37. Nemzetközi építőipari szakkiállítás
2018. április 11-15.
HUNGEXPO Budapesti Vásárközpont
www.construma.hu;
construma@hungexpo.hu
Tel.: +36 1 263-6074, -6011, -6023

Budapest X., Albertirsai út 10.
Levélcím 1441 Budapest, Pf. 44.
Fax: +06 1 263 6098
Bankszámla: K&H Bank 10402283-50526554-52511006

JELENTKEZÉSI ÍV

Előjelentkezési határidő: 2018. január 15.

1. A kiállításra SZERZŐDŐ FÉL:
 Kiállító (saját standdal vesz részt)

 Kollektív kiállítás összefogója

2. A kiállításra SZERZŐDŐ FÉL adatai:
Cég neve:
Adószáma:
Számlázási cím:
Levelezési cím:
Telefon:
E-mail:
Cégvezető neve:
Kapcsolattartó neve:
Telefon:
E-mail:
Tevékenységi kör:

 Fizető szervező (nem vesz részt a kiállításon, de költségviselő)

Bankszámlaszáma:

Fax:
Weboldal:
Beosztása:
Beosztása:
Fax:
Mobil tel.:

 Gyártó;  Kiskereskedő;  Nagykereskedő;  Importőr;  Vezérképviselő;  Szolgáltató;  Egyéb

Multinacionális cég:

 Igen;  Nem

Kérjük, adja meg fő tevékenységi körét (TEÁOR 08 kód): ___________

3. Tematikai csoport: (Az Árucsoport lista alapján!) ________, ________, ________ (1 tematikai csoport megadása kötelező!)
4. Regisztrációs és marketing díj:
Főkiállító részére: 69.000 Ft+ÁFA

(A regisztrációs és marketing díj tartalma: 1 db parkoló bérlet, kiállítói belépő a terület függvényében, wifi hozzáférés, online katalógus alapbeiktatás, mely
tartalmazza a kiállítás weboldalán az online kiállítói rendszerbe kerülést, saját adatokkal való feltöltés lehetőségét, linket a kiállító honlapjára, továbbá 1 db
céglogó, 1 db márka (logóval), 1 db újdonság (képpel) megjelenítésének lehetőségét, 3 tematikai csoportban.)



Társkiállító részére: 57.000 Ft+ÁFA

Tervezi társkiállító bejelentését?
Igen
A társkiállítók bejelentése kötelező! A be nem jelentett társkiállítók regisztrációs és marketing díja utólag számlázásra kerül!

 Nem

5. Területbérleti díjak (Nem tartalmazza az Áfát, az építést és más szolgáltatások költségét!)
Csak a jelölt terület igény esetén tudjuk garantálni az igényelt standfajtát.
Sor (min. 9 m2) 

Sarok (min. 16 m2) 

Fej (min. 90 m2) 

Sziget (min. 150 m2) 

2017. október 1 –
2018. január 15-ig

Terület típusa
Ft/m2

Kérjük adja meg a stand méreteit
(front x mélység): __________ m x _________ m
2018. január 15. után

igényelt terület (m2)

Ft/m2

fedett terület

39.900

43.000

szabad terület

19.000

21.000

prémium szabad

30.000

30.000

passzázs

45.000

45.000

területbérleti díj (Ft)
előjelentkezési kedvezmény (Ft)
felelősségbiztosítás (1%)(Ft)
regisztrációs és marketing díj (Ft)
megrendelt egységstand ára (Ft) (leírás a 3. oldalon!)
ÖSSZESEN (Ft)

igényelt terület (m2)

0 Ft
0 Ft
0 Ft
69.000 Ft
0 Ft
69.000 Ft

Az ár a fent megrendelt szolgáltatások értékét tartalmazza ÁFA nélkül!
A jelentkezéssel a kiállító elfogadja az Általános szerződési feltételeket.
A szerződő Fél köteles a területbérleti díj 1%-át kötelező felelősségbiztosítási díjként megfizetni.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az előjelentkezési kedvezményt akkor tudjuk biztosítani, ha az 1% kötelező felelősségbiztosítás, a regisztrációs díj és a
helydíj 30%-a az előlegbekérőn szereplő határidőig befizetésre kerül.
A szervezők a kért méretekre vonatkozó igényeket a lehetőségek figyelembevételével teljesítik!

6. Stand kivitelezése



HUNGEXPO által kivitelezett egységstand (Egységstand leírások a 3. oldalon!)

 Basic stand
*16.000/18.400 Ft/m2



 Standard stand
*18.000/20.700 Ft/m2

 Business stand
*19.800/22.800 Ft/m2

 Comfort stand
*23.800/27.300 Ft/m2

*A megjelölt kedvezményes árak
2018. március 2-ig érvényesek!

