ZAMÓWIENIE WYPOSAŻENIA TECHNICZNEGO STOISKA

PEŁNA NAZWA FIRMY / WYSTAWCY

NR STOISKA

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA STOISKO (IMIĘ, NAZWISKO, TELEFON, E-MAIL)

Przyłącze elektryczne gniazdo 230 V (1 faza)
230 V 2 kW
230 V całodobowe 2 kW (np. do lodówek)

Cena PLN
220
270

Przyłącze elektryczne gniazdo 400 V (3 fazy) - SIŁA
do 9 kW / 16 A
9,1 - 25 kW / 32 A

Cena PLN
460
760

ilość

razem

Wo d a

Woda
doprowadzenie i odprowadzenie wody do wskazanego punktu na stoisku

Cena PLN
550

ilość

razem

Wi F i

Firmy korzystające z zabudowy Organizatora otrzymują 1 gniazdo 230 V 2kW (1 faza) w standardzie.
W przypadku zapotrzebowania na większą liczbę gniazd lub większą moc istnieje możliwość zamówienia dodatkowo:

Internet
Dostęp do internetu po WiFi 4 Mbps

Cena PLN
140

ilość

razem

Po w ie t rz e

En e rg i a e le kt r ycz n a

W yst aw c a

Termin przesyłania zgłoszeń upływa 15 kwietnia 2019r.

Sprężone powietrze*
doprowadzenie przyłącza sprężonego powietrza do wskazanego punktu na
stoisku (ciśnienie do 8 bar)*

Cena PLN

ilość

razem

ilość

razem

800

UWAGA!
* Warunkiem przyjęcia zamówienia jest podanie parametrów dotyczących przepływu powietrza wyrażonych w litrach na
sekundę, do akceptacji przez Organizatora.

Razem netto
* VAT nie dotyczy usług organizacji targów i wystaw dla podatników
mających siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania poza Polską.

+ 23%VAT *
Razem brutto

1. Zmiany zamówienia wyposażenia możliwe są najpóźniej do 15 kwietnia 2019r.
2. Zamówienia składane przez Wystawcę po 15 kwietnia 2019r. będą realizowane w miarę możliwości oraz będą
droższe o 50%.
Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem i Warunkami Uczestnictwa dla uczestników Targów i akceptuję warunki w nim zawarte.
UWAGA:
Brak pieczęci i podpisu
uniemożliwia realizację zamówienia!!!
…………………………………………………………………….
Pieczęć firmy

…………………………………………………………………….
Data i czytelny podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania firmy

Wypełniony formularz prosimy odesłać faksem pod numer +48 (32) 455-31-61 lub e-mailem pod adres: targi@pcidays.pl

