22. BALATON BOAT SHOW
Jelentkezési ív

Kiállító száma:
(szervező tölti ki)

1. Kiállító adatai (Szerződő Fél)
Név/Cégnév
Cím
Telefon

Fax.

Ügyintéző
Mobil

E-mail

2. Igényelt kiállítási terület
Kiállítói terület

Mennyiség

Kiállítói és marketing szolgáltatási díj

Nettó
Egységár

1 db

Fizetendő nettó ár
12.000 Ft

Szárazföldön (minimálisan 10 m2)

m2

6.200 Ft/m2

Ft

Vízen kiállított hajó 25’-ig*/**
hajó szélessége:
Vízen kiállított hajó 26’-30’-ig*/**
hajó szélessége:

db

88.000 Ft/db

Ft

db

110.000 Ft/db

Ft

Vízen kiállított hajó 31’-35’-ig*/**
hajó szélessége:
Vízen kiállított hajó 36’-39’-ig*/**
hajó szélessége:
Vízen kiállított hajó 40’-45’-ig*/**
hajó szélessége:

db

145.000 Ft/db

Ft

db

170.000 Ft/db

Ft

db

203.000 Ft/db

Ft

Áraink az Áfa-t nem tartalmazzák!

Összesen:

* A vízi kiállító helyhez a hajó előtt 2nm (1mx2m) szárazföldi területet biztosítunk a hajó kiállítási árában. További szárazföldi terület igény, az ár táblázat megfelelő sorában
jelölendő. Vízen kiállított hajóhoz plusz szárazföldi terület vásárlás esetén nem érvényes a 10nm-es terület minimum.
** A vízen kiállított hajóhelyek kiosztásánál, a bejelentkezés sorrendjének figyelembe vétele mellett, igyekszünk az elhelyezkedésre vonatkozó egyéni kéréseket is teljesíteni, de az
esetlegesen felmerülő fizikai korlátok (pl. megnövekedett hajószám-adott partszakasz hossza) miatt nem garantáljuk a korábbi évekkel megegyező helyek biztosítását.

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2017. AUGUSZTUS 20.

Kiállítói és marketing szolgáltatások - Segítünk Önnek a sikeres és gördülékeny kiállítási megjelenés
érdekében!
- megjelenés a kiállítói listában a kiállítás új weboldalán, részletes cégprofil és ajánlat megadási lehetőséggel
- megjelenés a belépő mellé kiosztott információs füzetben
- a kiállítás pénteki napján korlátlan számban felhasználható e-mailen küldhető ingyenes belépésre jogosító tiszteletjegy
biztosítása kiállítóink számára
- a kiállításra előregisztrált látogatók számára előzetesen ajánlat küldési lehetőség, a kiállítás hírlevél küldő rendszerén
keresztül
- folyamatos megjelenés a kiállítás facebook kommunikációjában a kiállítók által leadott szövegek, képek és videók
felhasználásával
- Nyeremény felajánlás útján részvételi lehetőség a kiállítás látogatói nyereményjátékában, mely újabb kiemelt
kommunikációs lehetőséget biztosít (nyereményjáték, és a felajánlók hirdetése facebookon, megjelenés beharangozó
cikkekben)
- kiállítói parkolás – 2 hajó vagy 30 nm területig kiállítónként 1 db parkolóhely, 2 hajó vagy 30 nm terület fölött 2 db
parkolóhely. További parkolóhelyek 2000 Ft+Áfa/autó/kiállítás áron válthatók.
- kiállítói belépők – 2 db hajó vagy 10nm parti területig max 3 belépő, e fölött maximum 8 belépő. További kiállítói
belépők 2000 Ft+Áfa/fő/kiállítás áron válthatók.
3. Társkiállító adatai
Név/Cégnév
Cím
Telefon

Fax.

