
 

JELENTKEZÉSI LAP 

 

Széchenyi István Egyetem - JRET 
H-9026 Győr, Egyetem tér 1., A104 iroda  
Web: www.tech4auto.hu 

KAPCSOLAT: Nagy Viktor; E-mail: nviktor@sze.hu 

Tel.: 96/613-680/3020; Fax: 96/613-681  

 

2012. március 21-22. – Széchenyi István Egyetem Győr, Laborépület 
Szervező: UNIVERSITAS-Arrabona Kft. (9026 Győr, Egyetem tér 1.) 

 

Kiállító cég neve: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Címe: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Tel.: …………………………………………………………  Fax: …………………………………………………………………………… 

E-mail: ……………………………………………………. Web: …………………………………………………………………………………….. 

Cégvezető neve: ………………..…………………………………………………………………………………………………………………….. 

Kontakt személy: ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Számlavezető bankjának neve: ……………………………………………………………………………………………………………….. 

Bankszámlaszáma: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adószáma: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Dátum: ………………………… 

      PH            PH 

 

…………………………………………………………….        …………………………………………………. 

Kiállító cégszerű aláírása     Universitas Arrabona Kft. 

A „Részvételi feltételekben” foglaltakat megismertem, és azokat cégemre és Szervezőre nézve 

kötelező érvénnyel elfogadom. A kitöltött, cégszerűen aláírt jelentkezési lap a Kiállító és az Szervező 
között létrejött szerződésnek tekinthető. Kérjük, a Jelentkezési lapot kitöltve küldje el faxon 
(96/613-681) és levélben. JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2012. FEBRUÁR 20. 

 

KIÁLLÍTÁSI TERÜLET: ÁR IGÉNYELT TERÜLET 

EGYSÉGSTAND 
Fedett terület egységstanddal, mely magában foglalja a 
határolófalakat, a frízpanelt felirattal, a spotvilágítást 3 m2/100 W, az 
infopultot, asztalt, 3 db széket, elektromos elosztót, a 220 V 
csatlakozás kiépítését. 

12 000 FT 

+ 27 % ÁFA/m2 

 4 m2 (2 m x 2m) 

 6 m2 (3 m x 2m) 

 9 m2 (3 m x 3 m) 

 12 m2 (4 m x 3m) 

 15 m2 (5 m x 3 m) 

NORMÁL STAND 
Fedett terület, standépítéssel, mely magában foglalja a határoló 
falakat, a frízpanelt felirattal, a spotvilágítást 3 m2/100 W, a 220 V 
csatlakozás kiépítését. 

10 000 FT 

+ 27 % ÁFA/m2
 

……………………………m2 
 

(………m x ………. m) 

FEDETT TERÜLET 
Fedett terület, mely magában foglalja a 220 V csatlakozás kiépítését. 

6 000 FT 

+ 27 % ÁFA/m2
 

……………………………m2 
 

(………m x ………. m) 

EGYÉB standra, áramszolgáltatásra, rakodásra vonatkozó igény:  …………………………………………………………………………………….…… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

FRÍZFELIRAT szövege (sötétkék/fekete, 1,6-2,0 méter széles és 20 cm magas felületre) 

 

 



 

KIEGÉSZÍTŐ 
SZOLGÁLTATÁSOK 

 

Széchenyi István Egyetem - JRET 
H-9026 Győr, Egyetem tér 1., A104 iroda  
Web: www.tech4auto.hu 

KAPCSOLAT: Nagy Viktor; E-mail: nviktor@sze.hu 

Tel.: 96/613-680/3020; Fax: 96/613-681  

 

Megnevezés  nettó ÁR 

 

-      szőnyegezés 1.200.-Ft/m
2
 

-     1 fm OCTANORM poszter fal 5.100.-Ft/fm 

      (95x140 cm polifoam felület) v.(95x238 cm perforált falbetét) 

