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NAROČILNICA ČIŠČENJA RAZSTAVNEGA PROSTORA

Cena čiščenja razstavnega prostora znaša .0,80€/m2 + DDV na dan

RAZSTAVNI PROSTOR /    m2:                                                                dvorana:

Prosimo, da naročilnico izpolnite čitljivo in podpisano in požigosano vrnete na naslov: Gospodarsko razstavišče d.o.o.,
Dunajska cesta 18,1000 Ljubljana ali po faksu na številko 01/300 26 49.

Podpis razstavljavca: Datum naročila:

Naročamo čiščenje razstavnega prostora (obkroži datum):

-     ponedeljek, 27. 3. 2017

-     torek, 28. 03. 2017

-     sreda, 29. 03. 2017

- četrtek, 30. 03. 2017

-     petek, 31. 03. 2017

-     sobota, 01.04. 2017

-     nedelja, 02. 04. 2017

Čiščenje razstavnega prostora obsega čiščenje stojnice med trajanjem sejma (ne velja za čiščenje stojnic in ostankov po montaži stojnice)
in sicer:
- čiščenje tal oz. seseanje oz. pomivanje, lahko tudi kombinacija,
- čiščenje površin , različnih pultov in vitrin steklenih ali iz drugih materialov (ne pa pranje posode, čiščenje hladilnika ipd.)
- če nekdo naroči čiščenje je upravičen do morebitne intervencije čistilnega osebja v času trajanja sejma (če se kaj polije ipd.)

Naročilnico je potrebno oddati na Gospodarsko razstavišče najkasneje do Storitev bo obračunana na računu po koncu sejma.08. 02. 2017.

Naročeno čiščenje razstavnega prostora se bo izvajalo dnevno pred pričetkom sejma.

1/ PODATKI O RAZSTAVLJAVCU OZ. NAROČNIKU

Ulica                                                                                                                                 Poštna številka in  kraj

Kontaktna oseba (ime in priimek) Telefon kontaktne osebe

Polni naziv RAZSTAVLJAVCA OZ. NAROČNIKA

Sejem: 24. AVTOMOBILSKI SALON SLOVENIJE

Termin sejma: 27. marec - 2. april 2017

ID številka za DDV (oz. davčna številka)                                                                 Zavezanec za DDV (ustrezno obkrožite)       DA         NE

Sejmi Ljubljana Trade Fairs

24. Avtomobilski salon Slovenije 2017

Čiščenje razstavnega prostora obsega čiščenje stojnice med trajanjem sejma (ne velja za
čiščenje stojnic in ostankov po montaži stojnice) in sicer:
- čiščenje tal, sesanje oz. pomivanje, lahko tudi kombinacija,
- čiščenje površin, različnih pultov in vitrin steklenih ali iz drugih materialov (ne pa pranje
posode, čiščenje hladilnika ipd.)
- če nekdo naroči čiščenje je upravičen do morebitne intervencije čistilnega osebja v času
trajanja sejma (če se kaj polije ipd.)

V obseg čiščenja razstavnega prostora čiščenje avtomobilov ni vključeno.

Razstavljavci so dolžni, da v času sejma skrbijo za red in čistočo na svojem razstavnem
prostoru.

Naročeno čiščenje razstavnega prostora se bo izvajalo dnevno pred pričetkom sejma.

V obseg čiščenja razstavnega prostora čiščenje avtomobilov ni vključeno.

Razstavljavci so dolžni, da v času sejma skrbijo za red in čistočo na svojem razstavnem prostoru.


