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JELENTKEZÉSI LAP 
a 2020. augusztus 18-19. között  

Szentlőrincen megrendezésre kerülő kétnapos 

SZÁNTÓFÖLDI GÉP- ÉS TALAJMŰVELÉSI BEMUTATÓRA 
(továbbiakban: Rendezvény). 

 

Résztvevő neve:  

Címe:  

Adószáma:  

Kapcsolattartó:  

Mobil telefonszám és e-mail cím: 
……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

2020.08.18. 

KEDD 

(10.00-14.00) 

2020.08.19. 

SZERDA 

(10.00-14.00) 

□A rendezvénynapokon 1 géppel kívánok részt venni –               díja: 120.000 Ft + Áfa 

□ A rendezvénynapokon 2 géppel kívánok részt venni–               díja: 170.000 Ft + Áfa 

□ A rendezvénynapokon 3 géppel kívánok részt venni–               díja: 200.000 Ft + Áfa 

□ A rendezvénynapokon több géppel kívánok részt venni–          díja: 250.000 Ft + Áfa 

 

A cég gépének/gépeinek bemutatásához kéri-e szakmai szpíker közreműködését? 

Díja 20.000 Ft/gép/alkalom + Áfa 

Kérjük jelezze igényét aláhúzással!     Kérem – Nem kérem 
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A programon való részvétellel kapcsolatban további lehetőségek: 

A gépbemutatón szakmai partnerként kívánok részt venni: 

„A” lehetőség:  

1 db 3x3-as pavilon, tárgyalóasztal 3 db székkel – 40.000 Ft + Áfa 

„B” lehetőség: 

50 m2 rendezett füves szabadterület – 75.000 Ft + Áfa 

 

A fentiektől eltérő igény esetén, kérjük egyeztetés céljából vegye fel velünk a 

kapcsolatot! 

Végh Gábor vásárigazgató 20/941-9146, gvegh@bmvk.hu 

Mézner József szakmai szervező, koordinátor 30/939-0802, meznervelox@gmail.com 

 

Általános feltételek: 

I. A BMVK Alapítvány, mint rendezvényszervező 

a szántóföldi bemutató keretében a programban lehetőséget biztosít és az alábbi 

szolgáltatásokat nyújtja: 

a gép- és technológiai bemutatón való részvétel biztosítása, a bemutató terület biztosítása, a 

regisztrációs pavilon biztosítása és üzemeltetése a bemutató alatt, büfészolgáltatás 

biztosítása, 1 db céglogo-val ellátott „beachflag” elkészíttetése és kihelyezése, a cég által 

biztosított reklámanyagok kihelyezésének biztosítása a regisztrációs pavilonban, vagy a 

rendezvény területén 

 
II. A Jelentkezési lap kitöltésével Résztvevő elfogadja, hogy 

A jelentkezési lapon igényelt szolgáltatások ellenértékét megfizeti az Alapítvány részére. 

Alapítvány a jelentkezési lapok visszaérkezésének sorrendjében, dönt a rendezvény kapcsán 

a részvétel visszaigazolásáról. Alapítvány a jelentkezési lap cégszerűen aláírt példányának 

megérkezését követően jogosulttá válik a részvételi díj kiszámlázására Résztvevő felé. A 

jelentkezés elfogadásának feltétele, hogy a teljes részvételi díj az Alapítvány által kibocsátott 

számlán meghatározott teljesítési határidőn belül, a megadott bankszámláján jóváírásra 

kerüljön. 
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III. A Jelentkezési lap kitöltésével Résztvevő vállalja, hogy: 

A bemutatóra a gépek és anyagok szállításának költségeit maga viseli és intézi. Amennyiben 

a rendezvényt megelőző 15 napon túl visszavonja részvételi szándékát Alapítvány a 

kiszámlázott és az időközben már megfizetett részvételi díj összegére kötbér jogcímen 

jogosult. Amennyiben a rendezvényt megelőző 15 napon belül visszavonja részvételi 

szándékát, a programhoz kapcsolódó területkialakítás ráeső részének költségét köteles 

Alapítvány részére megfizetni, valamint a már megfizetett részvételi díj összegére Alapítvány 

kötbér jogcímen jogosult. 

 

 

Kelt: …………………, 2020. ……………….…… …………………………………… 
Résztvevő 

cégszerű aláírása 
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Technikai információk: 
(Nem visszaküldendő!) 

 
 

A cégszerűen aláírt, szkennelt jelentkezési lapot (annak mindkét oldalát) 

kérjük 2020. július 24-ig a gvegh@bmvk.hu , vagy a info@bmvk.hu e-mail 

címre megküldeni szíveskedjenek. 

 

 

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK: 
BMVK Alapítvány - Végh Gábor rendezvényszervező 

06/20-941-9146, gvegh@bmvk.hu 

 

 

TECHNIKAI INFORMÁCIÓK: 
Velox-Ker Kft - Mézner József ügyvezető igazgató 

30/939-0802, meznervelox@gmail.com 
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