
 

Víz- és csatornacsatlakozás megrendelőlap 

Kiállító neve: Stand szám: 

Kapcsolattartó neve: Elérhetősége: 

Dátum: Aláírás: 

 
VÍZSZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉSE 2013 

VÍZ- ÉS CSATORNACSATLAKOZÁS 
 

Megnevezés Mennyiség (db) 

Alapár (Ft+áfa) 

Megrendelés 
mennyisége 

Megrendelés 
összege 

2017 
feb. 
25-ig 

2017 
feb. 
25. 
után 

Víz- és 
csatornacsatlakozás 
kiépítése, 3m3 
vízfogyasztással 

 

59.600 71.500 

  

Vízleágazás kiépítése 
a kiállító standjára 
megrendelt és 
kiépített 
főcsatlakozásról,3 
m3 vízfogyasztással, 
vizes berendezések 
nélkül* 

 

26.900 32.300 

  

Vízcsatlakozás 
lefolyó nélkül 
(vízvételezési hely 
biztosítása) 

 

29.900 35.900 

  

 

*Vízleágazás kiépítése csak abban az esetben rendelhető, ha a standra a víz-és 
csatorna-csatlakozáskiépítését is megrendelték! 

  



VÍZFELTÖLTÉS, LEERESZTÉS 

Megnevezés Mennyiség (db) 

Alapár 
(Ft+áfa) 

Megrendelés 
mennyisége 

Megrendelés 
összege 2017 

feb. 
25-ig 

2017 
feb. 
25. 
után 

Vízfeltöltés, 
leeresztés (egyszeri 
alkalommal) 

 
1.100 

 
1.300 

 

 

Tudomásul vesszük, hogy a használatra átvett eszközök minőségéért és 
mennyiségéért anyagi felelősséggel tartozunk. A megrendelt eszközöket a 
Tuning Show Kft. az általa megbízott vállalkozón keresztül, közvetített 

szolgáltatásként biztosítja, és annak megfelelően kerül kiszámlázásra. A 
Szerződési feltételeket megismertük, azt magunkra nézve kötelezőnek 
elfogadjuk.Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák! Az árváltoztatás jogát 

fenntartjuk! A Szerződési feltételeket megismertük, azt magunkra nézve 
kötelezőnek elfogadjuk. A tájékoztatójában foglaltakat tudomásul 

vesszük. 
  



VÍZSZOLGÁLTATÁSOK TÁJÉKOZTATÓ 

A kiállítás nyitó napja előtt 28 nappal, vagy korábban az ügyfélszolgálatra 
beérkezett megrendelések értékéből a megadott táblázat szerinti 

kedvezményt biztosítjuk. 1. Egyedi vízcsatlakozás kiépítését igénylő 
gépbekötéseket a rendezvény építésének megkezdése előtt 4 héttel jelezni 

kell, a gép műszaki paramétereinek ismertetésével. A víz-
csatornacsatlakozás kiépítésével kapcsolatos speciális igényeket külön meg 
kell rendelni. A pavilonokban rendelkezésre álló nyomás 0,2 Mpa (2,0 bar), 
ami a meglévő hálózatról kerül kiépítésre. 2. A kiállító nem tagadhatja meg, 
hogy a szomszédos kiállítók közművezetékeit standjának területén kössék 

be, illetve azon átvezessék. 3. A kiállító kötelezettsége – a dobogó és 
minden egyéb burkolat és építmény kivágásával vagy a csatlakozási helyek 

szabadon hagyásával – a padlószemaknák hozzáférhetőségének biztosítása. 
Minden olyan költségért vagy kárért, ami ezen kötelezettség elmulasztása 

miatt következik be, továbbá a közműcsatlakozási és hibaelhárítási 
munkavégzés akadályoztatásáért a kiállítót terheli a felelősség. 4. A 

Hungexpo Zrt. a Fővárosi Vízművektől átvett (ívóvíz minőségű) vizet 
szolgáltatja. 5. A vízcsatlakozást a HUNGEXPO Zrt. az általa megbízott 
vállalkozón keresztül közvetített szolgáltatásként biztosítja, és annak 

megfelelően, a Bekapcsolási engedély alapján kerül leszámlázásra. 

 


