
VYSTAVOVATEL

Obchodní jméno:

Ulice: Město:

IČO: DIČ: PSČ: Stát:

Telefon: Kontaktní osoba a e-mail /slouží pro komunikaci s pořadatelem, neuvádějte všeobecný e-mail/:

Web:

Korespondenční adresa /liší-li se/:

Jiné poznámky a požadavky k umístění expozice:

AGENTURA /Vyplňte pouze v případě, že žádáte, aby dokumenty k veletrhu, faktury za pronájem plochy a registrační poplatek byly zaslány Vaší zastupující agentuře./

Obchodní jméno:

Ulice: Město:

IČO: DIČ: PSČ:

Telefon: Kontaktní osoba a e-mail /slouží pro komunikaci s pořadatelem, neuvádějte všeobecný e-mail/:

Web:

SPOLUVYSTAVOVATEL /Za každého spoluvystavovatele je účtován registrační poplatek 6 500 Kč. V případě většího počtu spoluvystavovatelů uveďte do e-mailu./

Obchodní jméno:

Ulice: Město:

IČO: DIČ: PSČ:

Telefon: E-mail:

Web: Kontaktní osoba:

OBOR /Tento údaj neslouží pro zápis do katalogu. Expozice budou umisťovány dle oborového členění veletrhu./

Vyplňte pouze jeden /převažující/ obor dle nomenklatury:

ZÁVAZNÁ OBJEDNÁVKA VÝSTAVNÍ PLOCHY /Min. hloubka expozice je 3 m. Délka i hloubka musí být v celých metrech./

m2 délka x hloubka /m/ do 30. 6. 2017 do 31. 10. 2017 od 1. 11. 2017 Cena celkem

Výstavní plocha bez stánku do 49 m2 3 350 Kč/m2 3 650 Kč/m2 3 950 Kč/m2

Výstavní plocha bez stánku 50 - 99 m2 3 250 Kč/m2 3 550 Kč/m2 3 850 Kč/m2

Výstavní plocha bez stánku 100 - 149 m2 3 150 Kč/m2 3 450 Kč/m2 3 750 Kč/m2

Výstavní plocha bez stánku 150 - 199 m2 3 050 Kč/m2 3 350 Kč/m2 3 650 Kč/m2

Výstavní plocha bez stánku 200 - 299 m2 2 950 Kč/m2 3 250 Kč/m2 3 550 Kč/m2

Výstavní plocha bez stánku 300 - 399 m2 2 850 Kč/m2 3 150 Kč/m2 3 450 Kč/m2

Výstavní plocha bez stánku 400 m2 a více 2 750 Kč/m2 3 050 Kč/m2 3 350 Kč/m2

Venkovní plocha 1 800 Kč/m2 1 900 Kč/m2 2 000 Kč/m2

Umístění řadové  ANO 

Umístění rohové* 
/2 strany otevřené/
      ANO 

příplatek Umístění poloostrovní* 
/3 strany otevřené/
      ANO

příplatek

20 - 49 m2

+ 20%
50 - 99 m2

+ 15%
100 m2 a více

+ 10%
50 - 99 m2

+ 20%
100 - 199 m2

+ 15%
200 m2 a více

+ 10%

Umístění ostrovní* 
/4 strany otevřené/
      ANO

příplatek Umístění na hlavním 
koridoru*
      ANO

příplatek

100 - 199 m2

+ 20%
200 - 399 m2

+ 15%
400 m2 a více

+ 10%
50 - 99 m2

+ 15%
100 - 199 m2

+ 10%
200 - 399 m2

+ 5%
400 m2 a více

+ 0%

Povinné pojištění odpovědnosti za škodu 550 Kč

Registrační poplatek 5 000 Kč

Registrační poplatek za spoluvystavovatele  6 500 Kč / 1 spoluvystavovatel

CELKEM:

Zahájení umisťování expozic do rastrů: 1. 11. 2017
* Umístění expozice s menší než specifikovanou plochou, je možné pouze po dohodě s organizátory veletrhu a i na ně se vztahuje příplatek za umístění.
Uvedené ceny jsou kalkulovány bez DPH. Společnost TERINVEST, spol. s r. o., je zapsána v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16744.
Prohlašujeme, že jsme se seznámili a souhlasíme s podmínkami účasti na veletrzích pořádaných společností TERINVEST.

datum:
podpis, razítko 
objednavatele:

potvrzení o přijetí 
veletržní správou:

