
REGISTRAČNÍ POPLATEK - 8 000 Kč

Název firmy:

Adresa:

Kontaktní osoba: Telefon:

E-mail: Web:

INFORMACE O EXPONÁTU/APLIKACI

Český název:

Anglický název:

Místo výroby: Prototyp:      ANO      NE Rok výroby:

Uvedení na trh v roce: Přibližná cena exponátu:

OBOROVÉ ZAŘAZENÍ EXPONÁTU/APLIKACE

 Elektroenergetika – výroba, přenos a distribuce elektrické energie
 Vodiče a kabely
 Elektroinstalační technika a inteligentní elektroinstalace
 Osvětlovací technika 
 Elektrotepelná technika
 Pohony, výkonová elektronika, napájecí soustavy
 Elektronické součástky a moduly
 OPTONIKA - optické a fotonické součástky a zařízení

 Měřicí a zkušební technika
 Automatizace, řízení a regulace
 Zabezpečovací technika
 Komunikační technika
 Nářadí, pomůcky a vybavení
 Výrobní zařízení a komponenty pro elektroprůmysl
 Služby, média a instituce

POPIS EXPONÁTU - PARAMETRY, PŘEDNOSTI, atd. /Při větším rozsahu použijte přílohu./

K přihlášce přiložte fotografie, stručný popis produktu pro PR účely (max. 800 znaků včetně mezer), prospekty, popř. další doprovodné materiály.
Počet příloh:

Uvedená cena je 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.

Zúčastněte se doprovodného programu AMPER Start Up a dodejte svému podnikání ten správný impulz do začátku!
Veletrh AMPER je předním tuzemským veletrhem v oborech elektrotechniky a elektroniky, využijte jeho popularitu a ukažte světu, že právě Váš byznys má potenciál být úspěšným! 
Prezentujte se před mezinárodním publikem, navažte kontakty s novými partnery a získejte nové zákazníky. 

Co je veletrh AMPER?
Největší veletrh elektrotechniky a elektroniky ve střední Evropě s pravidelnou účastí více než 600 vystavovatelů z více než 20 zemí světa a pravidelnou návštěvností přes 40 000 návštěvníků. 

Co je AMPER Start Up?
Doprovodný program veletrhu AMPER umožňující novým a začínajícím firmám prezentovat se na výstavní ploše bez nutnosti nákladné investice. 

Co získáte svou účastí?
    ▪ Výstavní plochu se základním vybavením. 
    ▪ Zápis v online a tištěném katalogu veletrhu. 
    ▪ Volné vstupenky na veletrh pro Váš tým a Vaše partnery. 
    ▪ Propagaci prostřednictvím několika desítek našich mediálních partnerů a prostřednictvím webových stránek veletrhu www.amper.cz. 
    ▪ Možnost setkat se zástupci předních tuzemských i zahraničních firem a představit jim své projekty. 

datum:
podpis, razítko 
objednavatele:

potvrzení o přijetí 
veletržní správou:

AMPER StartUp

20. - 23. 3. 2018 | VÝSTAVIŠTĚ BRNO

Termín uzávěrky: 30. 11. 2017

TERINVEST, spol. s r.o.
veletržní správa

Bruselská 266/14
120 00  Praha 2, ČR

Tel.: +420 221 992 123, +420 724 612 075
E-mail: kupcova@terinvest.com

www.terinvest.com



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 programu AMPER 
START UP (potvrzením závazné přihlášky). 

III. Základní pravidla účasti
III.1. Řádně vyplněná přihláška, zaslaná TERINVESTU, je pro objednatele závazná 
a neodvolatelná. Přihláška nebude přijata, není-li činnost objednatele v souladu 
se zavedenými standardy označení „Start Up“. Smluvní vztah (smlouva) vzniká 
potvrzením přihlášky k účasti. S potvrzením o přijetí přihlášky k účasti TERINVEST 
zasílá zálohovou fakturu za účast s vyúčtováním příslušné DPH. 
III.2. Zaplacení celého registračního poplatku, včetně příslušné DPH, je podmín-
kou předání výstavní plochy ve stanoveném termínu. Do 14 dnů po skončení 
veletrhu (výstavy) TERINVEST vystaví fakturu na další služby poskytnuté na ve-
letrhu.
III.3. Přihlášený vystavovatel se musí zúčastnit celého průběhu veletrhu AMPER, 
tak aby přidělené výstavní místo nebylo ponecháno bez prezentace. 
III.4. TERINVEST může bez souhlasu vystavovatele rozhodnout o umístění stánku 
vystavovatele, nebo o jeho případném přemístění, o této skutečnosti však vy-
stavovatele ihned vyrozumí. V takovémto případě není vystavovatel oprávněn 
domáhat se náhrady případné škody způsobené změnou lokality stánku. 
III.5. Přidělená plocha nesmí být vystavovatelem dále pronajímána jakékoliv tře-
tí osobě. V případě porušení bude vystavovatel povinen uhradit standardní cenu 
výstavní plochy ve dvojnásobné výši v průběhu akce. 

