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JELENTKEZÉSI ÍV

(Az ÁSZF aláírásával együtt érvényes !)

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2021.március 1.

1. A kiállításra SZERZŐDŐ FÉL:
Cég neve:
Adószáma:

Bankszámlaszáma:

Számlázási cím:
Pénzügyi e-mail:
Levelezési cím:
Telefon:

Fax:

E-mail:

Weboldal:

Cégvezető neve:

Beosztása:

Kapcsolattartó neve:

Beosztása:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Mobil tel:

Tevékenységi kör:

Multinacionális cég:

 Gyártó  Kiskereskedő  Nagykereskedő
 Vezérképviselő  Szolgáltató  Egyéb

 Importőr

 Igen;  Nem

Kérjük, adja meg fő tevékenységi körét (TEÁOR 08 kód): ___________

2. Tematikai csoport: (Az Árucsoport lista alapján!) ________, ________, ________

3. Virtuális stand csomagok: (leírás a 2. oldalon)

 MINI virtuális stand csomag
 MIDI virtuális stand csomag
 MAXI virtuális stand csomag
A jelentkezéssel a kiállító elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket. Az aláírt és
visszaküldött Jelentkezési ív SZERZŐDÉSNEK minősül! A Szerződő Fél a jelentkezéssel kijelenti,
hogy a Hungexpo www.hungexpo.hu oldalán elérhető
személyes adatok kezelésére vonatkozó tájékoztatóját megismerte és elfogadja.
A rendszer használatához szükséges belépési adatokat az aláírt Jelentkezési ív beérkezése után
küldjük el az Ön által megadott e-mail címre.

Dátum:

Cégszerű aláírás:

Budapest X., Albertirsai út 10.
Levélcím 1441 Budapest, Pf. 44.
Telefon: +36 1 263 Fax: +06 1 263 6086
Bankszámla: K&H Bank 10402283-50526554-52511006

VIRTUÁLIS KIÁLLÍTÁS

VIRTUÁLIS AKTÍV NAPOK 2021. március 18-21.
TOVÁBBI ONLINE ELÉRÉS: 2021. március 22-28.

HUNGEXPO Budapest Kongresszusi és Kiállítási Központ
www.fehova.hu, fehova@hungexpo.hu

VIRTUÁLIS STAND CSOMAGAJÁNLATOK

MINI VIRTUÁLIS STAND
CSOMAG
395 000 Ft + ÁFA

MIDI VIRTUÁLIS STAND
CSOMAG
595 000 Ft + ÁFA

MAXI VIRTUÁLIS STAND
CSOMAG
995 000 Ft + ÁFA

Kis méretű stand
a virtuális pavilonban

Közepes méretű stand
a virtuális pavilonban

Nagy méretű stand
a virtuális pavilonban

Standelhelyezés a 3. blokkban

Standelhelyezés a 2. blokkban

Standelhelyezés kiemelt helyen

Virtuális Kiállítási platform nyitóoldal: Belépőcsarnok és 3D pavilonrajz a kiállítói standokkal
Megjelenés a platformon a kiállítók között virtuális standdal, névvel, logóval
4 db link feltöltési lehetőség
Választható standdesign és virtuális ügyintéző, egy banner, egy poszter, egy logó a standra
A kiálltás alatt és után a standra látogatók adatai elérhetők
Online kapcsolatteremtési lehetőség a látogatókkal
A rendezvényt követő további 7 napban teljes elérhetőség
Információ feltöltési lehetőségek a kiállító részére:
Ajánlatok 3 db

Ajánlatok 6 db

Ajánlatok 10 db

Letölthető anyagok (pdf, word, jpg)
3 db
Videók (youtube vagy vimeo link)
3 db
Live chat írásban és face-to-face VIDEO
3 account

Letölthető anyagok (pdf, word, jpg)
6 db
Videók (youtube vagy vimeo link)
6 db

Letölthető anyagok (pdf, word, jpg)
10 db
Videók (youtube vagy vimeo link)
10 db

Korábban felvett céges webinar link

Korábban felvett céges webinar link

Live chat írásban és face-to-face
VIDEO 6 account

Live chat írásban és face-to-face VIDEO
10 account

Post a kiállítás Facebook oldalán 1 db Post a kiállítás Facebook oldalán 2 db
e-DM levél kiküldés 1000 címre a
kiállítás előtt
e-DM levél kiküldés a kiállítás után a
regisztrált látogatók részére
Cégnév, logó
Céginformáció, kontaktok
Weboldal
Social media felületek
E-mail küldés
Külön térítés ellenében egyedi ajánlat alapján:
Hirdetési lehetőség (pop up vagy banner) a platformon, ill. a virtuális kiállítási térben
Élő webinar tartási lehetőség a Hungexpo virtuális rendezvény stúdiójában

Általános Szerződési Feltételek
Virtuális kiállítás

A Jelentkezési Ív aláírása egyben a jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadását jelenti.
A Szerződő Fél a jelentkezéssel kijelenti, hogy a Hungexpo www.hungexpo.hu oldalon elérhető személyes adatok kezelésére vonatkozó tájékoztatóját megismerte és
elfogadja.

