Kit Saloon Nymburk 2020
obchodní podmínky
1. Kit Saloon Nymburk 2020 pořádá IPMS NYMBURK, z.s.(dále jen „pořadatel“) se sídlem Černohorského
741/5, 288 02 Nymburk; IČ 228 73 171.
2. Prodejním místem se rozumí plocha a vybavení uvedené v objednávce prodejního místa pod body A, B, C
a D jako „základní sestava“. Prodejní místo je určeno výhradně k prodeji zboží.
3. K vybrané základní sestavě lze přiobjednat židle, vstupenky, volnou plochu a přívod elektřiny za cenových
podmínek uvedených v objednávce prodejního místa.
4. Částka za poskytnutí prodejního místa tvoří součet ceny základní sestavy a přiobjednaných židlí,
vstupenek a volné plochy podle počtu (židle, vstupenka), rozměru (volná plocha) a přívodu elektřiny.
5. Pořadatel si vyhrazuje právo prodejní místo přidělovat podle vlastního uvážení s ohledem na prostorové
možnosti, složitost manipulace a instalace základních sestav, rozměr přiobjednané volné plochy a
dostupnost přívodů elektřiny.
6. Zájemcům o prodejní místo (dále jen "prodejce") bude prodejní místo rezervováno po obdržení
objednávky se všemi vyplněnými údaji, které jsou v objednávce předepsány.
7. Částku za poskytnutí prodejního místa lze uhradit:
a) bankovním převodem na účet pořadatele na základě faktury vystavené pořadatelem v době splatnosti na
faktuře uvedené,
b) v hotovosti oproti vystavení faktury za hotové dne 27. června 2020.
V případě bankovního převodu, pokud nebude k datu splatnosti na faktuře uvedenému, a to ještě před
realizací Kit Saloonu Nymburk 2020, platba na účet pořadatele připsána, si pořadatel vyhrazuje právo
objednávku zrušit a prodejní plochu poskytnout jiným zájemcům.
8. Prodejní plocha bude rezervována v pořadí podle data a času doručení objednávky prodejního místa
obsahující všechny předepsané a vyplněné údaje.
9. O rezervaci prodejního místa bude prodejce vyrozuměn e-mailem.
10. Pořadatel si vyhrazuje právo ukončit příjem objednávek prodejních míst po vyčerpání jejich kapacity.
11. O případném zrušení objednávky prodejního místa nebo o vyčerpání kapacity bude prodejce vyrozuměn
e-mailem.

12. Pořadatel zabezpečí viditelné označení prodejního místa názvem prodejce a jeho zakreslení v plánku
rozmístění prodejců, který bude zveřejněn na webové stránce akce www.kitsaloon.cz .
13. Prodejce je oprávněn umístit ve svém prodejním místě logo své firmy či loga firem, které zastupuje,
rovněž je oprávněn instalovat vlastní vybavení (regály, osvětlení apod.).
14. Prodejci jsou povinni dbát pokynů pořadatele při přípravě a provozování prodejního místa a respektovat
platné právní předpisy stanovené pro prodejní činnost, pravidla bezpečnosti práce a hygieny a předpisy
stanovené provozovatelem objektu s důrazem na zákaz kouření a dodržování opatření požární ochrany.
15. Organizátor akce neurčuje žádná místa pro odkládání věcí a neodpovídá za škodu na osobních věcech
či jiném majetku prodejců.
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