PŘIHLÁŠKA K ÚČASTI

20. - 23. 3. 2018 | VÝSTAVIŠTĚ BRNO

Pořadatel:
TERINVEST, spol. s r.o.

veletržní správa
Bruselská 266/14

120 00  Praha 2, ČR
Tel.: +420 221 992 100

E-mail: amper@terinvest.com
www.amper.cz

2018

26. Mezinárodní veletrh elektrotechniky, elektroniky,
automatizace, komunikace, osvětlení a zabezpečení



I. Pořadatel
TERINVEST, spol. s r. o., Bruselská 266/14, 120 00 Praha 2 (dále jen „TERINVEST“).

II. Vystavovatel
Právnické a fyzické osoby, kterým TERINVEST potvrdil účast na veletrhu či výstavě (po-
tvrzením závazné přihlášky).

III. Přihlášení na veletrh a přidělení ploch
III.1. Řádně vyplněná přihláška spolu s objednávkou výstavní plochy, zaslaná TERIN-
VESTU, je pro objednatele závazná a neodvolatelná. TERINVEST rozhoduje o přijetí, 
odmítnutí či krácení objednávky výstavní plochy a není povinen své rozhodnutí zdů-
vodňovat. Přihláška nebude přijata, není-li činnost objednatele v souladu s nomen-
klaturou veletrhu. Smluvní vztah (smlouva) vzniká potvrzením přihlášky k účasti, jejíž 
součástí je závazná objednávka výstavní plochy. Pouze krácení objednávky výstavní 
plochy TERINVESTEM je novým návrhem a k uzavření smlouvy pak dochází přijetím 
návrhu vystavovatelem. S potvrzením o přijetí přihlášky k účasti TERINVEST zasílá zálo-
hovou fakturu nájemného s vyúčtováním příslušné DPH.
III.2. Po obdržení úhrady zálohy nájemného ve stanovené výši a celého registračního 
poplatku zasílá TERINVEST „Potvrzení o umístění expozice“, kterým TERINVEST přidělí 
vystavovateli objednanou plochu a číslo stánku. Současně vystavuje zálohovou faktu-
ru na doplatek nájemného včetně výše příslušné DPH. Zaplacení celého nájemného a 
registračního poplatku, včetně příslušné DPH, je podmínkou předání výstavní plochy 
ve stanoveném termínu. Do 14 dnů po skončení veletrhu (výstavy) TERINVEST vystaví 
fakturu na další služby poskytnuté na veletrhu.
III.3. TERINVEST může bez souhlasu vystavovatele rozhodnout o změně lokality stán-
ku, o této skutečnosti však vystavovatele ihned vyrozumí. V takovémto případě není 
vystavovatel oprávněn domáhat se náhrady případné škody způsobené změnou lo-
kality stánku.
III.4. Přidělená plocha nesmí být vystavovatelem dále pronajímána jakékoliv třetí oso-
bě. Výjimku tvoří společná účast několika firem na jedné expozici. V tomto případě je 
vystavovatel povinen uhradit za každou další firmu registrační poplatek spoluvysta-
vovatele. V případě porušení bude vystavovatel povinen uhradit registrační poplatek 
spoluvystavovatele ve dvojnásobné výši v průběhu akce.
III.5. V případě nezaplacení celého pronájmu, případně jakékoli zálohy v termínu 
splatnosti uvedeném na faktuře, je prodlení vystavovatele podstatným porušením 
jeho smluvní povinnosti a TERINVEST je oprávněn od smlouvy odstoupit a neumožnit 
vystavovateli vstup do areálu. V tomto případě je TERINVEST oprávněn požadovat za-
placení smluvní pokuty ve výši již vystavených zálohových faktur.

IV. Nájemné za výstavní plochu, registrační poplatek
IV.1. Nájemné kryté i volné plochy je uvedeno v objednávce výstavní plochy a stavby 
stánku na veletrh (výstavu). Nájemné se stanoví podle rozměru plochy a každý zapo-
čatý metr čtvereční se účtuje jako celý. Nájemné je stanoveno na dobu přípravy, vlastní 
akci a likvidaci a je v něm zahrnuta: výstavní plocha, základní osvětlení, vytápění, po-
žární ochrana, úklid v prostoru akce mimo stánky, všeobecná noční ostraha výstavní-
ho areálu, provoz šaten, WC, produkce a propagace, pojištění v rozsahu odpovědnosti 
vystavovatele za škody způsobené třetím osobám.
IV.2. Registrační poplatek vystavovatele a spoluvystavovatele je nevratný a zahrnuje 
následující položky: zařazení základních dat katalogu akce a do infosystému, montážní 
a vystavovatelské průkazy (počet dle velikosti plochy), poukázky na vstup pro obchod-
ní partnery a čestné vstupenky (počet dle velikosti plochy). Výše registračního poplat-
ku je uvedena v závazné přihlášce k účasti.