-     1 m
2
 zárható raktár   4.900.-Ft/m

2 

-     harmonikaajtó + zár 4.600.-Ft/db 

-     50x100x85 cm-es nyitott információs pult  6.100.-Ft/db 

-     50x100x85 cm-es zárható információs pult,  6.600.-Ft/db 

      egyedi bútorlap tetővel  

-     50x100x110 cm-es egyedi bútorlap könyöklővel szerelt 7.100.-Ft/db 

      zárható információs pult  

-     50x100x50-110 cm-es tároló 5.400.-Ft/db 

-     50x100x95 cm-es asztali vitrin 10.000.-Ft/db 

-     50x100x250 cm álló vitrin 2 db üvegpolccal, 14.300.-Ft/db 

      3 db 50W-os süllyesztett halogén spot világítással  

-     30x100 cm-es polc 950.-Ft/db 

-     30x100 cm-es üveg polc 1.500.-Ft/db 

-     50x100x250 cm-es raktári állvány,   4 db polccal 6.500.-Ft/db 

-     50x60x120 cm videó állvány 5.900.-Ft/db 

-     70x70x75 cm-es asztal 2.400.-Ft/db 

-     70x110x75 cm-es asztal 2.600.-Ft/db 

-     Ø 80 cm-es körasztal 2.300.-Ft/db 

-     sorolható műbőr szék (fekete) 1.900.-Ft/db 

-     kárpitozott vagy bőr szék 2.100.-Ft/db 

-     „Z” bárszék 2.800.-Ft/db 

-     fali prospektustartó (4 db A/4) 1.900.-Ft/db 

-     álló prospektustartó 5.400.-Ft/db 

-     falifogas „3”-as 1.400.-Ft/db 

-     falifogas „6”-os 1.900.-Ft/db 

-     hűtőszekrény (160 l) 8.400.-Ft/db 

-     Elektromos tápkiépítés  0 - 2 kW 4.000.-Ft/db 

-     Elektromos tápkiépítés  2 - 10 kW-ig              9.700.-Ft/db 

-     Elektromos tápkiépítés  10 kW-tól            14.500.-Ft/db 

       további 1 kW-ként  +              1.500.-Ft  

-     100 W-os NOKIA sínspot 2.300.-Ft/db 

-     100 W-os karos spot 2.600.-Ft/db 

-     300 W-os karos halogén reflektor 4.000.-Ft/db 

-     160 W-os fém halogén reflektor 5.700.-Ft/db 

-     3-as dugalj 1.700.-Ft/db 

-     30x 200 cm-es  él-fóliázott 16 mm-es laminált bútorlap 1.900.-Ft/db 

       fríztábla  

-     30 x 160 cm-es világító fríztábla 3.300.-Ft/db 

    + 27 % ÁFA. 

-     frízfelirat egyedi betűtípus + logó 5.000 – 12.000.-Ft/db 

  + 27 % ÁFA. 

Kérjük, a megfelelőt aláhúzni szíveskedjék. Egyedi frízfelirat esetén, kérjük, igényét külön jelezze! 



 

Részvételi feltételek 

 
Általános tudnivalók 

 
1. Rendező: 
Széchenyi István Egyetem, 
Járműipari Regionális Egyetemi Tudásközpont 
(9026 Győr, Egyetem tér 1. Tel.: 96/613-680. 

Fax: 613-681. jret@sze.hu, www.jret.sze.hu) 
Az operatív lebonyolításért felelős: 
UNIVERSITAS-Arrabona Kft. 
9026 Győr, Egyetem tér 1. a továbbiakban: 
Szervező. 
2. Helyszín: 

Széchenyi István Egyetem Laborépület 
(9026 Győr, Egyetem tér 1.) 
3. Időpont: 2012. március 21-22. 
4. A vásár hivatalos megnyitójának időpontja: 

2012. március 21., 9 óra. 
5. Nyitvatartási idő: szerdán 9–18 óráig, 
csütörtökön 9–17 óráig. 