Ügyintéző
Mobil
Társkiállítói díj összege

E-mail.
15.000 Ft+ Áfa

- megjelenés a főkiállító standján
- megjelenés a kiállítói listában a kiállítás új weboldalán önálló kiállítóként a főkiállító standjához bejegyezve,
céginformáció és ajánlat megjelenítési lehetőséggel
- megjelenés a belépő mellé kiosztott információs füzetben
- a kiállítás pénteki napján korlátlan számban felhasználható e-mailen küldhető ingyenes belépésre jogosító tiszteletjegy
biztosítása kiállítóink számára
- a kiállításra előregisztrált látogatók számára előzetesen ajánlat küldési lehetőség, a kiállítás hírlevél küldő rendszerén
keresztül
- megjelenés a kiállítás facebook kommunikációjában a kiállítók által leadott szövegek, képek és videók
felhasználásával
- kiállítói parkolás –1 db parkolóhely. További parkolóhelyek 2000 Ft+Áfa/kiállítás/autó áron válthatók.
- kiállítói belépők – 1 db belépő. További kiállítói belépők 2000 Ft+Áfa/fő/kiállítás áron válthatók.

4. A kiállított termékek tematikai besorolása:
1. Hajók
a.
b.
c.
d.
e.

Vitorlás hajók
Elektromos hajók
Motoros hajók
Csónakok, gumicsónakok
Evezős hajók

2. Tartozékok, felszerelések, műszerek, karbantartás
a. Hajómotorok
b. Hajózási felszerelések, tartozékok és szerelvények, utánfutók
c. Hajózási (navigációs-) műszerek
d. Hajóépítő anyagok, festékek, lakkok
3. Surf, kitesurf és egyéb vízisport eszközök (Jet-ski, vizisí, wakeboard), felszerelések
4. Parti és technikai Ruházat, kiegészítők, ékszerek
5. Kikötők, kikötői szolgáltatások
6. Yacht charter, hajóbérlés
7. Oktatás, tanfolyamok
8. Hatóságok, szövetségek, szervezetek, szaklapok
Kérjük a termékcsoport számát megjelölni: _______ , ______ , ______ , ______ , ______

Jelentkezési határidő: 2017. Augusztus 20.
5. Általános Szerződési Feltételek
A jelentkezési lap aláírásával Szerződő Fél elfogadja a melléklet szerinti Általános Szerződési Feltételeket.
Balatonkenese, 2017. ..……………………….
………………….………………….…………..
Kiállító cégszerű aláírása