V. Platební a sankční podmínky
V.1. Vystavovatel se zavazuje uhradit TERINVESTU veškerá poskytnutá plnění do dne 
splatnosti uvedeného na faktuře. Pro případ, kdy vystavovatel neuhradí vyfakturova-
nou částku nejpozději v den splatnosti uvedený na faktuře, sjednávají smluvní strany 
úrok z prodlení ve výši 0,1 % za každý den prodlení z včas nezaplacené částky. Tímto 
ujednáním není dotčeno právo TERINVESTU na odstoupení od smlouvy dle článku III.5.
V.2. V případě, že vystavovatel odvolá zcela svou účast na veletrhu (výstavě) TERINVES-
TU nebo omezí (sníží) závazně objednanou výstavní plochu, uhrazená částka nájem-
ného (resp. její poměrná část) se vrací vystavovateli v případě, že písemné stornování 
objednané plochy nebo její části bude TERINVESTU doručeno nejpozději 5 měsíců 
před zahájením veletrhu (výstavy). Zaplacený registrační poplatek propadá v plné výši. 
V.3. Stornování (písemné) objednané plochy nebo její části vystavovatelem v době 
kratší než 5 měsíců před zahájením veletrhu (výstavy) je porušením jeho povinnosti k 
řádné účasti a vystavovatel je v takovém případě povinen zaplatit TERINVESTU smluvní 
pokutu:
 a/ v době kratší než 5 měsíců před zahájením veletrhu (výstavy) ve výši 50 %  
 z pronájmu původně závazně objednané plochy 
 b/ v době kratší než 2 měsíce před zahájením veletrhu (výstavy) ve výši celého  
 původního nájemného. Zaplacený registrační poplatek propadá v plné výši.

VI. Realizace, provoz a likvidace výstavních expozic
VI.1. Vystavovatel má právo objednat stavbu stánku a další služby související s vyba-
vením stánku u jakékoliv realizační firmy. Vystavovatel má právo využít vlastní stánek 
a vybavení. 
VI.2. Maximální výška expozic včetně poutačů je 5 m, výjimky povoluje pouze  
TERINVEST. Vystavovatel odpovídá v plném rozsahu za to, že při výstavbě expozic a 
předvádění exponátů splňuje Technicko-bezpečnostní předpisy a Organizační pokyny 
TERINVESTU, které jsou nedílnou součástí  podmínek k účasti. Technicko-bezpečnostní 
předpisy jsou uvedeny v Objednávkové složce služeb a prací veletrhu AMPER a rovněž 
na internetové adrese veletržní správy www.amper.cz. Patrové expozice již ve stadiu 
projektu musí být předloženy TERINVESTU ke schválení. U patrových expozic je vysta-
vovatel povinen předložit TERINVESTU nejpozději v den zahájení veletrhu potvrzení 
statika. 
VI.3. Vystavovatel je povinen předložit TERINVESTU ve stanovené lhůtě před zaháje-
ním přípravy ke schválení projekt expozice. Architektonické ztvárnění expozice nesmí 
omezovat okolní expozice. Expozice musí splňovat podmínky požární ochrany (viz 
Technicko-bezpečnostní předpisy). Patrové expozice již ve stadiu záměru nebo studie 
musí být předloženy k posouzení a schválení požárnímu specialistovi veletržní sprá-
vy. Vystavovatel musí uvést v přihlášce k účasti záměr postavit patrovou expozici na 
výstavní ploše. 
VI.4. Zadní část expozic převyšující 2,5 m musí být upravena tak, aby opticky nenaru-
šovala vzhled okolních expozic.
VI.5. Vystavovatel je povinen si ověřit a dodržovat výšky, únosnost a případně jiné 
technické parametry, které jsou vyšší než standardní uvedené v objednávce nebo ve 
výstavním areálu (rozměry dveří apod.).
VI.6. Přívod elektrické energie, vody a telefonu může vystavovatel objednat výhradně 
u TERINVESTU ve stanoveném termínu před veletrhem (výstavou).

