
AG OKO PL X 2015 
42. MEDZINARODNA POĽNOHOSPODÁRSKA A POTRAVINÁRSKA VÝSTAVA 

OBNOVITEĽNÉ Z DROJE ENERGIE 

Agrokomplex-Výstav níctvo Nitra, ftitny podnik 
obchodn~ skupina l. 2 
Výstavn' '4, 9-49 01 Nitn1 
lťO: 36 855 6'42 DIC:: 2022506651 IC: DPH: SK 2022506651 

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA 
Originá l prihlášky a jednu kópiu zašlite na horeuvedenú ad resu. 

Obchodný názov: Slovenská akadémia vied 

Telefón: 037/6572 121, 205, '427 
Fax: 037/653 53 30, 0371733 59 86 

http:ffwww.agrokomplex.sk 

Uzávierka prihlášok 12. 6. 2015 

Adresa, PSČ: Štefánikova 49, 814 38 Bratislava 1 
Adresa na korešpondenciu 
(ak nie je totožná s adresou sldlaJ 

Telefón vr. predvolby: 02 5751 O 132, 0904 454 922 Faxvr.predvolby: 02 57510614 
E-mail: val/ova@up.upsav.sk http//: www. sav.sk 
Meno a funkcia zodpovednej osoby: 

Sme: výrobca O obchodná firma O zástupca zahraničnej firmy O združenie O Iná:_, _ ___ ._ 

Obchodný názov: Slovenská akadémie vied 
Adresa, PSč: štefánikova 49 814 38 Bratislava 1 : ' 
•Kontaktná osoba: Mária Val/ová Telefón: 02 5751 O 132, 0904 454 922 
•IČO: 037 869 DIČ: IČ DPH: / 

• Platca DPH: [00) 00 (nehodiace sa škrtnite) 

• Bankové spojenie: čís1oú~u 

• Obch. register, živnostenské oprávnenie· miesto / dlla / zložka I 
Pr.1vnk~ osoby k prlhl~lke priložia kópiu výpisu z obchodného registra (nie staršiu ako 3 m•siace). Fyzické osoby priloila kópiu výpisu 
oprávnenia zo živnostens ého úradu (nie staršiu ako 3 mesiace~ Platcovia DPH priložia kópiu registrácie DPH z prlslušného dallového úradu. 

KryU plodla (pavilón): 

lm> 
Vonlcajlhi výstavná plocha: 

34,00€Jml 

1 m' do 100 m2 2S,OO €Jml 
..._ ___ _,, 101-300m2 20,00€Jml 

od 301 m2 16,00€Jml 

HlavM .------. 
komodita: 1 1 (z hľadiska umimnenla) 

6aUlt 1 
komodity: ._I ___ _,, 

~--~' ..... 1 __ ___. 

~___,' ~' -~ 
1---------p_od_ p_r_ís_tr_eš_k_o_m....;p_a_v_. F ___ 30_._oo_ €_ lm_

1 
___ _ -4 čl~lný kód uveďte podľa priloženého 

Registračný poplatok: vystavovateľ 100.00 € komoditného zoznamu. 
spoluvystavovateľ 50,00 € 

~- • - • : ..... : f {. ' ' „ . • . ' .• ~ -. , . - - • . •.. - • . . . . . . 
!. 1 • • ti.- - - • • • ~ -

REALIZÁCIA EXPOZÍCIE (min. plocha 10 m') 

Vlastný stánok 

Výstavba od AX X 

Poschodový stánok 

• k výstavbe splnomocllujem firmu .•.•. ---·--··-„.„ .. „.„„„„-„„„„ .... „.„ .. _.„ .. -„„.„.-.. -·------··-

Názov, ulica _____ .„„„.„„„„„„„ ... „ ... „ .. „.„„.„.„„ ...• „„„„„„„.„„„„„„„ .. „„ .. „„„„„ .... „„„ ... „„.„ ...•. „ .. „„.„„„ .... 

Sldlo +PSČ: _,_„.„„„„„--„.„„„.„ .. „„„„.„„.„--„. tel.:.„„.-.. „.„„„.„„„„„.„-... „„„„.„„„ •. - .„.„-„„„.„. 

Kontaktná osoba .„ ........... „.„„.„ .... „„ .... „„„ .. „.„ .• „.„. fa ...•• „ .. „-.. „ .... „.„ .. „.„_ .. „„„„.„ •.. _„ __ „,_„_, __ 

- Bez výhrad súhlaslme so znením všeobecných výstavných podmienok uvedených na rube tejto prihlášky. 
- Uznávame právo organizátora primerane zväčšiť alebo zmenšiť potadovanú výstavnú plochu. Velkosť a druh výstavnej plochy potvrd~nej 

organizátorom sa uväzujeme rešpektovať a zaplatiť. 
- PrlhlUka bez podpisu, ptaatky, d6tumu a miera je nephitná. 

Bratislava 23.4.201 S 
M~no.dátum .„ 




