
1/ Podatki o razstavljavcu

Polni naziv razstavljavca                                                         

Poštna številka in kraj                                                                                 Ulica, hišna številka

Telefon       Telefaks

Elektronska pošta      Internet domača stran

Kraj in enota banke      Transakcijski račun

Direktor (ime in priimek)     Kontaktna oseba (ime in priimek)

Elektronska pošta kontaktne osebe    Telefon kontaktne osebe

Identifikacijska številka podjetja (za DDV)    Davčni zavezanec (obkroži)            DA            NE 

2/ Naročamo izposojo:

A) Škarjaste dvižne ploščadi v terminih:
     
    Dne: _________________   od ure:  _____________  do ure: ______________  

    Dne: _________________   od ure:  _____________  do ure: ______________  

    Dne: _________________   od ure:  _____________  do ure: ______________ 

    Cene:   Ploščad z voznikom - prva ura  = 30,00 EUR

 Ploščad z voznikom - vsaka nadaljnja ura = 17,00 EUR

3/ Vpisan termin izraža željo razstavljavca. Gospodarsko razstavišče skuša slediti želji razstavljavca v največji možni meri, vendar se ob konicah 
naročil ne obvezuje, da se bo željenega termina izvedbe držal. Gospodarsko razstavišče bo izvajalo storitve po vrstnem redu prispetja naročil. 

4/ Po opravljeni storitvi se predstavnik razstavljavca in neposredni izvajalec storitve podpišeta na delovni nalog na in z njim določita dejanski čas 
uporabe škarjaste dvižne ploščadi oz. viličarja, ki je predmet obračuna. 

5/ V cenah ni vključen DDV (razen v točki 4/), ki bo obračunan v skladu z določili ZDDV-1, ki ga plača razstavljavec. Gospodarsko razstavišče si 
pridružuje pravico do popravka cen z uporabo klavzule »vpliva spremenjenih okoliščin«, katere na dan formiranja cen ni mogel predvideti (112. člen 
OZ-a).

6/ Prosimo, da prijavo izpolnete čitljivo in en podpisan in žigosan izvod pošljete na naslov: Gospodarsko razstavišče d.o.o. Dunajska cesta 18, 1000 
Ljubljana.

Kraj in datum:      Žig:       Podpis:

Gospodarsko razstavišče

Ljubljana Exhibition and Convention Centre

NAROČILNICA ZA IZPOSOJO 
VILIČARJA OZ. DVIŽNE ŠKARJASTE PLOŠČADI

Prireditev:              
Termin prireditve:

                           

GOSPODARSKO RAZSTAVIŠČE d.o.o.
Dunajska cesta 18, 1000 Ljubljana
1001   Lj ubljana, p.p. 3517
ID št. za DDV: SI87878879
tel.:      +386/01/300 26 00
fax:      +386/01/300 26 49
http:     //www.gr-sejem.si

B) Viličarja do 1,5t  v terminih:
     
    Dne: _________________   od ure:  _____________  do ure: ______________  

    Dne: _________________   od ure:  _____________  do ure: ______________  

    Dne: _________________   od ure:  _____________  do ure: ______________ 

    Cene:   Viličar z voznikom -  prve pol ure =  38,00 EUR 

 Viličar z voznikom - vsake nadaljnje pol ure =  28,00 EUR  


