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DANE DO RACHUNKU

ZAMÓWIENIE

FIRMA

IMIĘ I NAZWISKO ZAMAWIAJĄCEGO

ULICA

TELEFON

KOD + MIASTO

FAX

NIP

E-MAIL

Oświadczam, że firma jest płatnikiem podatku VAT

WWW

TAK

NIE

Wyrażam zgodę na otrzymanie elektronicznego obrazu rachunku na podany wyżej adres e-mail.
UWAGA!!!

Zgoda oznacza, że nie otrzymają Państwo rachunku pocztą tradycyjną.

UWAGA !!! Vouchery zostaną wysłane do Państwa e-mailem.

ZAMAWIAM

VOUCHER NA BILET WSTĘPU NA TARGI

ProWein
18 – 20.03.2018

CENA
JEDNOSTKOWA

1-dniowy

(1 wejście na targi ProWein)

35 EUR

3-dniowy

(3 wejścia na targi ProWein)

60 EUR

ILOŚĆ
SZTUK

Voucher na katalog targów
katalog do odbioru w punktach informacyjnych na terenie targów, za okazaniem vouchera

katalog ProWein 2017

25 EUR

WARUNKI ZAMÓWIENIA
Procedura zamawiania voucherów na bilety wstępu na targi
Wypełniony i podpisany formularz zamówienia należy wysłać faksem lub e-mailem do przedstawicielstwa targów ProWein 2018 (dane kontaktowe w nagłówku niniejszego formularza zamówienia). Na
podstawie kompletnego zamówienia zostanie wygenerowany VOUCHER z indywidualnym numerem identyfikacyjnym, który należy aktywować na stronie internetowej targów pod adresem
www.prowein.com i wydrukować imienny bilet wstępu tzw. „eTicket”, który upoważnia do wstępu na teren targów. Voucher na bilet wstępu na targi zostanie wysłany do Państwa mailem na adres
e-mail podany w formularzu zamówienia.
Warunkiem aktywacji vouchera jest pomyślnie przeprowadzona rejestracja jako odwiedzający z branży, zgodnie z instrukcjami otrzymywanymi w kolejnych etapach rejestracji.
Rejestracja odwiedzających odbywa się na stronie targów: www.prowein.de, zakładka „Visitors”, „Registration & Tickets”, opcja „Register & Edit Data”.
Aktywacja voucherów na imienny bilet wstępu na targi odbywa się na stronie targów: www.prowein.de, zakładka „Visitors”, „Registration & Tickets”, opcja „Redeem voucher”.
Procedura zamawiania voucherów na katalogi targów
Warunkiem zakupu vouchera na katalog targów jest posiadanie biletu wstępu na targi ProWein 2018. Wypełniony i podpisany formularz zamówienia należy wysłać faksem lub e-mailem do
przedstawicielstwa targów (dane kontaktowe w nagłówku niniejszego formularza zamówienia). Na podstawie kompletnego zamówienia zostanie wygenerowany VOUCHER na katalog z indywidualnym
numerem identyfikacyjnym. Voucher na katalog zostanie wysłany do Państwa mailem na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.
Zakupiony voucher na katalog upoważnia Państwa do odbioru katalogu w jednym z punktów informacyjnych położonych na terenie targów. Odbiór katalogów możliwy jest wyłącznie w czasie trwania
targów, których voucher na katalog dotyczy. Jeden voucher na katalog upoważnia do otrzymania 1 egzemplarza katalogu targów. UWAGA !!! Prosimy o przemyślany zakup, gdyż nie ma
możliwości zwrotu / wymiany zakupionych voucherów na katalogi targów oraz samych katalogów.
Płatność i realizacja zamówienia
Płatność za zamówione vouchery następuje przelewem na podstawie wystawionego przez firmę A.S. Messe Consulting Sp. z o.o. rachunku. Rachunek zostanie wystawiony w PLN po przeliczeniu wg
średniego kursu EUR obowiązującego w NBP w dniu poprzedzającym wystawienie rachunku. Elektroniczny obraz rachunku zostanie wysłany do Państwa e-mailem, jeśli wyrażą na to Państwo zgodę.
W przeciwnym razie zostanie on wysłany pocztą tradycyjną (list ekonomiczny) na adres wskazany w formularzu zamówienia. A.S. Messe Consulting Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odmowy
realizacji zamówienia w przypadku otrzymania niekompletnie wypełnionego formularza zamówienia. A.S. Messe Consulting Sp. z o.o. może prosić Zamawiającego o dokonanie 100% przedpłaty przed
realizacją zamówienia. W przypadku nie dokonania przez Zamawiającego 100% przedpłaty, w określonym na rachunku pro-forma terminie (data zaksięgowania wpłaty na koncie bankowym A.S.
Messe Consulting Sp. z o.o.), zamówienie ulega automatycznemu anulowaniu.
W przypadku osób fizycznych obowiązuje 100% przedpłata.
Czas realizacji zamówienia: do 3 dni roboczych. Czas realizacji zamówienia dla dokonujących przedpłaty: do 3 dni roboczych od daty zaksięgowania wpłaty na koncie bankowym. Zamówione
vouchery wraz z rachunkiem zostaną wysłane do Zamawiającego drogą elektroniczną na wskazany w zamówieniu adres e-mail.
W przypadku blokady / zawieszenia serwera Messe Düsseldorf GmbH, uniemożliwiającej generowanie voucherów / biletów wstępu na targi, A.S. Messe Consulting Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do
nieterminowej realizacji zamówienia, jak również odmowy realizacji zamówienia. W każdym z wymienionych przypadków Zamawiający zostanie poinformowany o bieżącej sytuacji.
Zwroty
Ewentualne zwroty zakupionych i niewykorzystanych voucherów na bilety wstępu na targi oraz biletów eTicket będą przyjmowane max. do 7 dni po zakończeniu targów. Z tytułu zwrotów firma A.S.
Messe Consulting Sp. z o.o. będzie potrącała 15% wartości każdego zwracanego vouchera / biletu „eTicket”, jako koszt manipulacyjny. Zakupione vouchery na katalogi targowe, jak również katalogi
targowe nie podlegają zwrotowi.

Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie powyższych danych osobowych przez firmę A.S. Messe Consulting Sp. z o.o. w celach marketingowych, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182).
DATA

PIECZĄTKA FIRMY

PODPIS ZAMAWIAJĄCEGO

Akceptuję powyższe warunki zamówienia
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r., poz. 1182, ze zm.) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest firma A.S. Messe Consulting Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie (02-999), ul Kazachska 1/57, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000193552, NIP: 951-21-11658, kapitał zakładowy w wysokości 50 000 PLN, zwana dalej Spółką. Spółka pozyskała Państwa dane osobowe z ogólnodostępnych źródeł. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez Spółkę w celach marketingowych (promocja i marketing
towarów oraz usług firmy) i nie będą udostępniane innym podmiotom. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Na podstawie Ustawy, przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania
oraz zgłoszenia żądania ich usunięcia. W celu korekty lub usunięcia danych z bazy prosimy o kontakt na adres e-mail: targi@as-messe.pl.