BALATON BOAT SHOW
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
A Jelentkezési Ív aláírása jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadását jelenti.
1. A Szerződés létrejötte
1.1. Szerződő Felek
A jelen Általános Szerződési Feltételek szempontjából szerződő feleknek tekintendők
egyrészről a Kenese Marina-Port Zrt. (székhelye: 8174. Balatonkenese, Kikötő u 2.;
adószáma: 12360277-2-19) valamint a Kenese Marina-Port Zrt. által szervezett
kiállításra (a továbbiakban: a „Kiállítás”) vonatkozó a jelentkezési ívet (a továbbiakban:
a „Jelentkezési ív”) kitöltő és megfelelő módon aláíró partner (a továbbiakban: a
„Szerződő Fél”).
1.2. Ajánlati Felhívás
A szerződés (a továbbiakban: a „Szerződés”) létrejötte szempontjából a Kenese
Marina-Port Zrt. ajánlati felhívásának minősül a Szerződő Fél részére az alábbi iratok
megküldése illetve www.balatonboatshow.hu weboldalról letöltése: Jelentkezési Ív,
Általános Szerződési Feltételek - továbbiakban Feltételek.
1.3. A Szerződés létrejötte
A Jelentkezési Ív a Szerződő Fél által megfelelően (cégszerűen) aláírt példányának
postai vagy scannelve elektronikus úton, telefaxon vagy egyéb módon a Kenese
Marina-Port Zrt. részére történt visszaküldésével a Felek között a Szerződés létrejön
(a továbbiakban: a „Szerződés Létrejötte”). Egyúttal a Szerződő Fél kijelenti, hogy
megismerte és elfogadta a jelen Feltételeket, melyek a Szerződés elválaszthatatlan
részét képezik.
1.4. Az Első Előlegbekérő
A KENESE MARINA-PORT ZRT. a Jelentkezési Ív kézhezvételét követően a
Szerződő Fél részére elküldi az előlegbekérőt (a továbbiakban: az „Előlegbekérő”),
amely tartalmazza az alábbi 5.1 pont szerinti összeget. Amennyiben az Előlegbekérő
teljes összege a vonatkozó számlán megjelölt határidőben nem kerül jóváírásra a
KENESE MARINA-PORT ZRT. számláján, KENESE MARINA-PORT ZRT. egyoldalú,
a Szerződő Félhez címzett írásbeli nyilatkozattal jogosult a Szerződéstől elállni és a
7.2. szerinti kötbért követelni.
1.5 Területkijelölés
KENESE MARINA-PORT ZRT. a kiállítási terület (a továbbiakban: a „Kiállítási
Terület”) az 1.4 pont szerinti összeg beérkezését követően kijelöléséről indoklási
kötelezettség nélkül határoz, és e döntését a Kiállítási Területet jelölő helyszínrajzzal
együtt írásban megküldi a Szerződő Félnek.
1.6. Általános üzemelési és működési szabályok a Kiállítás kapcsán és a Kenese
Marina Port területén
Szerződő Fél köteles megismerni és betartani a Kenese Marina-Port Zrt. mindenkor
hatályban lévő szabályait, melyeket részletesen jelen ÁSZF 12. pontja tartalmaz
2. A szerződő felek
2.1 Szerződő Fél
Szerződő Fél azon természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező gazdasági társaság, amely a Kiállításra a Jelentkezési Ívet kitölti, és
megfelelően aláírja. Kizárólag a Szerződő Fél lehet a Kenese Marina-Port Zrt. által
kiállított számlák címzettje és kötelezettje (pl.: helydíj, szolgáltatások).
2.1.1 A Kiállító
A Kiállító saját területtel vagy területrésszel (a továbbiakban: a „Kiállítási Terület”) van
jelen a Kiállításon, illetve mások Kiállítási részvételét is megszervezheti (a
továbbiakban: a ”Társkiállítók”), akik önálló Kiállítási Terület-résszel rendelkeznek a
Kiállító által igényelt, Kiállítási Területen belül.
A Társkiállítók adatait a Jelentkezési Íven (a „Társkiállítók” cím alatt) kell feltüntetni, és
a társkiállító részvételére vonatkozó díjat megfizetni.
2.2 A Társkiállító
A Kiállításon saját Kiállítási Területtel vagy Kiállítási Területrésszel rendelkezik, de a
KENESE MARINA-PORT ZRT. –val szerződéses kapcsolatban nem áll. A Társkiállító
adatait a Kiállításra Szerződő Fél köteles a Jelentkezési Íven a „Társkiállítók” rovatban
feltüntetni. A Szerződő Fél teljes felelősséggel tartozik azért, hogy a Társkiállító
betartson minden a Szerződő Félre kötelező magatartási szabályt. A Társkiállítót
terhelő díjakat (pl.: helydíj, szolgáltatási díj stb.) a Szerződő Fél köteles a Kenese
Marina-Port Zrt. részére megfizetni, Társkiállító számla címzettje nem lehet.
3. A Kiállítási Terület birtokba vétele és megváltoztatása