IV. Platební a sankční podmínky 
IV.1. Přihlašovatel se zavazuje uhradit TERINVESTU veškerá poskytnutá plnění do 
dne splatnosti uvedeného na faktuře. Pro případ, kdy vystavovatel neuhradí vy-
fakturovanou částku nejpozději v den splatnosti uvedený na faktuře, sjednávají 
smluvní strany úrok z prodlení ve výši 0,1 % za každý den prodlení z včas nezapla-
cené částky. Tímto ujednáním není dotčeno právo TERINVESTU na odstoupení 
od smlouvy dle článku IV.3.
IV.2. V případě, že přihlašovatel odvolá zcela svou prezentaci na programu AM-
PER Start Up, zaplacený poplatek propadá v plné výši.
IV.3. V případě nezaplacení poplatku, případně jakékoli zálohy v termínu splat-
nosti uvedeném na faktuře, je prodlení vystavovatele podstatným porušením 
jeho smluvní povinnosti a TERINVEST je oprávněn od smlouvy odstoupit a ne-
umožnit přihlašovateli vstup do areálu. V tomto případě je TERINVEST oprávněn 
požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši již vystavených zálohových faktur.

V. Realizace, provoz a likvidace výstavních expozic 
V.1. Vystavovatel má právo objednat úpravu výstavní expozice u jakékoli rea-
lizační firmy, nebo využít vlastní vybavení. Případné úpravy expozice musí být 
konzultovány s TERINVESTEM. 
V.2. Maximální výška expozic včetně poutačů je 3 metry, 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. Technic-
ko-bezpečnostní předpisy jsou uvedeny na internetové adrese veletržní správy 
www.amper.cz. 
V.3. Zadní část expozic převyšující 2,5 m musí být upravena tak, aby opticky ne-
narušovala vzhled okolních expozic. 
V.4. 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.). 
V.5. Přívod elektrické energie, vody a internetu si může vystavovatel objednat 
výhradně u TERINVESTU ve stanoveném termínu před veletrhem (výstavou). 
V.6. Vystavovatel může provádět úpravy své expozice pouze v termínu stanove-
ném TERINVESTEM. Při realizaci expozic vystavovatel plně odpovídá za činnost 
jím pověřené realizační firmy ve výstavním areálu. 
V.7. Vystavovatel (resp. jím pověřená firma) nesmí likvidovat exponáty a expozici 
před ukončením veletrhu (výstavy). 
V.8. Za škody způsobené vadnou elektroinstalací v expozici odpovídá v plném 
rozsahu vystavovatel, potažmo realizační firma pověřená vystavovatelem. Vy-
stavovatel je povinen předložit TERINVESTU nejpozději v den zahájení veletrhu 
revizní zprávu elektrických rozvodů v expozici vystavenou autorizovaným tech-
nikem. 
V.9. Vystavovatel odpovídá za výstavní plochu a veškerá zařízení pronajatá TE-
RINVESTEM a je povinen je předat po skončení akce neporušené. Poškodí-li nebo 
znečistíli vystavovatel výstavní plochy, výstavní areál či zařízení zapůjčené TERIN-
VESTEM, je povinen uhradit TERINVESTU způsobené škody v plné výši. 
V.10. Vystavovatel je povinen zlikvidovat jím vzniklý odpad na své náklady. Za 
tím účelem je povinen si objednat odpadní nádoby nebo odpad odvézt vlast-
ními prostředky. 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 TERIN-
VEST oprávněn vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 100 Kč/1m2 objednané výstav-
ní plochy, odpovídající nákladům na úklid. 
V.11. Vystavovatel se zavazuje dodržovat TERINVESTEM stanovené časy přícho-
dů a odchodů do/z výstavních prostor. Vystavovatelé jsou povinni nosit viditelně 
vystavovatelské průkazy po celou dobu konání veletrhu nebo výstavy. 
V.12. Ve výstavních halách je zakázáno kouřit a manipulovat s otevřeným oh-
něm. 

