
Агенция БУЛГАРРЕКЛАМА ЕООД     
1784  София, бул. Цариградско шосе 147
тел.: (02) 9655 274, 9655 304; факс:(02) 9655 231
e-mail: sofiamotorshow@iec.bg; http://www.iec.bg

Асоциация на автомобилните производители   
1504  София, ул. Велико Търново 37

тел.: (02) 946 12 50; факс:(02) 943 39 44 
e-mail: office@svab.bg; http://www.svab.bg

ОрганизатОр:______________              излОжител:_______________   
 
                   Подпис на упълномощено лице/печат                            Подпис на упълномощено лице/печат

С подписването на този договор заявяваме, че: Сме запознати с условията на участие и ги приемаме и 
потвърждаваме нашето участие в изложба аВтОМОБилен СалОн СОФиЯ 2013.        

начин на плащане:
30% от общата сума - след издаване на проформа - фактура, 70% + допълнителните услуги - до 23.05.2013 г. по банкова 
сметка на Агенция Булгарреклама ЕООД, ДДС №: BG121122275 сметка в лева IBAN: BG04UNCR96601026037702; сметка в 
EUR IBAN: BG45UNCR96601426037707; Банков код: UNCRBGSF; УниКредит Булбанк, София.

Представени търговски марки на изложението: 

Предмет на дейност: 

СУМа (EUR): 

20% ДДС  (EUR): 

ВСиЧКО (EUR):

_________________________

_________________________

_________________________

Място и дата:

 

незастроена площ в зала: 
от 6 до 15 м2    м2 x  55,00 EUR
от 16 до 50 м2    м2 x  50,00 EUR
от 51 до 100 м2    м2 x  45,00 EUR
над 100 м2    по договаряне

изграждане на стандартен щанд: 

вътрешно застрояване
тип А*     м2 x  15,00 EUR
тип Б*     м2 x  18,00 EUR
тип В*     м2 x  21,00 EUR

външно застрояване
тип А*     м2 x  21,00 EUR
тип Б*     м2 x  29,00 EUR
* съгласно форма В за стандартни щандове

Открита незастроена площ:  м2 х 21,00 EUR
В оферираната цена са включени: наем площ, общо почистване, общо
осветление и охрана в извънработно време.

В оферираната цена са включени: наем площ, общо почистване 
и охрана на залата в извънработно време.
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в 

ÔÎÐÌÀ  Aз а Я В К а  -  Д О г О В О р

Фирма:
(адрес за кореспонденция)

Адрес:
(за данъчна фактура - на български език)

Телефон:      Факс:     Е-mail/Интернет:

Лице за контакт:     Ръководител щанд:    Отдел: 

МОЛ:       ИН по ЗДДС:    Булстат:

1 7 - 2 0   ì à é   2 0 1 11 4 - 2 3   юни  2 0 1 3
Интер Експо Център

AвтОМОБИЛЕн сАЛОн 
сОфИя 2013

Краен срок 16 май 2013


