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FOGLALÁSI ISMERTETŐ 

Kedves Barátunk/VIP Partnerünk! 

Köszönöm, hogy bizalmat szavazott a Szimpatech Showtechnikának! Az alábbiakban 

olvashatja a szolgáltatási díj rendezéséhez kapcsolódó szabályozásunkat. A díj rendezése több 

módon is történhet, és több elemet is tartalmaz. Visszatérő, kiemelt partnereink esetén 

különleges fizetési könnyítéseket adunk, erről érdeklődjön tanácsadójánál! 

SZERVEZÉSI ÉS ÜGYINTÉZÉSI  DÍJ  

A szervezési és ügyintézési díjat azért kérjük, hogy a megrendelt eszközöket a kért időpontra 

minden más, később beérkező kérés előtt biztosítsuk, a szükséges dokumentumokat 

elkészítsük, emberi és eszköz erőforrásokat rendeljünk és foglaljunk. Nem kötelező szervezési 

és adminisztrációs díjat fizetni, de ez esetben nem tudjuk garantálni, hogy pontosan a kért 

eszközpark fog rendelkezésre állni pontosan a már megtervezett költségeken.  A szervezési és 

adminisztrációs díj mértéke szezononként változik. A díj megfizetése írásbeli szerződés 

megkötéséhez elengedhetetlenül szükséges. Van lehetőség akár a rendezvény napján 

szerződni, ez esetben a szervezési és adminisztrációs díjat a helyszíni készpénzes fizetés 

helyettesítheti. Ekkor értelemszerűen korlátozottak lehetnek az eszközparkválasztási 

lehetőségek, illetőleg a mennyiségre sem tudunk garanciát biztosítani. 

ELŐRE UTALÁS  (LEGALÁBB 30  NAPPAL AZ ÉPÍTÉS KEZDETE ELŐTT) 

Előre utalás esetén azonnali kedvezményt adunk bármilyen szolgáltatásból vagy 

eszközbérlésből. Az előre utalás megtörténte garantálja az eszközpark végleges lefoglalását. 

Az előre utalás teljes kedvezménye akkor jár, ha legalább 30 naptári nappal megelőzi a 

rendezvény építésének kezdetét. 

HELYSZÍNI KÉSZPÉNZES FIZETÉS  VAGY ELŐRE UTALÁS 30  ÉS 7  NAP KÖZÖTT  

Lehetőség van később is utalni, vagy a szolgáltatási összeget a helyszínen készpénzben 

rendezni az építés végén. Ez esetben is azonnali kedvezményt biztosítunk. 
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AKTUÁLIS MÉRTÉKEK  

Szezonális fizetési kedvezmények 

 

legalább 30 nappal korábbi 
utalás 

30 és 7 nap közötti előre utalás 
vagy helyszíni készpénzes fizetés 

01.01 és utána 25% 15% 

03.30 és utána 20% 10% 

05.01 10% 5% 

05.02 és utána 15% 10% 

08.20 10% 5% 

08.21 és utána 15% 10% 

10.23 10% 5% 

10.24 és utána 15% 10% 

11.30 és utána 15% 10% 

12.24 - 12.31 10% 5% 

 

KEDVEZMÉNYEK IGÉNYBEV ÉTELÉNEK FELTÉTELE  

Kedvezményre azon partnereink jogosultak, akik teljesítik a következő feltételeket: 

1. Direkt vagy kapcsolt vállalkozással nincs lejárt számlájuk. 
2. Direkt vagy kapcsolt vállalkozással az elmúlt 12 hónapban nem estek fizetési 

késedelembe. 
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MINDENKÉPPEN FOGJUK MÉG KERESNI A KÖVETKEZŐK ÜGYÉBEN: 

Tanácsadója a következő fontos adatokat fogja Önnel legyeztetni: 

3. Számlázási név, cím, adószám, elérhetőség 
4. Foglaló mértéke, fizetési módja, határideje 
5. Fizetés módja, határideje 
6. Készpénzes fizetés esetén az átadó és átvevő személy elérhetősége, az átadás 

helye és időpontja 

Budapest, 2016. november 9. 

Üdvözlettel, 

 

  
 ügyvezető igazgató  