VI. Prezentace 
VI.1. Vystavovatel má nárok na publikaci základních údajů v abecedním sezna-
mu vystavovatelů v katalogu akce. Vystavovatel má právo uveřejnit další údaje 
o své firmě a inzerci v katalogu v případě objednání do stanoveného termínu 
uzávěrky. 
VI.2. Vystavovatel je oprávněn propagovat své výrobky pouze ve vlastní expo-
zici. Umísťování firemních poutačů, rozsev letáků, vylepování propagačních a 
informačních 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 vystavova-
tele odstranit. Vystavovatel svojí prezentací nesmí rušit nebo omezovat okolní 
expozice. Mimo expozice je možné umísťovat 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 vele-
trhu si zajišťují 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 
příslušného 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. 
VI.3. Dle zákona č. 480/2004 Sb., o regulaci reklamy, souhlasí vystavovatel se za-
síláním nabídek souvisejících s jeho účastí na veletrhu. 
VI.4. V souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, uděluje vystavova-
tel TE-RINVESTU souhlas s pořízením zvukových a obrazových záznamů a s jejich 
zveřejněním v souvislosti s prezentací TERINVESTU a/nebo výstavy nebo veletr-
hu, kterých se vystavovatel účastnil, a to bez nároku vystavovatele na odměnu. 
VI.5. TERINVEST je oprávněn použít vystavovatelem zaslané textové a obrazo-
vé podklady a materiály, a to pro účely prezentace TERINVESTU a/nebo výstavy 
nebo veletrhu, kterých se vystavovatel účastnil. 
VI.6. V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, je TE-
RINVEST jako zpracovatel oprávněn ke zpracování a uchování osobních údajů 
získaných od vystavovatele, za účelem řádného zajištění veletrhu nebo výstavy, 
kterých se vystavovatel účastnil, k čemuž mu vystavovatel uděluje souhlas. 

VII. Ztráty a pojištění 
VII.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 
zahájením, během, či po skončení veletrhu (výstavy). TERINVEST zajišťuje všeo-
becnou noční ostrahu výstavního areálu. V případě odcizení exponátů je vysta-
vovatel povinen nahlásit tuto skutečnost na Policii ČR, náhrada škody je možná 
pouze prostřednictvím pojišťovny. Vystavovatel k tomu účelu uzavře pojištění 
svých exponátů, zařízení expozice, vystaveného zboží a materiálu. 
VII.2. Pojištění odpovědnosti za škodu zajišťuje TERINVEST na základě úhrady 
pojištění vystavovatelem, toto pojištění je zahrnuto v ceně registračního poplat-
ku AMPER Start Up. Pojištění vystavovatele je v rozsahu odpovědnosti za škody 
způsobené třetím osobám v souvislosti s jeho činností, a to na pojistné plnění do 
výše 1 mil Kč, se spoluúčastí 10 000 Kč. 
VII.3. Vystavovatel má možnost objednat si u TERINVESTU individuální ostrahu 
svého stánku. 

VIII. Závěrečná ustanovení 
VIII.1. V případě, že TERINVEST v důsledku jím nezaviněných okolností (vis ma-
jor) nemůže zahájit veletrh či výstavu, zajistit její konání v plném rozsahu či části, 
uvědomí o tom bez odkladu vystavovatele. Veškeré závazky vzniklé z uzavřené 
smlouvy o účasti vystavovatele zanikají a vystavovateli nepřísluší žádný nárok na 
náhradu vzniklých škod. 
VIII.2. V případě, že TERINVEST v důsledku jím nezpůsobených okolností nebude 
mít možnost výstavu uskutečnit nebo zabezpečit její řádný průběh v místě ko-
nání -VÝSTAVIŠTĚ BRNO - je oprávněn výstavu přesunout do jiného místa konání 
(výstavního areálu na území ČR, který bude odpovídat významu a rozsahu výsta-
vy), které TERINVEST určí. O této skutečnosti uvědomí TERINVEST vystavovatele s 
uvedením nové lokality stánku vystavovatele v rámci nového místa konání. Prá-
vo 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. 
VIII.3. Veškeré změny a dodatky smluvního vztahu mohou platně nastat pouze 
písemným ujednáním. VIII.4. Jakékoliv nároky ze strany vystavovatele vůči TERIN-
VESTU musí být uplatněny u zodpovědného pracovníka písemnou formou ihned 
po zjištění závady, max. poslední den konání veletrhu (výstavy), jinak jeho právo 
zaniká. 
VIII.5. Vystavovatel je oprávněn požadovat jako náhradu škody částku odpo-
vídající nejvíce 100 % uhrazených plnění za pronájem výstavní plochy, jakožto 
nejvyšší předvídatelnou škodu, která je důsledkem porušení povinnosti TERIN-
VESTU. 
VIII.6. Smluvní vztahy se řídí českým právem.

PODMÍNKY ÚČASTI NA DOPROVODNÉM PROGRAMU AMPER START UP 
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