HUNGEXPO által kivitelezett egyedi stand
Saját kivitelezés

7. Kiállítási részvételhez kapcsolódó további szolgáltatások

További szolgáltatásainkat megrendelheti online is! A rendszer használatához szükséges belépési adatokat az aláírt jelentkezési ív beérkezése után
küldjük el az Ön által megadott e-mail címre.

Dátum:

Cégszerű aláírás:

_____________________________

Általános Szerződési Feltételek

A Jelentkezési Ív aláírása egyben a jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadását jelenti.
1. A Szerződés létrejötte
1.1. Szerződő Felek
A jelen Általános Szerződési Feltételek szempontjából szerződő feleknek tekintendők egyrészről a Hungexpo Vásár és
Reklám Zrt. (székhelye: 1101 Budapest, Albertirsai út 10.; cégjegyzékszáma: Cg.:01-10-041503; a továbbiakban: a
„HUNGEXPO”) valamint Hungexpo által a Hungexpo területén szervezett kiállításra (a továbbiakban: a „Kiállítás”)
vonatkozó a jelentkezési ívet (a továbbiakban: a „Jelentkezési Ív”) kitöltő és megfelelő módon aláíró partner (a
továbbiakban: a „Szerződő Fél”).
1.2 Ajánlati Felhívás
A szerződés (a továbbiakban: a „Szerződés”) létrejötte szempontjából a HUNGEXPO ajánlati felhívásának minősül a
Szerződő Fél részére az alábbi iratok megküldése illetve www.hungexpo.hu honlapról letöltése: Jelentkezési Ív, Általános
Szerződési Feltételek - továbbiakban Feltételek.
1.3. A Szerződés létrejötte
A Jelentkezési Ív a Szerződő Fél által megfelelően (cégszerűen) aláírt példányának postai vagy elektronikus úton, telefaxon
vagy egyéb módon a HUNGEXPO részére történt visszaküldésével a Felek között a Szerződés létrejön (a továbbiakban: a
„Szerződés Létrejötte”). Egyúttal a Szerződő Fél kijelenti, hogy megismerte és elfogadta a jelen Feltételeket, melyek a
Szerződés elválaszthatatlan részét képezik.
1.4. Az Első Előlegbekérő
A HUNGEXPO a Jelentkezési Ív kézhezvételét követően a Szerződő Fél részére elküldi az első előlegbekérőt (a
továbbiakban: az „Első Előlegbekérő”), amely tartalmazza az alábbi 6.1 pont szerinti összeget. Amennyiben az Első
Előlegbekérő teljes összege a vonatkozó számlán megjelölt határidőben nem kerül jóváírásra a HUNGEXPO számláján,
HUNGEXPO egyoldalú, a Szerződő Félhez címzett írásbeli nyilatkozattal jogosult a Szerződéstől elállni és az alábbi 9.2 pont
szerint kötbért követelni.
1.5 Területkijelölés
HUNGEXPO a kiállítási terület (a továbbiakban: a „Kiállítási Terület”) az 1.4 pont szerinti összeg beérkezését követően
kijelöléséről indoklási kötelezettség nélkül határoz, és e döntését a Kiállítási Területet jelölő helyszínrajzzal együtt írásban
megküldi a Szerződő Félnek.
1.6 Az Általános Üzemelési és Működési Szabályzat
A Szerződő Fél köteles megismerni és betartani a Hungexpo mindenkor hatályban lévő az Általános Üzemelési és Működési
Szabályzatát (továbbiakban: az „ÁÜMSZ”) amely a Szerződés részét képezi. Az ÁÜMSZ letölthető a Hungexpo honlapjáról
www.hungexpo.hu, de kérésre a Hungexpo postán megküldi a Szerződő Fél részére.
2. A SZERZŐDŐ FELEK
2.1 Szerződő Fél
Szerződő Fél azon természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amely a
Kiállításra a Jelentkezési Ívet kitölti, és megfelelően aláírja. Kizárólag a Szerződő Fél lehet a Hungexpo által kiállított
számlák címzettje és kötelezettje (pl.: helydíj, szolgáltatások). A Szerződő Fél a Jelentkezési Íven jelöli meg, hogy az alább
felsorolt kategóriák közül melyikbe tartozik.
2.1.1 A Kiállító
A Kiállító saját területtel vagy területrésszel (a továbbiakban: a „Kiállítási Terület”) van jelen a Kiállításon, illetve mások
Kiállítási részvételét is megszervezheti (a továbbiakban: a ”Társkiállítók”), akik önálló Kiállítási Terület-résszel
rendelkeznek a Kiállító által igényelt, Kiállítási Területen belül. A Társkiállítók adatait a Jelentkezési Íven (a „Társkiállítók
bejelentése” cím alatt) kell feltüntetni.