VI.7. Vystavovatel může provádět montáž vlastního stánku pouze v termínu stano-
veném TERINVESTEM. Při realizaci expozic vystavovatel plně odpovídá za činnost jím 
pověřené realizační firmy ve výstavním areálu.
VI.8. Vystavovatel (resp. jím pověřená firma) nesmí likvidovat exponáty a expozici před 
ukončením veletrhu (výstavy). 
VI.9. Za škody způsobené vadnou elektroinstalací v expozici odpovídá v plném roz-
sahu vystavovatel. Vystavovatel je povinen předložit TERINVESTU nejpozději v den 
zahájení veletrhu revizní zprávu elektrických rozvodů v expozici vystavenou autori-
zovaným technikem.  
VI.10. Vystavovatel odpovídá za výstavní plochu a veškerá zařízení pronajatá TERIN-
VESTEM a je povinen je předat po skončení akce neporušené. Poškodí-li nebo znečistí-
-li vystavovatel výstavní plochy, výstavní areál či zařízení zapůjčené TERINVESTEM, je 
povinen uhradit TERINVESTU způsobené škody v plné výši. 
VI.11. Vystavovatel je povinen zlikvidovat jím vzniklý odpad na své náklady. Za tím 
účelem je povinen si objednat odpadní nádoby nebo odpad odvézt vlastními pro-
středky. Vystavovatel je po demontáži povinen výstavní plochu předat uklizenou a bez 
poškození a o tomto předání se zástupcem TERINVESTU sepsat protokol. V případě, 
že vystavovatel plochu v řádném stavu nepředá, je TERINVEST oprávněn vyúčtovat 
smluvní pokutu ve výši 100 Kč/1m2 objednané výstavní plochy, odpovídající nákla-
dům na úklid. 
VI.12. Vystavovatel se zavazuje dodržovat TERINVESTEM stanovené časy příchodů a 
odchodů do/z výstavních prostor. Vystavovatelé jsou povinni nosit viditelně vystavo-
vatelské průkazy po celou dobu konání veletrhu nebo výstavy.
VI.13.  Ve výstavních halách je zakázáno kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm.

VII. Prezentace
VII.1. Vystavovatel má nárok na publikaci základních údajů v abecedním seznamu vy-
stavovatelů v katalogu akce. Vystavovatel má právo uveřejnit další údaje o své firmě a 
inzerci v katalogu v případě objednání do stanoveného termínu uzávěrky.
VII.2. Vystavovatel je oprávněn propagovat své výrobky pouze ve vlastní expozici. 
Umísťování firemních poutačů, rozsev letáků, vylepování propagačních a informač-
ních materiálů mimo vlastní expozici, na okna, stěny, podlahy či sloupy pavilonů není 
dovoleno. Veletržní správa je oprávněna veškerou reklamu, která neodpovídá výše 
uvedeným odstavcům, zakázat, resp. na náklady vystavovatele odstranit. Vystavovatel 
svojí prezentací nesmí rušit nebo omezovat okolní expozice. Mimo expozice je možné 
umíst’ovat a distribuovat plakáty, reklamní štíty a jiné propagační prostředky pouze 
na místech určených TERINVESTEM za zvláštní poplatky. TERINVEST může prezentace 
zakázat nebo omezit v případě, že způsobují hluk, prach, zplodiny, otřesy a ruší provoz 
akce. Případné poplatky při provozování hudební produkce na stáncích nebo při jiné 
prezentaci na veletrhu si zajišť’ují přímo vystavovatelé. Na hranici veletržního stánku 
přitom nesmí být překročena hladina hluku 70 dB ve smyslu nařízení vlády č. 148/2006 
Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění. K hu-
dební produkci na expozici má vystavovatel navíc povinnost si vyžádat schválení pří-
slušného kolektivního správce autorských práv (OSA, INTERGRAM) ve smyslu zákona č. 
121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění. Akustická reklama smí být prováděna 
pouze s předchozím písemným schválením veletržní správou.
VII.3. Dle zákona č. 480/2004 Sb., o regulaci reklamy, souhlasí vystavovatel se zasílá-
ním nabídek souvisejících s jeho účastí na veletrhu.
VII.4. V souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, uděluje vystavovatel TE-
RINVESTU  souhlas s pořízením zvukových a obrazových záznamů a s jejich zveřejně-
ním v souvislosti s prezentací TERINVESTU a/nebo výstavy nebo veletrhu, kterých se 
vystavovatel účastnil, a to bez nároku vystavovatele na odměnu.
VII.5. TERINVEST je oprávněn použít vystavovatelem zaslané textové a obrazové pod-
klady a materiály, a to pro účely prezentace TERINVESTU a/nebo výstavy nebo veletr-
hu, kterých se vystavovatel účastnil.
VII.6. V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, je TERINVEST 
jako zpracovatel oprávněn ke zpracování a uchování osobních údajů získaných od vy-
stavovatele, za účelem řádného zajištění veletrhu nebo výstavy, kterých se vystavova-
tel účastnil, k čemuž mu vystavovatel uděluje souhlas. 

