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vystavovatelských a montážních průkazů

2 Statutární město Brno / Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava, z.s.p.o.Vystavovatel / spoluvystavovatel

uzávěrka objednávky 31.1.2022PARKOVACÍ KARTA VÍCEDENNÍ - PŘENOSNÁ

Parkovací karta vícedenní (třídenní') je určena pro osobní automobily vystavovatelů. Její platnost je 18.-20. 3. 2022 uvnitř areálu PVA 
EXPO PRAHA na vyhrazených místech. Musí být po celou dobu pobytu v areálu umístěna viditelně za předním sklem a řádně označena 
(tak, aby bylo možné identifikovat vystavovatele - číslo Stánku). Vzhledem k omezenému počtu parkovacích karet budou jednotlivé 
objednávky vyřizovány (chronologicky) dle došlého data. Parkovací karta třídenní je přenosná.
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Počet: 1* PARKOVACÍ KARTA TŘÍDENNÍ cena 827 Kč/ks
1

PARKOVACÍ KARTA VÍCEDENNÍ - NEPŘENOSNÁ uzávěrka objednávky 31.1.2022ji

Parkovací karta vícedenní (třídenní') je určena pro osobní automobily vystavovatelů. Její platnost je 18.-20. 3. 2022 uvnitř areálu PVA 
EXPO PRAHA na vyhrazených místech. Musí být po celou dobu pobytu v areálu umístěna viditelně za předním sklem a řádně označena 
(tak, aby bylo možné identifikovat vystavovatele - číslo Stánku). Vzhledem k omezenému počtu parkovacích karet budou jednotlivé ob- 
ednávky vyřizovány (chronologicky) dle došlého data. Parkovací karta třídenní je nepřenosná a slouží pouze pro jedno vozidlo (jedna RZ).
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* PARKOVACÍ KARTA TŘÍDENNÍ Počet: /cena 620 Kč/ks:
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uzávěrka objednávky 31.1.2022PARKOVACÍ KARTA-JEDNODENNÍ
Jednodenní parkovací karta je určena pro osobní automobily vystavovatelů a lze ji využít pouze ve dnech 18.-19. 3. 2022. Umožňuje 
parkovat uvnitř areálu PVA EXPO PRAHA na vyhrazených místech. Musí být po celou dobu pobytu v areálu umístěna viditelně za předním 
sklem a řádně označena (tak, aby bylo možné identifikovat vystavovatele - číslo Stánku). Vzhledem k omezenému počtu parkovacích 
karet budou jednotlivé objednávky vyřizovány (chronologicky) dle došlého data. Parkovací karta jednodenní je nepřenosná a slouží pouze 
pro jedno vozidlo (jedna RZ). Parkovací kartu jednodenní není možné zakoupit na poslední den veletrhu 20. 3. 2022.
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cena 207 Kč/ks Počet:* PARKOVACÍ KARTA JEDNODENNÍ S3
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uzávěrka objednávky 31.1.2022NOCNI PARKOVANÍ
:
z Pro noční parkování je nutno mít zakoupenou i jednodenní parkovací kartu.
¥ Noční parkování do 3,51 cena 248 Kč/noc Počet: /
s

cena 496 Kč/noc Počet: /Noční parkování nad 3,51s
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MONTÁŽNÍ VJEZDOVÁ KARTA uzávěrka objednávky 31.1.2022
i

Ve dnech 15.-17. 3. 2022 je vystavovatelům povolen volný vjezd na výstaviště na základě předložení montážního průkazu a montážní 
vjezdové karty. Montážní vjezdová karta musí být kompletně vyplněna a umístěna na viditelném místě v každém vozidle po celou dobu 
pobytu v areálu. Dne 17. 3. 2022 jsou zavedeny kauce ve výši 1 000 Kč/3 hod. včetně DPH, které se vracejí při výjezdu, pokud není 
překročena doba povoleného pobytu (3 hodiny) nebo dle dispozic provozovatele. V případě překročení této doby na vrácení kauce není 
nárok a správa výstaviště PVA EXPO PRAHA vydá na požádání doklad o sankčním poplatku.
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* MONTÁŽNÍ VJEZDOVÁ KARTA V ceně registračního poplatku Počet: 3

x

VYSTAVOVATELSKÉ / MONTÁŽNÍ PRŮKAZY uzávěrka objednávky 31.1.2022

Vystavovatelské průkazy opravňují jejích držitele ke vstupu do areálu PVA EXPO PRAHA na veletrh ve dnech 18.-20. 3. 2022. Každý 
vystavovatel obdrží standardní počet vystavovatelských průkazů dle velikosti objednané plochy (viz. tabulka Standardní počet montážních 
a vystavovatelských průkazů). Objednávku vyplňte pouze v případě, že požadujete vystavovatelské průkazy nad rámec standardního počtu.

* VYSTAVOVATELSKÝ PRŮKAZ cena 350 Kč/ks Počet:

* MONTÁŽNÍ PRŮKAZ cena 0 Kč/ks Počet:

STANDARDNÍ POČET MONTÁŽNÍCH A VYSTAVOVATELSKÝCH PRŮKAZŮ

200 m2 a vícedo 30 m2 31-99 m2 100-199 m2

Montážní průkazy 10 15 205

Vystavovatelské průkazy 15 205 10

* Obdržíte přímo v PVA EXPO PRAHA v obchodním oddělení ve Vstupní hale I při registraci vystavovatelů. 
Podklady pro vstup na výstavní plochu a vjezd do areálu budou vydány po kontrole uhrazených faktur.

Všechny ceny jsou uváděny bez DPH.

datum, podpis za objtói/atele, razítko