2.1.2 Kollektív kiállítás összefogója
Nemzeti/tartományi vagy szövetségi/kamara, amely kiállítási részvételt szervez, bár önmaga nem feltétlenül jelenik meg a
Kiállításon saját Kiállítási Területtel. Az általa szervezett kiállítók adatait a Jelentkezési Íven (a Társkiállítók bejelentése cím
alatt) kell feltüntetni.
2.1.3 Fizető Szervező
A Kiállításon saját Kiállítási Területtel nem jelenik meg, viszont más Kiállító(k) számára a Kiállításon való részvételét
szervezi, és helyette és nevében a Kiállítás szervezőjével szerződik. A Fizető Szervező saját adatait a „Szerződő Fél”
rovatban, az általa szervezett kiállítók adatait pedig a Társkiállítók bejelentése rovatban adja meg a Jelentkezési Íven.
2.2 A Társkiállító
A Kiállításon saját Kiállítási Területtel vagy Kiállítási Területrésszel rendelkezik, de a HUNGEXPO–val szerződéses
kapcsolatban nem áll. A Társkiállító adatait a Kiállításra Szerződő Fél köteles a Társkiállító Bejelentő Íven a „Társkiállítók”
rovatban feltüntetni. A Szerződő Fél teljes felelősséggel tartozik azért, hogy a Társkiállító betartson minden a Szerződő
Félre kötelező magatartási szabályt. A Társkiállítót terhelő díjakat (pl.: helydíj, regisztrációs és marketing díj, szolgáltatási
díj stb.) a Szerződő Fél köteles a Hungexpo részére megfizetni, Társkiállító számla címzettje nem lehet.
2.3 A Képviselt Cég
Azon jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amely a Kiállításon saját Kiállítási
Területet nem vesz igénybe, és amelyet a Kiállító vagy a Társkiállító üzleti ügyeiben képvisel a standon (a továbbiakban: a
„Képviselt Cég”).
3. A Kiállítási Terület birtokba vétele és megváltoztatása
3.1 Birtokba vétel
A Kiállítási Terület csak a Helydíj, a Regisztrációs és marketing díj, a Szolgáltatási díj előleg(ek), és a kivitelezői kaució
teljes összegének befizetése valamint a Hungexpo által jóváhagyott standépítési tervdokumentáció megszerzése után
vehető birtokba, illetve azután kezdhető el az építési munka.
3.2 Megváltoztatás
A HUNGEXPO által kijelölt Kiállítási Terület önhatalmúlag más kiállítóval nem cserélhető el, más kiállítóval való
megállapodással nem növelhető, sem ingyenesen sem ellenérték fejében nem adható tovább, és kizárólag a HUNGEXPO
előzetes írásbeli hozzájárulásával változtatható meg bármilyen módon.
4. Termékek, termékcsoportok, szolgáltatások
A Szerződő Fél csak a Jelentkezési Íven feltüntetett és a Hungexpo által elfogadott termékek, termékcsoportok és
szolgáltatások bemutatására, valamint a Jelentkezési Íven feltüntetett Társkiállítója és Képviselt Cége reklámozására
jogosult.
Amennyiben a kiállító a meghirdetett termékcsoportba nem illő terméket, vagy szolgáltatást, illetve nem a Szerződő Felet,
Társkiállítóját, Képviselt Cégét bemutató reklámeszközt az első felszólítást követően nem távolítja el a Kiállítási Területről,
úgy a Hungexpo az említett Kiállítási Területet a Szerződő Fél költségére és veszélyére bezárazhatja, illetve kártérítési
igénnyel léphet fel vele szemben.
5. A Kiállítás Katalógusa
5.1 Hivatalos Katalógus
A Kiállításról csak a Hungexpo jogosult hivatalos katalógust (a továbbiakban: a „Katalógus”) kiadni, illetve a kiállítás
weboldalán megjelentetni. A Kiállítás hivatalos katalógusában feltétlenül szerepel a Hungexpo és/vagy a Kiállítás logója.
Valamennyi határidőre bejelentkezett Szerződő Fél szerepel a Kiállítás Katalógusában.
5.2 Alapbeiktatás
A regisztrációs és marketing díj tartalmazza a Szerződő Fél alapbeiktatási díját a Kiállítás Katalógusába. Az alapbeiktatási
díjat meghaladó igényekért a Hungexpo külön beiktatási díjat számít fel. A Fizető Szervező helyett az általa képviselt
kiállító jogosult az alapbeiktatás igénybevételére, az alapbeiktatás díját a Fizető Szervező köteles viselni.
5.3 Lemondás
