
 

 

Függesztés megrendelõlap 

Kiállító neve:  Stand szám: 

Kapcsolattartó neve:  Elérhetõsége: 

Dátum:  Aláírás: 

 

A  függesztendõ  tárgy:   

Anyag:   

Súly:   

Darabszám:   

Méret:   

Mellékletek  száma (vázlatrajz)   

Kivitelezõ  elérhetõsége:   

*Február 15.-ig megfizetett rendelésekre vonatkozó kedvezményes ár! 
 

Megnevezés  Pavilon 
Ár* 

február 15-ig 
(Ft+áfa) 

Ár 
február 15-tõl 

(Ft+áfa) 
db 

Zászló  függesztés  1  m  
szélességig  2  ponton   
(A, B, D, F pavilon) 

A,B,D,F  19.000  22.800 
 

Zászló  függesztés  1  m 
szélességig  2  ponton  (G  pavilon)  G  22.600  27.100 

 

Zászló  függesztés1-3  m  szélességig  2  po
nton   
(A, B, D, F pavilon) 

A,B,D,F  33.800  40.600 

 

Zászló  függesztés1-3  m  szélességig  2  po
nton   
(G  pavilon) 

G  37.700  45.200 
 

Függesztési  pont  kialakítása   
(A, B, D, F  pavilon)  emeléssel  A,B,D,F  28.200  33.800   

 



 

Függesztési  pont  kialakítása   
(G  pavilon)  emeléssel 

G  33.800  40.600 
 

Függesztési  pont  kialakítása   
(C  pavilon)  emeléssel  C  33.800  40.600   

Függesztési  pont  kialakítása   
(A, B, D, F  pavilon)  emeléssel 
(pontonként  20kg  vagy  az  egész  szerkez
et  50kg-os 
súlyhatára  felett,  illetve  pontos magassá
g  esetén) 

A,B,D,F  41.400  49.700 

 

Függesztési  pont  kialakítása   
(G  pavilon) emeléssel (pontonként 
20kg  vagy  az  egész  szerkezet 50kg-os 
súlyhatára felett, 
illetve  pontos  magasság  esetén) 

G  48.800  58.600 

 

Függesztési  pont  kialakítása  
(C  pavilon) emeléssel (pontonként 20 kg 
vagy az egész szerkezet 50kg-os 
súlyhatára felett, 
illetve  pontos  magasság  esetén) 

C  48.800  58.600 

 

 Templomi 400W/230v fémhalogén 
 (függesztés és fogyasztás nélkül)    14.000  16.800 

 

 Par reflektor 575W/230V 
(függesztés és fogyasztás nélkül)    10.000  12.000 

 

Reflektor  térrácsra függesztve 
villamos  fogyasztással   
1000W/230V 

  37.600  45.100 
 

Reflektor  térrácsra függesztve 
villamos  fogyasztással   
400W/230V 

  37.600  45.100 
 

Elektromos  csatlakozás  térrács  szerkezet
rõl  0-3  kW-ig 
 

  68.800  82.600 
 

Elektromos  csatlakozás  térrács  szerkezet
rõl  3-5 kW-ig    83.200  99.800   

Elektromos  csatlakozás  térrács  szerkezet
rõl  5-10 kW-ig    117.800  141.400   

Truss  rács  bérlése    9.100  10.900   

 

 

 



 

 

 

 

Kérjük függesztési kérelmüket legkésõbb az építési idõszak megkezdéséig vázlatrajzzal 
együtt részünkre eljuttatni szíveskedjenek! Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy 

az építés megkezdése után beérkezett megrendelések kivitelezése nem minden esetben valósítható meg! 
 

Az A, B, D, F és G pavilonok térrács szerkezetére a kiállítással összefüggõ reklámanyag, 
illetve világítást hordozó keret csak a bérelt terület felett, kizárólag az AMTS szervezõinek eseti, egyedi 

engedélye birtokában függeszthetõ. A standszomszéd felé esõ külsõ 1,00 m es sávban függesztés csak akkor 
helyezhetõ el, ha ehhez a szomszédos kiállító írásban hozzájárul. 

 
A függesztési munkát csak a HUNGEXPO Zrt. által kijelölt partner végezheti. 

A függesztendõ tárgy stabilitásáért, a rajta elhelyezett függesztõ szerkezet állékonyságáért 
a megrendelõ felel. Csak az engedélyezett kérelem tekinthetõ 

megrendelésnek. 
 

Tudomásul vesszük, hogy a használatra átvett eszközök minõségéért és mennyiségéért anyagi felelõsséggel 
tartozunk. A megrendelt eszközöket a Expert Events Kft. az általa megbízott vállalkozón keresztül, közvetített 
szolgáltatásként biztosítja, és annak megfelelõen kerül kiszámlázásra. A Szerzõdési feltételeket megismertük, 

azt magunkra nézve kötelezõnek elfogadjuk.Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák! Az árváltoztatás jogát 
fenntartjuk! A Szerzõdési feltételeket megismertük, azt magunkra nézve kötelezõnek elfogadjuk. A 

tájékoztatójában foglaltakat tudomásul vesszük. 

 


