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ЗАЯВКА ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ                                         ФОРМА 3 

КРАЕН СРОК ЗА ЗАЯВЯВАНЕ:                                                                                      10.01.2020 
КРАЕН СРОК ЗА ДОПЛАЩАНЕ:                                                                                   30.01.2020 

Изложител*: 

 

Оборудване                                           Брой   Ед. цена    Сума             Оборудване                                      Брой    Ед. цена    Сума

:          
                                                        

 
60.00 
70.00 

 

   12.00  

   16.00  

   22.00  

   18.00  

  -   30.00  

   40.00  

  30.00  

-   30.00  

-    40.00  

  30.00  

   40.00  

100   60.00  

50    30.00  

    46.00  

   R 10   
                                             R50 50   

 
52.00 
40.00 

 

     70.00  

 50     50.00  

 R 10     90.00  

  50 250    80.00  

  100 250    120.00  

  12.00  

  35.00  

  25.00  

  12.00  

  120.00  

  120.00  

  90.00  

  250.00  

DVD  50.00  

  45.00  

-   40.00  

- .  40.00  

 -    100.00  

-   140.00  

  110.00  

 
 

 370.00  

  12.00  

  40.00  

  3.00  

  35.00  

  50.00  

   15.00  

  10.00  

 

+

 

 45.00  

  30.00  

Разкаширане на табла и почистването им от фолио, други материали и замърсяване се извършва 
само от организаторите и се заплаща допълнително. 

Когато Изложител използва ключове за допълнително оборудване дължи депозит от 50 лв. 
След предаване на ключовете, депозитът се връща на Изложителя. 

 
ПРИМ ЕКСПО предлага възможност за наемане на широка гама допълнително оборудване и обзавеждане 

за изложбени щандове. Осветление, видео, монитори, мебели, подиуми, фризове с различни размери, 
рафтове, подови настилки, витрини, стелажи за рекламни материали и др. са на Ваше разположение.  

Ако не намирате необходимите елементи, моля, свържете се с нас. 
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Ел. връзка и ел. консумация            Брой   Ед. цена  Сума 

220 V                                     

                                                 
95.00 

190.00 
 

380 V                                    

        

         
 

190.00 

280.00 

400.00 
 

   170  

  28.00  

  65.00  

 W  40.00  

  10.00  

  120.00  

               

                 

                
 

65.00 
100.00 
170.00 

 

  56.00  

 
 

Обща сума 
 

 

ДДС 20%  

Тотал  

 
Моля, попълнете и изпратете заявка по е-mail. 

 
При попълнени по електронен път документи за участие не  се изисква подпис и печат. Приемането на Общите 
условия потвърждава и прави валидна вашата заявка, по смисъла на Закона за електронния документ. 
С подписването на тази заявка ИЗЛОЖИТЕЛЯТ се съгласява да получава от Организатора информация, новини, 
оферти, нови предложения, рекламни и маркетингови съобщения свързани с ВАКАНЦИЯ/СПА ЕКСПО и/или други 
събития, организирани от ПРИМ ЕКСПО. Можете да откажете да получавате информация по всяко време, като се 
свържете с нас на primexpo@primdesign.com с текст „отписвам се“ и Вашият имейл адрес ще бъде премахнат от 
нашата база данни. 

 
Всички такси за банкови трансакции са за сметка на наредителя. 

Всички цени са в лева, без включен ДДС. 
 

Декларирам, че съм запознат с общите условия и задължения на страните. 

 
ЕТ  ПРИМ ЕКСПО - Вихра Огнянова 
Юробанк България АД, 1776  София, Район Витоша, ул. Околовръстен път 260 
Разплащателна сметка в лева: IBAN: BG50BPBI79401052416401 
BIC: BPBIBGSF 
 
 
ОРГАНИЗАТОР        ИЗЛОЖИТЕЛ 
ПРИМ ЕКСПО - В. ОГНЯНОВА      Дата/подпис/печат 

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ 
Заявки за допълнително оборудване се 
приемат до 10.01.2020 г. 
Услуги, заявени след този срок и на място 
по време на изложението се изпълняват 
при възможност и след тяхното заплащане 
с 10% увеличение на цената. 
Отказ от вече заявени допълнителни услуги 
и оборудване се приема до 10.01.2020, 
писмено по e-mail. След този срок се 
заплащат на 100%.  
Окончателната сума, включително и 
допълнително заявените услуги и 
оборудване, се заплащат най-късно до  
30.01.2020 г. Изложители, които не са 
заплатили изцяло задълженията си, не се 
допускат до участие.  
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ОБОРУДВАНЕ И КОНСТРУКТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ 
 

      

      

      

      

      

      
 