1.1 Szerződő Felek
A jelen Általános Szerződési Feltételek szempontjából szerződő feleknek
tekintendők egyrészről a Hungexpo Budapest Kongresszusi és Kiállítási Központ
Zártkörűen működő részvénytársaság (székhelye: 1101 Budapest, Albertirsai út
10.; cégjegyzékszáma: Cg.:01-10-041503; a továbbiakban: a „HUNGEXPO”)
valamint Hungexpo által az online térben szervezett virtuális kiállításra (a
továbbiakban: a „Kiállítás”) vonatkozó a jelentkezési ívet (a továbbiakban: a
„Jelentkezési Ív”) kitöltő és megfelelő módon aláíró partner (a továbbiakban: a
„Szerződő Fél”).
1.2 Ajánlati Felhívás
A szerződés (a továbbiakban: a „Szerződés”) létrejötte szempontjából a
HUNGEXPO ajánlati felhívásának minősül a Szerződő Fél részére az alábbi iratok
megküldése illetve www.hungexpo.hu honlapról letöltése: Jelentkezési Ív, Általános
Szerződési Feltételek - továbbiakban Feltételek.
1.3. A Szerződés létrejötte
A Jelentkezési Ív a Szerződő Fél által megfelelően (cégszerűen) aláírt példányának
postai vagy elektronikus úton, telefaxon vagy egyéb módon a HUNGEXPO részére
történt visszaküldésével a Felek között a Szerződés létrejön (a továbbiakban: a
„Szerződés Létrejötte”). Egyúttal a Szerződő Fél kijelenti, hogy megismerte és
elfogadta a jelen Feltételeket, melyek a Szerződés elválaszthatatlan részét képezik.
1.4. Az Előlegbekérő
A HUNGEXPO a Jelentkezési Ív kézhezvételét követően a Szerződő Fél részére
elküldi az előlegbekérőt (a továbbiakban: az „Előlegbekérő”), amely tartalmazza
az alábbi 5.1 pont szerinti összeget. Amennyiben az Előlegbekérő teljes összege a
vonatkozó számlán megjelölt határidőben nem kerül jóváírásra a HUNGEXPO
számláján, HUNGEXPO egyoldalú, a Szerződő Félhez címzett írásbeli nyilatkozattal
jogosult a Szerződéstől elállni és az alábbi 6.2 pont szerint kötbért követelni.
1.5 Adatkezelési tájékoztató
A Szerződő Fél a jelentkezési ív aláírásával nyilatkozik arról, hogy a Hungexpo
adatkezelési tájékoztatóját megismerte és az abban foglaltakat elfogadja. Az
Adatkezelési Tájékoztató folyamatosan rendelkezésre áll a Hungexpo honlapján
www.hungexpo.hu.
2. A SZERZŐDŐ FELEK
2.1 Szerződő Fél
Szerződő Fél azon természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező gazdasági társaság, amely a Kiállításra a Jelentkezési Ívet kitölti, és
megfelelően aláírja. Kizárólag a Szerződő Fél lehet a Hungexpo által kiállított
számlák címzettje és kötelezettje (pl.: helydíj, szolgáltatások). A Szerződő Fél a
Jelentkezési Íven jelöli meg, hogy az alább felsorolt kategóriák közül melyikbe
tartozik.
2.1.1 A Kiállító
A Kiállító a virtuális kiállítási térben saját területtel vagy területrésszel (a
továbbiakban: a „Virtuális Kiállítási Terület”) van jelen a Kiállításon.
3. A Virtuális Kiállítási Terület birtokba vétele
3.1 Birtokba vétel
A Virtuális Kiállítási Terület az adatok, logok, információs anyagok, fotok
videok feltöltése céljából az Kiállító által aláírt jelentkezési lap
visszaküldése után elérhetővé válik a Hungexpo által a Kiállító részére
megküldött belépési név és jelszó által.
Azonban a látogatók részére a fenti pontban részletezett kiállítói
információk csak az Előlegkérőn szereplő összeg befizetése után válnak
hozzáférhetővé.
4. Termékek, termékcsoportok, szolgáltatások
A Szerződő Fél csak a Jelentkezési Íven feltüntetett és a Hungexpo által elfogadott
termékek, termékcsoportok és szolgáltatások bemutatására jogosult.
5. Fizetési feltételek, birtokbavétel
5.1. Szerződő Felet terhelő fizetési kötelezettségek
A Szerződő Fél a virtuális Kiállításon történő részvételért a jelenkezési lapon
szereplő – általa igényelt - stand díját köteles fizetni.
5.2. Fizetési Feltételek
A 5.1. pont szerinti díjak a vonatkozó számlán, illetve előlegbekérőn megállapított
fizetési feltételek szerint fizetendők. Végszámla: a részvételi díj és a megrendelt
Szolgáltatási Díjak ellenértéke. A Szerződő Fél köteles a részvételi díjat és a
megrendelt Szolgáltatási Díjat az előlegbekérőn vagy számlán szereplő időpontig,
maradéktalanul kiegyenlíteni.
Kivételes esetben, amikor a Szerződő Fél nem tudja fizetni az általa
megrendelt szolgáltatásokat, hanem egy általa megjelölt partner lesz a
Fizető Fél, minden esetben a Fizető Félnek Kötelezettségvállalási
Nyilatkozatot kell tenni a számla rendezésére.
5.3. Fizetési Késedelem
A jelen Szerződésen alapuló bármely fizetési kötelezettség késedelme esetén a
HUNGEXPO évi 20% késedelmi kamatot számol fel. A Kiállító tudomásul veszi, hogy
a Hungexpo a vele szemben fennálló követelését engedményezheti egy faktoring
cégre.