3.1 Birtokba vétel
A Kiállítási Terület csak a Helydíj, a Szolgáltatási Díj előleg(ek), befizetése valamint a
Kenese Marina-Port Zrt. által jóváhagyott standkivitelezési terv elfogadása után
vehető birtokba, illetve azután kezdhető el az építési munka.
3.2 Megváltoztatás
A KENESE MARINA-PORT ZRT. által kijelölt Kiállítási Terület önhatalmúlag más
kiállítóval nem cserélhető el, más kiállítóval való megállapodással nem növelhető, sem
ingyenesen sem ellenérték fejében nem adható tovább, és kizárólag a KENESE
MARINA-PORT ZRT. előzetes írásbeli hozzájárulásával változtatható meg bármilyen
módon.
4. Termékek, termékcsoportok, szolgáltatások
A Szerződő Fél csak a Jelentkezési Íven feltüntetett és a Kenese Marina-Port Zrt. által
elfogadott termékek, termékcsoportok és szolgáltatások bemutatására, valamint a
Jelentkezési Íven feltüntetett Társkiállítója reklámozására jogosult.
Amennyiben a kiállító a meghirdetett termékcsoportba nem illő terméket, vagy
szolgáltatást, illetve nem a Szerződő Felet, Társkiállítóját bemutató reklámeszközt az
első felszólítást követően nem távolítja el a Kiállítási Területről, úgy a Kenese MarinaPort Zrt. az említett Kiállítási Területet a Szerződő Fél költségére és veszélyére
bezárazhatja, illetve kártérítési igénnyel léphet fel vele szemben, és jogosult e
szerződés rendkívüli felmondására.
5. Fizetési feltételek, birtokbavétel
5.1 A Szerződő Felet terhelő fizetési kötelezettségek
A Szerződő Fél a Kiállításon történő részvételért, igénybe vett Kiállítási Területért
helydíjat (a továbbiakban: a „Helydíj”), igénybe vett szolgáltatásokért szolgáltatási díjat
(a továbbiakban: a „Szolgáltatási Díj”) tartozik fizetni.
5.2 A Helydíj mértéke
A Helydíj mértéke a Kiállítási Terület alapterülete és típusa alapján kerül
meghatározásra. A Helydíj részét képezi a kiállítói és marketing szolgáltatási díj is!
5.3 Szolgáltatási díj
A fizetendő szolgáltatási díj a mindenkor érvényes szolgáltatás megrendelő íveken
szereplő szolgáltatási ellenértéknek megfelelően kerülnek összesítésre és
kiszámlázásra.
5.4 Fizetési Feltételek
Az 5.1 pont szerinti díjak a vonatkozó számlán, illetve előlegbekérőn megállapított
fizetési feltételek szerint fizetendők. Fizetés ütemezése: A kitöltött jelentkezési ív és
szolgáltatás megrendelő ív alapján kiállított előlegbekérő ellenértéke 100%-ban előre
fizetendő.
Az előleg megfizetése után felmerült további költségek újabb előlegbekérő alapján
történnek kiszámlázásra.
Szerződő fél csak az előleg 100%-nak megfizetését követően jogosult a kiállítási
terület birtokba vételére.
5.5 Fizetési Késedelem
A jelen Szerződésen alapuló bármely fizetési kötelezettség késedelme esetén a
KENESE MARINA-PORT ZRT. a Ptk. 6:155. §-a szerinti késedelmi kamatot számol
fel. A kiegyenlítés tényét a Szerződő Fél a Kiállítói Regisztrációnál köteles igazolni a
Kiállítás üzemelésének zárása előtt. A Kiállító tudomásul veszi, hogy a Kenese
Marina-Port Zrt. a vele szemben fennálló követelését engedményezheti egy faktoring
cégre.
5.6 Pénzintézeti Költségek
A pénzintézetek által a banki műveletek során felszámított mindennemű költséget a
Szerződő Fél köteles viselni, ez a Kenese Marina-Port Zrt. követeléseit nem
csökkentheti.
5.7 ÁFA
A KENESE MARINA-PORT ZRT. által nyújtott valamennyi szolgáltatás komplex
szolgáltatásnak minősül, ezért az általános forgalmi adóról szóló mindenkor hatályos
törvényben meghatározott mértékű ÁFA terheli.
6. A Biztosítás
6.1 Felelősségbiztosítás