A Katalógusban megrendelt fizetős szolgáltatások lemondására a 9.4 pontban felsoroltak az érvényesek.
6. Fizetési feltételek, birtokbavétel
6.1 A Szerződő Felet terhelő fizetési kötelezettségek
A Szerződő Fél a Kiállításon történő részvételért Regisztrációs és marketing díjat (a továbbiakban: a „Regisztrációs és
marketing díj”) az Igénybe vett Kiállítási Területért helydíjat (a továbbiakban: a „Helydíj”), igénybe vett
szolgáltatásokért szolgáltatási díjat (a továbbiakban: a „Szolgáltatási Díj”) és esetenként kivitelezői kauciót (a
továbbiakban: a „Kivitelezői Kauciót”) valamint kötelező felelősségbiztosítási díjat tartozik fizetni.
6.2 A Regisztrációs és marketing díj mértéke
A Kiállító (lásd: 2.1.1 pont), a Fizető Szervező (lásd: 2.1.3 pont) és a Kollektív Kiállítás összefogója (lásd: 2.1.2 pont) a
Regisztrációs és marketing díj 100%-át fizeti. A jelentkezési Íven kerül közzétételre a Regisztrációs és marketing díj
mértéke a főkiállító és a társkiállító részére. A Kollektív Kiállítás összefogója az általa szervezett résztvevők után (lásd:
2.1.2 pont), illetve a Kiállító a Társkiállító (lásd: 2.2 pont) után köteles Regisztrációs és marketing díjat fizetni.
6.3 A Helydíj mértéke
A Helydíj mértéke a Kiállítási Terület alapterülete és típusa alapján kerül meghatározásra.
6.4 Szolgáltatási díj
A fizetendő szolgáltatási díj a mindenkor érvényes szolgáltatás megrendelő íveken szereplő szolgáltatási ellenértéknek
megfelelően kerülnek összesítésre és kiszámlázásra.
6.5 Kivitelezői Kaució
A Hungexpo vagyonának megóvása érdekében az idegen kivitelező, illetve az a Kiállító , aki maga építi standját, az építés
megkezdése előtt Kivitelezői Kauciót köteles fizetni. Ennek mértékét és folyamatát a vonatkozó tájékoztató határozza meg.
6.6 Fizetési Feltételek
A 6.1. pont szerinti díjak a vonatkozó számlán, illetve előlegbekérőn megállapított fizetési feltételek szerint fizetendők.
Fizetés ütemezése: Első Előlegbekérő: a 6.1. pont szerinti a regisztrációs és marketing díj, a kötelező
felelősségbiztosítási díj és helydíjak 30%-a. Második Előlegbekérő: 6.1. pont szerinti a Regisztrációs és marketing díj, a
kötelező felelőségbiztosítási díj és helydíjak 70%-a. A kiállítás első építési napja előtt megrendelt szolgáltatásokról 100%os Előlegbekérőt állítunk ki, a Szerződő Fél köteles az építés megkezdéséig kiegyenlíteni. A kiállítás építési ideje alatt a
helyszínen megrendelt szolgáltatásokról is Előlegbekérőt állítunk ki. Ezen szolgáltatásokat a Szerződő Fél részére csak
abban az esetben tudjuk biztosítani, ha ellenértékét helyben kiegyenlíti. A fizetés kizárólag a K épület Főpénztárában és a
Szervizstandon készpénzzel vagy bankkártyával történhet. Ez alól kivételt képez a szállítmányozás.
Végszámla: a teljes Helydíj, a Regisztrációs és marketing díj, a kötelező felelősségbiztosítási díj és a megrendelt
Szolgáltatási Díjak ellenértéke. A Szerződő Fél köteles a Regisztrációs és marketing díjat, a Helydíjat és a megrendelt
Szolgáltatási Díjat az előlegbekérőn vagy számlán szereplő időpontig, maradéktalanul kiegyenlíteni.
Kivételes esetben, amikor a Szerződő Fél nem tudja fizetni az általa megrendelt szolgáltatásokat, hanem egy
általa megjelölt partner lesz a Fizető Fél, minden esetben a Fizető Félnek Kötelezettségvállalási Nyilatkozatot
kell tenni a számla rendezésére.
A számlák befizetését kérésre, a Kiállítói Regisztrációban igazolni kell. Amennyiben a kiállítások jelentkezési feltételei,
megadott határidőig előjelentkezési kedvezményeket biztosítanak, az előjelentkezési kedvezmény az Első Előlegbekérő
kiegyenlítése után, a Második Előlegbekérőn kerül érvényesítésre.
6.7 Zálogjog
Ha a Szerződő Fél a fenti 6.6 pontban foglalt kötelezettségeinek nem tesz eleget, a HUNGEXPO alkalmazhatja az ÁÜMSZ
1.4.8. pontjában meghatározott jogkövetkezményeket (a továbbiakban: a „Zálogjog”).