Dátum:

5.4. Pénzintézeti Költségek
A pénzintézetek által a banki műveletek során felszámított mindennemű költséget a
Szerződő Fél köteles viselni, ez a Hungexpo követeléseit nem csökkentheti.
5.5. ÁFA
A HUNGEXPO által nyújtott valamennyi szolgáltatás komplex szolgáltatásnak
minősül, ezért az általános forgalmi adóról szóló mindenkor hatályos törvényben
meghatározott mértékű ÁFA terheli.
6. A Lemondás és jogkövetkezményei
6.1 A részvétel lemondása
A Szerződés Létrejöttét követően a Szerződő Fél a Kiállítási részvételt csak írásban,
a HUNGEXPO részére igazolható módon megküldve mondhatja le érvényesen (a
továbbiakban: a „Lemondás”). A Lemondás attól az időponttól hatályos, amikor a
lemondó nyilatkozat a HUNGEXPO-hoz megérkezik. Lemondásnak minősül az is, ha
a Szerződő Fél vagy az általa szervezett kiállító a Kiállításon a Kiállítás megnyitása
előtt 24 órával Kiállítási Területét nem tölti fel tartalommal, és a későbbi
feltöltést írásban a Hungexpo által visszaigazoltan nem jelzi (a továbbiakban: a
„Távolmaradás”). Lemondás esetén a Szerződő Fél részére kijelölt Kiállítási
Területet a Hungexpo jogosult másnak bérbe adni, ezért a HUNGEXPO-t semmiféle
jogcímen nem terheli kártérítési kötelezettség. Lemondás esetén a Szerződő Felet
Meghiúsulási Kötbér-fizetési kötelezettség terheli, az alábbiak szerint.
6.2. Meghiúsulási Kötbér
Ha a Szerződő Fél részvételét a Szerződés létrejöttét követően mondja le akkor az
5.1 pontban meghatározott díj 100 %-át tartozik meghiúsulási kötbérként
megfizetni a Hungexpo részére. Lemondás esetén Hungexpo jogosult a már
befizetett előlegeket meghiúsulási kötbérként megtartani (beszámítani).
7. Reklamáció
A Szerződő Félnek a Kiállítás szervezésével, kivitelezésével, üzemeltetésével stb.
kapcsolatos reklamációit - a bizonyíthatóság érdekében - a Kiállítás üzemelésének
bezárásáig, a számlázással kapcsolatos észrevételeit pedig a számla fizetési
határidejének lejártáig írásban be kell jelentenie a HUNGEXPO-nál. A megadott
határidők után érkező reklamációkat a HUNGEXPO nem tudja figyelembe venni.
Amennyiben a Szerződő Fél a Helydíj számlát annak kézhezvételét követő 15 napon
belül a Szolgáltatásokra vonatkozó számlát pedig a Kiállítás zárásáig nem vitatja, a
számla befogadottnak minősül.
8. Hamisítás
A kiállító a jelentkezési ív aláírásával kijelenti és szavatolja, hogy az általa a
kiállításon bemutatott termékre vonatkozó szellemi tulajdonjognak jogosultja, vagy
megszerzett minden engedélyt és felhatalmazást annak jogosultjától a termék
bemutatására. A kiállító vállalja, hogy harmadik személyek szellemi tulajdonjogait
tiszteletben tartja.
Tilos a Kiállításon olyan termék bemutatása, amely más szellemi tulajdonjogát
sérti, hamis.
Amennyiben a Kiállítónak a tudomására jut/hozzák, hogy szellemi tulajdonjogot
sért, akkor a Kiállító vállalja/mindent megtesz, hogy a jogsértést mielőbb
megszüntesse és a jogsértő termékeket eltávolítsa.
A kiállító köteles gondoskodni arról, hogy az általa kiállított termékre megszerzett
oltalmat megfelelően igazolja a kiállítás során.
A Hungexpo kizárja a felelősségét kiállításon megjelentetett hamisított
termékekért, ugyanakkor a jogérvényesítéshez szükséges teendőkről kész
felvilágosítást adni
9. Vis Maior
Hungexpo jogosult a Kiállítást, részben vagy egészben törölni vagy
megrendezésének időpontját, illetve nyitvatartási idejét helyét megváltoztatni, ha
vis maior esemény következik be. Vis maior eseménynek minősül minden olyan
előre nem látható elháríthatatlan esemény, amelynek bekövetkezte Hungexpo-nak
fel nem róható, Hungexpo szándékától és/ vagy eljárásától egyébként független
(pl.: háború, zavargás, polgári felkelés, általános sztrájk, járvány, pandémia,
természeti katasztrófa, tűzvész, áradás, földrengés vagy más elháríthatatlan külső
ok, szükséghelyzet, amely számottevő módon akadályozza, vagy lehetetlenné teszi
a Kiállítás megtartását. A vis maior esemény bekövetkeztéről HUNGEXPO köteles a
Szerződő Feleket tájékoztatni. Ha vis maior esemény bekövetkezte miatt a Kiállítás
részben vagy egészben elmarad Hungexpo kártérítésre nem köteles.
10. Irányadó Jog - Jogviták Rendezése
A jelen Szerződésben külön nem szabályozott kérdésekre a magyar jog szabályai
irányadók.
A Felek esetleges vitáikat igyekeznek békés úton rendezni. Ha ez a törekvés
mégsem vezet eredményre a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságok
járnak el.
11. A Szerződés egysége
A jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezik a Jelentkezési Ívben foglaltak.
12. A HUNGEXPO jogosult a jelen Általános Szerződési Feltételek egyoldalú
módosítására. Az Általános Szerződési Feltételek módosításáról HUNGEXPO a
Szerződő Felet 15 nappal korábban írásban értesíti. Amennyiben a Szerződő Fél az
értesítésben megadott határidőn belül nem nyilatkozik, úgy a Szerződő Fél részéről
a módosítás elfogadottnak tekintendő.
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ÁRUCSOPORTLISTA
Szíveskedjenek cégük tevékenységi körének megfelelően az alábbi besorolások közül
(tematika) választani.