A Szerződő Fél a KENESE MARINA-PORT ZRT. területén tevékenysége
időtartamára, kiállítói, valamint saját kivitelezésben és/vagy alvállalkozói által végzett
építői (berendezői, bontói stb.) minőségében és felelősségéből eredő véletlen,
váratlan (balesetszerű) károkozásaira érvényes felelősségbiztosítással kell
rendelkezzen.
6.2 A Felelősségbiztosítási Díj
A kötelező felelősségbiztosítás díja (a továbbiakban: a „Biztosítási Díj”) a Jelentkezési
Íven meghirdetett Helydíj tartalmazza. A Szerződő Felet ezzel kapcsolatban a
Helydíjszámlára vonatkozó fizetési kötelezettség terheli.
A kötelező Kiállítási Biztosítási Díjat a biztosító megbízásából és annak javára a
KENESE MARINA-PORT ZRT. a helydíjszámlában számlázza ki és szedi be.
6.3 Fedezet
A megfizetett Biztosítási Díj ellenében a Biztosító a Kiállító és/vagy építő (berendező,
bontó stb.) alvállalkozó helyett – az önrész kivételével - megtéríti a KENESE MARINAPORT ZRT. területén okozott mindazon véletlen, váratlan (balesetszerű) károkat,
amelyekért a károkozó kiállítói és/vagy építői (berendezői, bontói stb.) minőségében a
magyar polgári jog szabályai szerint kártérítési kötelezettséggel tartozik. A Kiállító az
alvállalkozója által okozott kárért az alvállalkozójával egyetemlegesen felelős a
KENESE MARINA-PORT ZRT. vagy harmadik személy vonatkozásában.
6.4 Egyéb biztosítás
A felelősségbiztosítás mellett, nem kötelező jelleggel, a Kiállítók biztosítást köthetnek
exponátumaikra, installációikra és egyéb, a KENESE MARINA-PORT ZRT. területén
lévő tárgyaikra. E biztosítás elmaradásából vagy késedelmes megkötéséből származó
károk a Kiállítót terhelik.

kézhezvételét követő 15 napon belül a Szolgáltatásokra vonatkozó számlát pedig a
Kiállítás zárásáig nem vitatja, a számla befogadottnak minősül.

7. A Lemondás és jogkövetkezményei
7.1 A részvétel lemondása
A Szerződés Létrejöttét követően a Szerződő Fél a Kiállítási részvételt csak írásban, a
KENESE MARINA-PORT ZRT. részére igazolható módon megküldve mondhatja le
érvényesen (a továbbiakban: a „Lemondás”). A Lemondás attól az időponttól hatályos,
amikor a lemondó nyilatkozat a KENESE MARINA-PORT ZRT.-hoz megérkezik.
Lemondásnak minősül az is, ha a Szerződő Fél a Kiállításon a Kiállítás megnyitása
előtt 2 órával Kiállítási Területét nem foglalja el, és későbbi érkezését írásban a
Kenese Marina-Port Zrt. által visszaigazoltan nem jelzi (a továbbiakban: a
„Távolmaradás”).
Lemondás esetén a Szerződő Fél részére kijelölt Kiállítási Területet a Kenese MarinaPort Zrt. jogosult másnak bérbe adni, ezért a KENESE MARINA-PORT ZRT.-t
semmiféle jogcímen nem terheli kártérítési kötelezettség. Lemondás esetén a
Szerződő Felet Meghiúsulási Kötbér-fizetési kötelezettség terheli, az alábbiak szerint.
7.2 Meghiúsulási Kötbér
Ha a Szerződő Fél részvételét a Szerződés létrejöttét követően, de a Kiállítás
megnyitása előtti 61. napot megelőző időszakban mondja le 100.000 Ft-ot, ha a 60.
nap és 31. nap között mondja le, a 6.1 pontban meghatározott díj 70 %-át, 30. napon
belül a 6.1 pontban meghatározott díj 100 %-át tartozik meghiúsulási kötbérként
megfizetni a Kenese Marina-Port Zrt. részére.
7.3 Területlemondás
Ha a Szerződő Fél az általa igényelt terület 20%-ának, vagy annál többnek az
igénybevételét a Kiállítás megnyitása előtt 61 nappal mondja le terület-lemondási
kötbér (a továbbiakban: a „Terület-lemondási Kötbér”) fizetésére köteles. A Területlemondási Kötbér mértéke a visszamondott terület méretével arányos az alábbiak
szerint: A Kiállítást megelőző 60. és 31. nap között a lemondott területre eső Helydíj
80%-a, a 30. naptól kezdve pedig 100%-a.