6.8 Fizetési Késedelem
A jelen Szerződésen alapuló bármely fizetési kötelezettség késedelme esetén a HUNGEXPO évi 20% késedelmi kamatot
számol fel. A kiegyenlítés tényét a Szerződő Fél a Kiállítói Regisztrációnál - K épület – köteles igazolni a Kiállítás
üzemelésének zárása előtt. A Kiállító tudomásul veszi, hogy a Hungexpo a vele szemben fennálló követelését
engedményezheti egy faktoring cégre.
6.9 Pénzintézeti Költségek
A pénzintézetek által a banki műveletek során felszámított mindennemű költséget a Szerződő Fél köteles viselni, ez a
Hungexpo követeléseit nem csökkentheti.
6.10 ÁFA
A HUNGEXPO által nyújtott valamennyi szolgáltatás komplex szolgáltatásnak minősül, ezért az általános forgalmi adóról
szóló mindenkor hatályos törvényben meghatározott mértékű ÁFA terheli.
7. A Biztosítás
7.1 Felelősségbiztosítás
A Szerződő Fél a HUNGEXPO területén tevékenysége időtartamára, kiállítói, valamint saját kivitelezésben és/vagy
alvállalkozói által végzett építői (berendezői, bontói stb.) minőségében és felelősségéből eredő véletlen, váratlan
(balesetszerű) károkozásaira érvényes felelősségbiztosítással kell rendelkezzen.
7.2 A Felelősségbiztosítási Díj
A kötelező felelősségbiztosítás díja (a továbbiakban: a „Biztosítási Díj”) a Jelentkezési Íven meghirdetett
kedvezmények nélküli Helydíj 1%-a. A Szerződő Felet ezzel kapcsolatban a Helydíjszámlára vonatkozó fizetési
kötelezettség terheli.
A kötelező Kiállítási Biztosítási Díjat a biztosító megbízásából és annak javára a HUNGEXPO a helydíjszámlában
számlázza ki és szedi be.
7.3 Fedezet
A megfizetett Biztosítási Díj ellenében a Biztosító a Kiállító és/vagy építő (berendező, bontó stb.) alvállalkozó helyett – az
önrész kivételével - megtéríti a HUNGEXPO területén okozott mindazon véletlen, váratlan (balesetszerű) károkat,
amelyekért a károkozó kiállítói és/vagy építői (berendezői, bontói stb.) minőségében a magyar polgári jog szabályai
szerint kártérítési kötelezettséggel tartozik. A Kiállító az alvállalkozója által okozott kárért az alvállalkozójával
egyetemlegesen felelős a HUNGEXPO vagy harmadik személy vonatkozásában.
7.4 Egyéb biztosítás
A felelősségbizosítás mellett, nem kötelező jelleggel, a Kiállítók biztosítást köthetnek exponátumaikra, installációikra és
egyéb, a HUNGEXPO területén lévő tárgyaikra. E biztosítás elmaradásából vagy késedelmes megkötéséből származó
károk a Kiállítót terhelik.
8. A Zajvédelem
8.1 Zene-, és Műsorszolgáltatás
A Szerződő Fél köteles a zene-, és műsorszolgáltatás során a hatályos ÁÜMSZ rendelkezéseit betartani, és e
tevékenységét megelőzően a szomszédos Kiállítók beleegyezését megszerezni.
8.2 Pilóta nélküli légi járművek, drónok használatának tilalma
A HUNGEXPO egész területén, de kiemelten a Kiállítási Területen szigorúan tilos pilóta nélküli légi járművek, drónok
használata, behozatala, illetve berepültetése. Szerződő Fél tudomásul veszi, hogy a jelen pont szerinti kötelezettség
megszegése esetén az erre jogosult biztonsági személyzet jogosult a pilóta nélküli légi járművek, drónok HUNGEXPO
területéről való azonnali eltávolításáról gondoskodni. A Szerződő Felet terheli kizárólagosan és korlátlanul minden
felelősség azért a vagyoni és nem vagyoni kárért, amely a jelen pont szerinti kötelezettsége megszegéséből ered – ide
értve különösen a harmadik személyeknek és/vagy a HUNGEXPO-nak okozott kárt is, továbbá az esetlegesen a pilóta
nélküli légi járművek, drónok használata miatt kiszabott bírság fizetését is, valamint a HUNGEXPO jelen pont szerinti
kötelezettség megszegése miatt szükségessé vált intézkedése során az eszközben esetlegesen bekövetkező kárt is.
8.3 Eltiltás
Amennyiben a Szerződő Fél az ÁÜMSZ-ben meghatározott hangerőt túllépi és a szervező, valamint a Kiállítás
igazgatójának együttes felszólítása ellenére a fenti mértéket meghaladó zene-, vagy műsorszolgáltatási tevékenységet
nem szünteti meg, vagy megszegi az ÁÜMSZ I.4.6. pontjában leírtakat, úgy a HUNGEXPO a Szerződő Fél standján az
energiaszolgáltatást megszünteti, és ezért kártérítéssel nem tartozik a Szerződő Fél felé.
9. A Lemondás és jogkövetkezményei
9.1 A részvétel lemondása
A Szerződés Létrejöttét követően a Szerződő Fél a Kiállítási részvételt csak írásban, a HUNGEXPO részére igazolható
módon megküldve mondhatja le érvényesen (a továbbiakban: a „Lemondás”). A Lemondás attól az időponttól hatályos,
amikor a lemondó nyilatkozat a HUNGEXPO-hoz megérkezik. Lemondásnak minősül az is, ha a Szerződő Fél vagy az
általa szervezett kiállító a Kiállításon a Kiállítás megnyitása előtt 24 órával Kiállítási Területét nem foglalja el, és későbbi
érkezését írásban a Hungexpo által visszaigazoltan nem jelzi (a továbbiakban: a „Távolmaradás”). Lemondás esetén a
Szerződő Fél részére kijelölt Kiállítási Területet a Hungexpo jogosult másnak bérbe adni, ezért a HUNGEXPO-t semmiféle
jogcímen nem terheli kártérítési kötelezettség. Lemondás esetén a Szerződő Felet Meghiúsulási Kötbér-fizetési
kötelezettség terheli, az alábbiak szerint.
9.2 Meghiúsulási Kötbér
Ha a Szerződő Fél részvételét a Szerződés létrejöttét követően de a Kiállítás megnyitása előtti 61. napot megelőző