1. FEGYVER
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.

2.

Muzeális fegyverek, díszfegyverek
Vadászfegyverek
Sportfegyverek, sportlövészet felszerelései és eszközei
Vadászkések, bicskák, tőrök
Lőszerek
Íjak
Optikai eszközök
Lövész és íjász egyesületek, szervezetek
Elektronikus oktató, szemléltető eszközök, játékok
Gáz- és riasztófegyver
Rendvédelmi szervek és biztonsági szolgálatok fegyverei és felszerelései

VADÁSZAT
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

2.8.
2.9.
2.10.
2.11.
2.12.
2.13.
2.14.
2.15.
2.16.

Vadászati cikkek, felszerelések, berendezések
Vadászruházat, kiegészítő felszerelések
Vadászékszerek
Terepjárók, szállítóeszközök
Vadászati termékek (élelmiszerek)
Dísztárgyak, iparművészeti termékek, kézműves termékek
Erdő - és vadgazdálkodás, élőhely- és környezetvédelem (technológiák,
eszközök)
Szakkönyvek, szakfolyóiratok, elektronikus média
Trófeakikészítés felszerelései, eszközei, preparátumok, bőrök
Vadászturizmus, vadászházak
„Vadászok bora”
Szaktanácsadás
Vadászkutya tenyésztésének, tartásának eszközei, kutyaeledel
Vadtakarmányok, vadtápok
Vadász szövetségek, szervezetek, egyesületek
Oktatás, iskolák

3.

HALÁSZAT

4.

HORGÁSZAT

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.

Halgazdaságok, halász szövetkezetek
Halászati felszerelések
Halászati termékek (élelmiszerek)
Halpreparátumok

Sporthorgász cikkek, felszerelések
Bojlizás és versenyhorgászat eszközei
Etetőanyagok, csalik
Horgászruházat, kiegészítő felszerelések
Akvarisztika
Szakkönyvek, szakfolyóiratok
Horgászturizmus, horgásztavak
Horgászcsónakok és hajók
Horgász szövetségek, szervezetek, egyesületek