11. A Szerződés egysége
A jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezik a Jelentkezési Ívben foglaltak.

8. Reklamáció
A Szerződő Félnek a Kiállítás szervezésével, kivitelezésével, üzemeltetésével stb.
kapcsolatos reklamációit - a bizonyíthatóság érdekében - a Kiállítás üzemelésének
bezárásáig, a számlázással kapcsolatos észrevételeit pedig a számla fizetési
határidejének lejártáig írásban be kell jelentenie a KENESE MARINA-PORT ZRT.-nál.
A megadott határidők után érkező reklamációkat a KENESE MARINA-PORT ZRT.
nem tudja figyelembe venni. Amennyiben a Szerződő Fél a Helydíj számlát annak

9. Vis Maior
Kenese Marina-Port Zrt. jogosult a Kiállítást, részben vagy egészben törölni vagy
megrendezésének időpontját, illetve nyitvatartási idejét helyét megváltoztatni, ha vis
maior esemény következik be. Vis maior eseménynek minősül minden olyan előre
nem látható elháríthatatlan esemény, amelynek bekövetkezte Kenese Marina-Port
Zrt.-nak fel nem róható, Kenese Marina-Port Zrt. szándékától és/ vagy eljárásától
egyébként független, pl.: háború, zavargás, polgári felkelés, általános sztrájk, járvány,
pandémia, természeti katasztrófa, tűzvész, áradás, földrengés vagy más
elháríthatatlan külső ok, szükséghelyzet, amely számottevő módon akadályozza, vagy
lehetetlenné teszi a Kiállítás megtartását. A vis maior esemény bekövetkeztéről
KENESE MARINA-PORT ZRT. köteles a Szerződő Feleket tájékoztatni. Ha vis maior
esemény bekövetkezte miatt a Kiállítás részben vagy egészben elmarad Kenese
Marina-Port Zrt. kártérítésre nem köteles.
10. Irányadó Jog -Jogviták Rendezése
A jelen Szerződésben külön nem szabályozott kérdésekre a magyar jog szabályai
irányadók.
A Felek esetleges vitáikat igyekeznek békés úton rendezni. Ha ez a törekvés mégsem
vezet eredményre úgy a felek esetleges jogvitáik esetére a Veszprémi Járásbíróság hatáskör hiányában a Veszprémi Törvényszék - kizárólagos illetékességének vetik alá
magukat. a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságok járnak el.

12. Általános üzemelési és működési szabályok a Kiállítás kapcsán és a Kenese
Marina Port területén
A jelentkezési ív aláírásával Szerződő Fél elfogadja és betartja az alábbiakat:
12.1. Szerződő Fél/Kiiállító jogosult a kiállítási területet az előlegbekérő összegének
megfizetését követően a kiállítás nyitásának időpontját 24 órával megelőzően birtokba
venni, és köteles a kiállítás zárását követően 24 órán belül eredeti állapotába
visszaállítva tisztán átadni Kenese Marina-Port Zrt. részére.
12.2. Kenese Marina-Port Zrt. az építés és a bontás idejére biztosítja:
•
A sólya használatát 2000 kg összsúlyig.
•
A daru használatát 10 tonna összsúlyig, a szolgáltatási árjegyzéknek
megfelelő daruzási djj megfizetése mellett
12.3. Kenese Marina Port Zrt. A Kiállítói és marketing szolgáltatásokban foglalt
feltételeknek megfelelően tudja a kiállítók parkolását biztosítani a kiállítás ideje alatt.
12.4. Kenese Marina Port Zrt a kiállító számára maximum 3kW áramvételi lehetőséget
biztosít. ennél magasabb áram igény esetén jogosult külön díjat felszámolni. Kiállító
köteles gondoskodni az általa használt berendezések megfelelő érintésvédelmi
ellátásáról, biztonságos használatáról. A nem megfelelő állapotban lévő berendezések
használatából eredő károkért Kenese Marina Port Zrt felelősséget nem vállal, továbbá
jogosult a saját hálózatában berendezéseiben keletkezett kárt kiállító részére
továbbszámlázni.
12.5. Kiállítónak a kiállítás idejére, Kenese Marina-Port Zrt. a terület kamerás
megfigyelését biztosítja, de a zárás és a nyitás között Kiállító köteles áruját megfelelőn
elzárni. Kenese Marina- Port Zrt. a kiállítás ideje alatt történő esetleges lopásért,
elhagyott tárgyakért felelősséget nem vállal.
12.6. Amennyiben a kiállítás ideje alatt árusításra kerül sor, ennek törvényi feltételeit
Kiállító köteles biztosítani.

