23. TV 50” fali rögzítéssel

18.000 Ft/nap

24. TV 55” fali rögzítéssel

23.000 Ft/nap

25. TV 65” fali rögzítéssel

45.000 Ft/nap

26. TV 75” fali rögzítéssel

65.000 Ft/nap

27. TV 86” fali rögzítéssel

98.000 Ft/nap

28. TV állvány

12.000 Ft/nap

29.

Színes öntapadó print, Vinyl alapú, ragasztva, hátfal
elemenként 97 x 227,5 cm

30. Színes öntapadó print, Vinyl alapú, ragasztva

26.480 Ft
13.000 Ft/nm

A fenti árak az ÁFA-t nem tartalmazzák!
Az opcionális kiegészítők képei az alábbi linken megtekinthetőek a ModulGP oldalán:
https://www.modulgp.hu/eszkozkolcsonzes/, https://www.modulgp.hu/butorberles-butorkolcsonzes/
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számú melléklet

Prezentáció a konferencia teremben
A Rendezvényen lehetőség van mindkét napon 10:00-12:00 és 14:00-16:00 óra közötti időintervallumban
20 perces előadások megtartására. Az előadás időpontját Ügyfél a szerződéskötés időpontjában
rendelkezésre álló szabad időpontok függvényében döntheti el. A prezentációra a Kiállítás-szervező által
biztosított, a kiállítás területén lévő konferenciateremben kerül sor. A Kiállítás-szervező a konferencia
előadást tartó Ügyfél számára biztosít: projektort, a projektorra csatlakozatott laptopot, hangosítást,
valamint a prezentáció online, élő streamelését a Rendezvényre regisztráltak számára. Az előadásról készült
videofelvételt az Ügyfél számára a Kiállítás-szervező elektronikus adathordozón rendelkezésre bocsátja,
azzal Ügyfél, valamint Kiállítás-szervező (a vonatkozó előírások szerinti felhasználásra vonatkozó
jogszabályi előírások alapján) szabadon rendelkezik, megoszthatja, sokszorosíthatja.
Standdal rendelkező kiállítók számára az előadás díja: 90.000 Ft (nettó).
Standdal nem rendelkezők számára az előadás díja: 150.000 Ft (nettó).
A fenti árak az ÁFA-t nem tartalmazzák!
Kiállítás-szervező a konferencia előadások témáit tematikusan alakítja ki és fenntartja magának a jogot,
hogy az előadások témáját a megadott tematikának megfelelően határozza meg az előadó számára.
Amennyiben előadó ezen tematikának az előadásával nem kíván megfelelni, jogában áll a konferencia
előadás megrendelésétől elállni. A konferencia előadás díja teljes egészében a részvételi díj második
részletében kerül kiszámlázásra standdal rendelkező kiállítók számára. Standdal nem rendelkezők esetében
a konferencia előadás tartásának díját az elektronikusan elküldött Jelentkezési lap, mint egyben Szerződés
létrejötte után 8 napon belül számláz ki Kiállítás-szervező, 8 napos fizetési határidő mellett Ügyfélnek.
Ügyfél előadás tartására vonatkozó megrendelési szándékát megerősíti azt megjelölve, majd aláírva a
Jelentkezési lapot.
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4. számú melléklet
Roll-up kihelyezése a konferencia teremben
Kiállítás-szervező lehetőséget biztosít roll-up kihelyezése a konferenciateremben. Ügyfélnek ezen
szolgáltatással lehetősége van a konferencia előadások helyszínén a saját roll-upját kihelyezni. A roll-upok
kihelyezése helyszínre érkezési sorrendben történik.
A roll-up kihelyezés díja standdal rendelkezők számára: 15.000 Ft (nettó).
A roll-up kihelyezés díja standdal nem rendelkezők számára: 30.000 Ft (nettó).
A fenti árak az ÁFA-t nem tartalmazzák!

Ügyfél megrendelését megerősíti a roll-up kihelyezésre azt megjelölve, majd aláírva a Jelentkezési lapot. A
roll-up kihelyezés díja teljes egészében a részvételi díj második részletében kerül kiszámlázásra a standdal
rendelkező kiállítók számára. Standdal nem rendelkezők esetében a roll-up kihelyezésének díját az
elektronikusan elküldött Jelentkezési lap, mint egyben Szerződés létrejötte után 8 napon belül számláz ki
Kiállítás-szervező, 8 napos fizetési határidő mellett Ügyfélnek.

Roll-upok helye
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5. számú melléklet
Hostess/kínáló pult kihelyezés
Kiállítás-szervező lehetőséget biztosít hostess/kínáló pult kihelyezésére. Ügyfélnek ezen szolgáltatással
lehetősége van a helyszínen, a regisztráció előtti kijelölt területen a saját hostess/kínáló pultját kihelyezni.
A hostess/kínáló pult kihelyezés díja: 120.000 Ft.
A fenti ár az ÁFA-t nem tartalmazza!

Ügyfél megrendelését megerősíti a hostess/kínáló pult kihelyezésre azt megjelölve, majd aláírva a
Jelentkezési lapot. A hostess/kínáló pult kihelyezés díját az elektronikusan elküldött Jelentkezési lap, mint
egyben Szerződés létrejötte után 8 napon belül számláz ki Kiállítás-szervező, 8 napos fizetési határidő
mellett Ügyfélnek.

Hostess/kínáló pultok

