
Kizárólag a postai vagy elektronikus úton megküldött, géppel kitöltött, aláírt és lepecsételt jelentkezési lapot áll módunkban 

elfogadni, amely kizárólag visszaigazolással együtt érvényes. 

Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft.  

JELENTKEZÉSI LAP 

AZ AGRÁRMARKETING CENTRUM NONPROFIT KFT. 2019. ÉVI 
KÜLFÖLDI KIÁLLÍTÁSAIRA 

KIÁLLÍTÁS ADATAI: 

Kiállító: Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft. Kiállítás neve: AGRA 2019 

Levelezési cím:1012 Budapest, Kuny Domokos utca 13-15. Időpontja: 2019. augusztus 24-29. 

Adószám: 25593343-2-41  Helyszíne: Gornja Radgona, Szlovénia 

Bankszámlaszám: 10032000-00336145-00000017 

Kontaktszemély neve: Czakó Alexandra tel.:06204634973, e-mail: czako.alexandra@amc.hu  

RÉSZTVEVŐ /belföldi székhellyel rendelkező cég/ ADATAI: 

Számlázási név: ……………………… 
Levelezési cím: ……………………… 

Számlázási cím: ……………………… 

Adószám: ……………………… 

Cégjegyzékszám: ………………………(vagy Nyilvántartási szám: ………………………) 

Bankszámlaszám: ……………………… 

Képviseli: ………………………  Kiutazó személy neve: ……………………… 

Beosztása: ………………………  Kontaktszemély neve: ……………………… 

Telefonszáma: ………………………  Telefonszáma:  ……………………… 

E-mail címe: ………………………  E-mail címe:  ……………………… 

KÉRT FRÍZFELIRAT A STANDON: (Kérjük nyomtatott betűvel kitölteni, angol nyelven.) 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

BEMUTATOTT TERMÉKEK FELSOROLÁSA: 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

ÁRUSÍTANI SZERETNÉK:     IGEN          NEM 

Az AMC felhívja a figyelmet arra, hogy a kiállítási standon csak az AMC előzetes hozzájárulásával, a Jelentkezési lapon feltüntetett és az AMC 

által elfogadott termékek árusítása lehetséges, az ehhez szükséges mindennemű hatósági engedély beszerzése a szerződő fél kötelezettsége és 

felelőssége, az azok hiányából eredő felelősséget az AMC kizárja. 

 

RÉSZVÉTEL MÓDJA ÉS DÍJA:  

 Közösségi standon való megjelenés   140.000 Ft + ÁFA 

         Egyéni részvétel a nemzeti standon (9 m2)  300.000 Ft + ÁFA 

 Hűtővitrin  100.000 Ft + ÁFA 

    

FIZETENDŐ ÖSSZESEN:   ……………………… Ft+ÁFA 

A jelentkezési lap cégszerű aláírásával kijelentem, hogy a www.amc.hu oldalon található Általános szerződési feltételeket teljes terjedelmében 

megismertem, az abban foglaltakat a jelen aláírásommal elfogadom, és azok teljesítésére kötelezettséget vállalok. A jelentkezési lap aláírásával 

kötelezettséget vállalok továbbá arra, hogy a jelentkezés visszaigazolása után 8 napon belül kiállított számla ellenében, a kiállítástól számított 8 

napon belül a részvételi díj teljes összege átutalásra kerül. Résztvevő tudomásul veszi, hogy a részvételi díj késedelmes megfizetése esetén évi 

12%-os mértékű, de legalább a Ptk. szerint irányadó mértékű késedelmi kamat megfizetésére köteles. 
 

Dátum: ………………………, 2019. év ………… hó …… napján 
 ………………………………………… 

 Cégszerű aláírás és bélyegző 
 

VISSZAIGAZOLÁS (Agrármarketing Centrum Np. Kft. tölti ki) 

Dátum: ……, 201   . év ………… hó …… napján  

esetleges megjegyzés:………………… ………………………………………… 

 Agrármarketing Centrum Np. Kft. 

 cégszerű aláírása  

 

                                   JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2019. MÁJUS 10. 
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