Reserva de espaço

FEIRA:

A CASA IDEAL
Nome da Empresa

NIF:

Morada
Código Postal

Localidade

País

Tel.

Fax:

Pessoa a contactar

Tel.

Tlm.

Mail
Web

Área livre - mínimo 3X3 = 9m2 | valor m2 é de 18€

C/Stands Tipo mínimo 3X2=6m2
QT.

De 3 a 24m2 o valor é de:

Duas frentes (paredes 2,44 de altura, e energia 230V ---------------------------------------------25€ m2

QT.

Acima de 24m2 o valor é de:

Três frentes (paredes 2,44 de altura, e energia 230V ----------------------------------------------29€ m2

22€ m2 c/ 3 frentes
25€ m2 c/ 4 frentes

Obs. mobiliário não incluído.

valor reserva

QT.

16€m2 c/1 frente
18€m2 c/2 frente
20€m2 c/3 frente
22€m2 c/4 frente

18€ m2 c/ 1 frente
20€ m2 c/ 2 frentes

Duas frentes (paredes 2,44 de altura, e energia 230V ---------------------------------------------27€ m2

€

€

Espaço o MEU ARQUITETO
Observações

QT.

Modulo 3X3=9m2--------------------------------------------------------------------------------------------180€
(Stand com paredes 1,80 de altura e tomada de energia 230V)

Tomada de energia 230V 10A grátis em todos os espaços
Água e esgoto 50€ (sujeito a locais específicos).
Outros serviços, mediante orçamento.

valor reserva
.
€

Totais reserva

A sinalética só é permitida em cada frente contratada.

Obs. A todos os valores, acresce a taxa de IVA em vigor.

Obs. Os sócios AIEN tem desconto em todos os espaços de 30%

Sub/total

€

Desconto

€

IVA

€

Total

€

Condições de Pagamento
NB: - A reserva só é efetiva quando acompanhada do pagamento correspondente á reserva no valor mínimo de 20% do total.
- Na montagem terá de ser liquidado o restante.
- Se o expositor desejar liquidar tudo do ato da reserva, ser-lhe-á descontado 5% do valor total.
- Se o expositor se tornar sócio AIEN até 8 dias antes do evento/feira, obterá 50% de desconto ao total..

Numerário

Banco

Cheque Nº

Transferência bancária a ser efetuada para: Novo Banco | IBAN: PT50 0007 0000 0033 6059 9932 3

No montante de

.

,

No Valor de:

, correspondente a

% do montante total do contrato.

Outras condições.

Tendo tomado conhecimento do conteúdo, declaramos aceitar todas as condições aí descritas,

Reservado aos serviços

Data ___/____/_____
Contrato nº

Data.

Gestor Comercial
Obs.
Assinatura´s e carimbo

Av. Eng. Pinheiro Braga,16 Edificio Saza Esc. III Sala 16B
4760-089 Famalicão
Contribuinte nº. 514034165 | geral@aien.pt I www.aien.pt