időszakban mondja le akkor a 6.1 pont szerinti Regisztrációs és marketing díj, a kötelező felelősségbiztosítási díj és
Helydíj 30%-át, ha a 60. nap és 31. nap között mondja le, a 6.1 pontban meghatározott Regisztrációs és marketing díj,
a kötelező felelősségbiztosítási díj és Helydíj 70 %-át, 30. napon belül a 6.1 pontban meghatározott Regisztrációs és
marketing díj, a kötelező felelősségbiztosítási díj és Helydíj 100 %-át tartozik meghiúsulási kötbérként megfizetni a
Hungexpo részére. Lemondás esetén Hungexpo jogosult a már befizetett előlegeket meghiúsulási kötbérként megtartani
(beszámítani).
9.3 Területlemondás
Ha a Szerződő Fél az általa igényelt terület 20%-ának, vagy annál többnek az igénybevételét a Kiállítás megnyitása előtt
61 nappal mondja le terület-lemondási kötbér (a továbbiakban: a „Terület-lemondási Kötbér”) fizetésére köteles. A
Terület-lemondási Kötbér mértéke a visszamondott terület méretével arányos az alábbiak szerint: A Kiállítást megelőző
60. és 31. nap között a lemondott területre eső Helydíj 80%-a, a 30. naptól kezdve pedig 100%-a.
9.4. A megrendelt szolgáltatások lemondása és jogkövetkezményei
Az előzetesen megrendelt szolgáltatásokat a Szerződő Fél csak írásban, a HUNGEXPO részére igazolható módon
megküldve mondhatja le érvényesen. A Lemondás attól az időponttól hatályos, amikor a lemondó nyilatkozat a
HUNGEXPO-hoz megérkezik.
Lemondás esetén a Szerződő Felet fizetési kötelezettség terheli, az alábbiak szerint:
- amennyiben a Szerződő Fél a szolgáltatás megrendelést 7 nappal a Kiállítás hivatalos építési idejének megkezdése
előtt mondja le a szolgáltatást nem kell kifizetnie, illetve a már befizetett összeget visszakapja,
- amennyiben a Kiállítás hivatalos építési idejének megkezdése előtti 7 napban érkezik a lemondás a megrendelt
szolgáltatás díjának 100%-át tartozik megfizetni a Hungexpo részére.
10. Reklamáció
A Szerződő Félnek a Kiállítás szervezésével, kivitelezésével, üzemeltetésével stb. kapcsolatos reklamációit - a
bizonyíthatóság érdekében - a Kiállítás üzemelésének bezárásáig, a számlázással kapcsolatos észrevételeit pedig a
számla fizetési határidejének lejártáig írásban be kell jelentenie a HUNGEXPO-nál. A megadott határidők után érkező
reklamációkat a HUNGEXPO nem tudja figyelembe venni. Amennyiben a Szerződő Fél a Helydíj számlát annak
kézhezvételét követő 15 napon belül a Szolgáltatásokra vonatkozó számlát pedig a Kiállítás zárásáig nem vitatja, a
számla befogadottnak minősül.
11. Hamisítás
A kiállító a jelentkezési ív aláírásával kijelenti és szavatolja, hogy az általa a kiállításon bemutatott termékre vonatkozó
szellemi tulajdonjognak jogosultja, vagy megszerzett minden engedélyt és felhatalmazást annak jogosultjától a termék
bemutatására. A kiállító vállalja, hogy harmadik személyek szellemi tulajdonjogait tiszteletben tartja.
Tilos a Kiállításon olyan termék bemutatása, amely más szellemi tulajdonjogát sérti, hamis.
Amennyiben a Kiállítónak a tudomására jut/hozzák, hogy szellemi tulajdonjogot sért, akkor a Kiállító vállalja/mindent
megtesz, hogy a jogsértést mielőbb megszüntesse és a jogsértő termékeket eltávolítsa.
A kiállító köteles gondoskodni arról, hogy az általa kiállított termékre megszerzett oltalmat megfelelően igazolja a
kiállítás során.
A Hungexpo kizárja a felelősségét kiállításon megjelentetett hamisított termékekért, ugyanakkor a jogérvényesítéshez
szükséges teendőkről kész felvilágosítást adni
12. Vis Maior
Hungexpo jogosult a Kiállítást, részben vagy egészben törölni vagy megrendezésének időpontját, illetve nyitvatartási
idejét helyét megváltoztatni, ha vis maior esemény következik be. Vis maior eseménynek minősül minden olyan előre
nem látható elháríthatatlan esemény, amelynek bekövetkezte Hungexpo-nak fel nem róható, Hungexpo szándékától és/
vagy eljárásától egyébként független (pl.: háború, zavargás, polgári felkelés, általános sztrájk, járvány, pandémia,
természeti katasztrófa, tűzvész, áradás, földrengés vagy más elháríthatatlan külső ok, szükséghelyzet, amely
számottevő módon akadályozza, vagy lehetetlenné teszi a Kiállítás megtartását. A vis maior esemény bekövetkeztéről
HUNGEXPO köteles a Szerződő Feleket tájékoztatni. Ha vis maior esemény bekövetkezte miatt a Kiállítás részben vagy
egészben elmarad Hungexpo kártérítésre nem köteles.
13. Irányadó Jog -Jogviták Rendezése
A jelen Szerződésben külön nem szabályozott kérdésekre a magyar jog szabályai irányadók.
A Felek esetleges vitáikat igyekeznek békés úton rendezni. Ha ez a törekvés mégsem vezet eredményre a hatáskörrel és
illetékességgel rendelkező bíróságok járnak el.
14. A Szerződés egysége
A jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezik az ÁÜMSZ, Jelentkezési Ívben foglaltak.
15. A HUNGEXPO jogosult a jelen Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítására. Az Általános Szerződési
Feltételek módosításáról HUNGEXPO a Szerződő Felet 15 nappal korábban írásban értesíti. Amennyiben a Szerződő Fél
az értesítésben megadott határidőn belül nem nyilatkozik, úgy a Szerződő Fél részéről a módosítás elfogadottnak
tekintendő.