6. A kiállításra a jelentkezési határidő: 
2012. február 20. 
 

Jelentkezés, helykijelölés 

 
1. A Kiállítók jelentkezése a rendezvény 
Jelentkezési lapján történik, amelyet pontosan, 
olvashatóan kitöltve és cégszerűen aláírva kell a 
Szervezőnek eljuttatni faxon és levélben vagy 
személyesen. A Kiállító köteles a standján 
társkiállítóként részt vevők adatait külön 
Jelentkezési lapon feltüntetni. A cégszerűen aláírt 

Jelentkezési lap visszaküldésével a Kiállító 
egyúttal elismeri, hogy ezen RÉSZVÉTELI 

FELTÉTELEK-ben foglaltakat megismerte, ezek 
előírásait magára, társkiállítójára és kivitelezőjére 
nézve kötelezőnek elfogadja. 
2. A Szervező a jelentkezés elfogadásáról és a 

kiállítási terület kijelöléséről, a Kiállító ez irányú 
kérését a lehetőségekhez mérten maximálisan 
figyelembe véve indoklási kötelezettség nélkül 
dönt. 
3. A bérelt terület önhatalmúlag nem cserélhető 
el, nem növelhető és csak a Szervező előzetes 
hozzájárulásával jelenhet meg ezen a helyen 

társkiállító. 
4. A Kiállító cég csak a számára kiosztott 
területen belül építhet. 
5. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy 
indokolt esetben, akár a kiállítói szerződés 

megkötése és a területi rajz megküldése után is 
standhelyváltoztatásokat kezdeményezzen. E 

változtatások a Kiállítót kártérítés igénylésére 
nem jogosítják fel. 
 
Építési és bontási időszak 
 
1. Az építési időszak 2012. március 20-án 12 

órától 18 óráig (előzetes egyeztetéssel), március 
21-én 7 órától 9 óráig tart. 
A bontási időszak: 2012. március 22-én 17 órától 
20 óráig tart. 

2. A helyfoglalás a területbérleti díj befizetésének 

igazolása után történik. 
3. Ha a Kiállító a részére kijelölt területet a 
rendezvényen nem foglalja el, a meg nem jelenő 
Kiállító köteles a helydíj 100%-át kitevő 
megfizetni. 
4. Szervezővel történt előzetes egyeztetés nélkül 

sem bontási, sem építési munkálatok nem 
folytathatók az építési időszakon kívül. 
 
Vagyonvédelem 
 
A Kiállító az árumintáinak, kiállítási anyagainak 
és egyéb ingóságainak őrzéséről a rendezvény 

alatt saját felelősségére és költségére 
gondoskodik. 

 
Be- és kirakodás 
 
Minden Kiállító köteles a megfelelő 
szállítóeszközöket biztosítani árumintáinak 

rakodásához. Kérésre a Szervező korlátozottan 
tud biztosítani kézikocsit és hidraulikus kézi 
emelőt. 
 
Fizetési feltételek 
 

1. A Kiállító a Jelentkezési lap visszaküldésével 
kötelezettséget vállal a területbérleti díj 
számlájának befizetésére. A területbérleti díjak 
egy összegben történő számlázása 2012. március 
5-12-ig történik meg és kerül postázásra. A 
kiegyenlítés tényét Szervező felé igazolni kell az 

építés megkezdése előtt. 

2. A Kiállító, a Jelentkezési lap Szervezőnek 
történő visszaküldését követő lemondás esetén 
2012. március 5-dikét követően köteles helydíj 
100%-át kötbér címén a Szervezőnek befizetni. 
3. A helydíj be nem fizetése, illetve a terhelési 
bankbizonylat bemutatásának elmulasztása 
esetén a kijelölt kiállítási terület nem vehető 

birtokba, azon az építési munkát elkezdeni nem 
lehet. 
4. Ha a Kiállító a rendezvény bezárásáig 
esedékes fizetési kötelezettségeinek nem tesz 
eleget, a Szervező alkalmazhatja a zálogjogot. 
5. Szolgáltatásaink áfakötelesek. 

6. Ezen RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK szabályai mind 
a Kiállítóra, mind a Szervezőre nézve kötelező 
érvényűek. 

 
További információ és felvilágosítás: 
UNIVERSITAS-Arrabona Kft. 
9026 Győr, Egyetem tér 1. 

Megbízott felelős: Nagy Viktor 
E-mail: nviktor@sze.hu 
Mobil: +36 30 213 3633 
Telefon: 96/613-680/3020. 
Fax: 96/613-681. 