VIII. Ztráty a pojištění
VIII.1. TERINVEST neodpovídá vystavovateli ani jeho spoluvystavovateli za ztrátu, 
zničení či jakékoliv poškození exponátů, vybavení a zařízení stánku, zboží, obalů a 
balicího materiálu, bez ohledu na to, zda se zničení či jiné poškození stalo před za-
hájením, během, či po skončení veletrhu (výstavy). TERINVEST zajišt’uje všeobecnou 
noční ostrahu výstavního areálu. V případě odcizení exponátů je vystavovatel povinen 
nahlásit tuto skutečnost na Policii ČR, náhrada škody je možná pouze prostřednictvím 
pojišt’ovny. Vystavovatel k tomu účelu uzavře pojištění svých exponátů, zařízení expo-
zice, vystaveného zboží a materiálu.
VIII.2. Pojištění odpovědnosti za škodu zajišťuje TERINVEST na základě úhrady pojiště-
ní vystavovatelem. Pojištění vystavovatele je v rozsahu odpovědnosti za škody způso-
bené třetím osobám v souvislosti s jeho činností, a to na pojistné plnění do výše 1 mil 
Kč, se spoluúčastí 10 000 Kč. 
VIII.3. Vystavovatel má možnost objednat si u TERINVESTU individuální ostrahu svého 
stánku.

IX. Závěrečná ustanovení
IX.1. V případě, že TERINVEST v důsledku jím nezaviněných okolností (vis major) nemů-
že zahájit veletrh či výstavu, zajistit její konání v plném rozsahu či části, uvědomí o tom 
bez odkladu vy-stavovatele. Veškeré závazky vzniklé z uzavřené smlouvy o účasti vy-
stavovatele zanikají a vysta-vovateli nepřísluší žádný nárok na náhradu vzniklých škod.
IX.2. V případě, že TERINVEST v důsledku jím nezpůsobených okolností nebude mít 
možnost výstavu uskutečnit nebo zabezpečit její řádný průběh v místě konání - VÝSTA-
VIŠTĚ BRNO - je oprávněn výstavu přesunout do jiného místa konání (výstavního are-
álu na území ČR, který bude odpovídat významu a rozsahu výstavy), které TERINVEST 
určí. O této skutečnosti uvědomí TERINVEST vystavovatele s uvedením nové lokality 
stánku vystavovatele v rámci nového místa konání. Právo změny místa konání může 
TERINVEST uplatnit nejpozději tři měsíce před plá-novaným termínem konání výstavy. 
Změna místa konání nemá vliv na povinnost vystavovatele plnit povinnosti vyplývající 
z uzavřené smlouvy o účasti. 
IX.3. Veškeré změny a dodatky smluvního vztahu mohou platně nastat pouze písem-
ným ujednáním. 
IX.4. Jakékoliv nároky ze strany vystavovatele vůči TERINVESTU musí být uplatněny u 
zodpo-vědného pracovníka písemnou formou ihned po zjištění závady, max. poslední 
den konání veletrhu (výstavy), jinak jeho právo zaniká.
IX.5. Vystavovatel je oprávněn požadovat jako náhradu škody částku odpovídající nej-
více 100 % uhrazených plnění za pronájem výstavní plochy, jakožto nejvyšší předvída-
telnou škodu, která je důsledkem porušení povinnosti TERINVESTU.
IX.6. Smluvní vztahy se řídí českým právem.

PODMÍNKY ÚČASTI NA VELETRZÍCH A VÝSTAVÁCH TERINVESTU
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