Budapest, 2017.03.08.
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EGYSÉGSTAND MEGRENDELŐ (a Jelentkezési Ívvel együtt érvényes!)
BASIC stand

STANDARD stand

Egységstand ára: *16.000 Ft/m2 + Áfa

Egységstand ára: *18.000 Ft/m2 + Áfa

Rendelhető: 9 m2 - 30 m2

Rendelhető: 9 m2 - 30 m2m2

(18.400 Ft/m2 + Áfa)

(20.700 Ft/m2 + Áfa)

Az árak az alábbi szolgáltatásokat tartalmazzák:
•
•
•
•
•
•

•

Octanorm installáció fehér falakkal (2,5 m magas)
Szőnyegezés, fronton két oldalon festett oszlop
Világító fríz, frízfelirattal (sarokstand esetén 2 db)
3 m2-ként 1 db spotlámpa
1 db dugaszoló aljzat
Napi standtakarítás

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3kW árambekötés és fogyasztás

Octanorm installáció fehér falakkal (2,5 m magas)
Szőnyegezés, fronton két oldalon festett oszlop
Világító fríz frízfelirattal (sarokstand esetén 2 db)
3 m2-ként 1 db spotlámpa
1db asztal 4 székkel
1 db dugaszoló aljzat
1 db fogas, 1 db szemetes
1 db nyitott információs pult egy polccal
Napi standtakarítás

