
Elektrická energie – vrchní přívod
– Uzávěrka 31. 3. 2023 

krytá plocha CELKEM 
(Kč)počet Kč/ks

Vrchní přívod k osvětlovací rampě nebo jiný svislý přívod z konstrukce střechy pavilonu. 
Je možné objednat se samostatnou el. přípojkou (viz formulář E1)

1 200

Stlačený vzduch
– Uzávěrka 27. 4. 2023 

Kč/ks počet
CELKEM 

(Kč)

Přívod stlačeného vzduchu 6 bar k 1 expozici max. 100 l /min. 7 500

Počet rozboček

individuální 
cena

individuální 
cena

Zabezpečení konstantního tlaku na jednotlivé odbočce

Spotřeba v litrech/min.

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TÉTO OBJEDNÁVKY 
TECHNICKÝCH PŘÍVODŮ MUSÍ BÝT PŮDORYSNÝ 
NÁČRT S VYZNAČENÍM MÍST PŘÍVODU. 
POUŽIJTE SAMOSTATNÝ FORMULÁŘ PŘÍLOHA E.

Všechny neoznačené služby budou automaticky považovány za NEOBJEDNANÉ. Všechny ceny jsou uváděny bez DPH. 
Podrobnou specifikaci nabízených služeb naleznete na zadní straně této objednávky a v Technických podmínkách 
a pokynech pro účast vystavovatelů na výstavě VODOVODY-KANALIZACE.

K objednávce po termínu uzávěrky bude účtována 50% přirážka. 
Od zahájení montáže, tj. 20. 5. 2023, je přirážka 100% a organizátor není schopen 100% zaručit realizaci objednané služby.

VYSTAVOVATEL:

UMÍSTĚNÍ:

Závazně objednávám níže označené vybavení stánku na výstavu VODOVODY-KANALIZACE 2023.

Závěsné body (v halách 3 a 4 je možné zatížení max. 100 kg/bod) 
– Uzávěrka 31. 3. 2023

Objednání závěsných bodů se řídí specifickými pravidly. 
Plán – rastr se zakresleným požadovaný umístěním jednotlivých závěsných bodů včetně zatížení na každý jednotlivý bod 

musí být zaslán nejpozději do 31. 3. 2023 na adresu projekce@exponex.cz. Na základě této poptávky bude vyhotovena 
konkrétní individuální cenová nabídka dle míry složitosti daného požadavku (případná potřeba vyvazovací konstrukce apod.) 
U objednávky po termínu dojde k 50% navýšení ceny a není možné realizaci garantovat.

E 2 Objednávka zvláštních technických přívodů
Organizátor:

Exponex s.r.o., Janouškova 2015/1a, 613 00 Brno, ČR 
Tel.: +420 547 210 864, +420 724 265 375
E-mail: vod-ka@exponex.cz, www.vystava-vod-ka.cz

IČO: 29222338, DIČ: CZ29222338
Zapsaná: OR Krajský soud v Brně, 
odd. C, vložka 66744Pořadatel 

a odborný garant:

PVA EXPO PRAHAPVA EXPO PRAHA

22. mezinárodní vodohospodářská výstava

23.–25. 5. 2023

Prohlašujeme, že jsme se seznámili a souhlasíme bez výhrad s Technickými 
podmínkami a pokyny pro účast vystavovatelů na výstavě VODOVODY-KANA-
LIZACE. Zavazujeme se, že uhradíme všechny zálohové faktury a konečnou 
fakturu vč. DPH ve lhůtách splatnosti. Razítko, datum, podpis vystavovatele


	VYSTAVOVATEL: 
	fill_2: 
	fill_4: 
	fill_5: 
	fill_6: 
	fill_7: 
	fill_8: 
	fill_9: 
	fill_10: 