3 kW árambekötés és fogyasztás

BUSINESS stand

COMFORT stand

Egységstand ára: *19.800 Ft/m + Áfa

Egységstand ára: *23.800 Ft/m2 + Áfa

Rendelhető: 12 m2 - 30 m2

Rendelhető: 15 m2 - 30m2

2

(22.800 Ft/m + Áfa)
2

(27.300 Ft/ m2 +Áfa)

Az árak az alábbi szolgáltatásokat tartalmazzák:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Octanorm installáció fehér falakkal (2,5 m magas)
Szőnyegezés, fronton két oldalon festett oszlop
Világító fríz frízfelirattal (sarokstand esetén 2 db)
3 m2-ként 1 db spotlámpa
1 db dugaszoló aljzat
1 db asztal 4 db székkel
1 db fogas, 1 db szemetes
1 db nyitott információs pult egy polccal
Zárható raktár 4 polcos épített állvánnyal
Napi standtakarítás
3kW árambekötés és fogyasztás

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Octanorm installáció fehér falakkal (2,5 m magas)
Szőnyegezés, fronton két oldalon festett oszlop
Világító fríz frízfelirattal (sarokstand esetén 2 db)
3 m2-ként 1 db spotlámpa
1 db dugaszoló aljzat
1 db asztal 4 db székkel
1 db fogas, 1 db szemetes
1 db nyitott információs pult egy polccal
Zárható raktár 4 polcos épített állvánnyal
1 db hűtőszekrény, 1 db hideg-melegvizes mosogató
Napi standtakarítás
5kW árambekötés és fogyasztás
vízbekötés 3m3 vízfogyasztással

Figyelem! Az árak a helydíjat és a regisztrációs és marketing díjat nem tartalmazzák!
*A megjelölt kedvezményes árak 2018. március 2-ig érvényesek!
Egységstand frízfelirat (max. 20 karakter): _____________________________________________________________
Kívánt szőnyeg szín:

 szürke

 kék

 zöld

 piros

Cégnév: _____________________________________________________________________________________________
Kapcsolattartó: _______________________________ telefon: __________________________________________________

Dátum:

Cégszerű aláírás:

Budapest X., Albertirsai út 10.
Levélcím 1441 Budapest, Pf. 44.
Fax: +06 1 263 6098
Bankszámlaszám: K&H Bank 10402283-50526554-52511006
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TÁRSKIÁLLÍTÓK BEJELENTÉSE
A társkiállító regisztrációs és marketing díja: 57..000 Ft+ÁFA

(A regisztrációs és marketing díj tartalma: 1 db kiállítói belépő, korlátlan wifi használat, online katalógus
alapbeiktatás, mely tartalmazza a kiállítás weboldalán az online kiállítói rendszerbe kerülést, saját adatokkal való
feltöltés lehetőségét, linket a kiállító honlapjára, továbbá 1 db céglogó, 1 db márka (logóval), 1 db újdonság
(képpel) megjelenítésének lehetőségét, 3 tematikai csoportban.)

A kiállításra SZERZŐDŐ FÉL neve:
A szerződő cég által bérelt standon TÁRSKIÁLLÍTÓ – saját standrésszel rendelkező – cég(ek) adatai:
1. A cég neve:
Adószám:
Levelezési cím:

Telefon:
E-mail:

Tevékenységi kör:

Fax:
Internet:

 gyártó
 forgalmazó  szolgáltató

 kiskereskedő  importőr  vezérképviselet 

A kiállításon a következő tematikai csoportban veszünk részt:

nagykereskedő

 egyéb
_____, _____,_____

kiadó

2. A cég neve:
Adószám:
Levelezési cím:

Telefon:
E-mail:

Tevékenységi kör:

Fax:
Internet:

 gyártó
 forgalmazó  szolgáltató

 kiskereskedő  importőr  vezérképviselet 

A kiállításon a következő tematikai csoportban veszünk részt:

nagykereskedő

 egyéb
_____, _____,_____

kiadó

3. A cég neve:
Adószám:
Levelezési cím:

Telefon:
E-mail:

Tevékenységi kör:

Fax:
Internet:

 gyártó
 forgalmazó  szolgáltató

 kiskereskedő  importőr  vezérképviselet 

A kiállításon a következő tematikai csoportban veszünk részt:

nagykereskedő

 egyéb
_____, _____,_____

kiadó

4. A cég neve:
Adószám:
Levelezési cím:

Telefon:
E-mail:

Tevékenységi kör:

Fax:
Internet:

 gyártó
 forgalmazó  szolgáltató

 kiskereskedő  importőr  vezérképviselet 

A kiállításon a következő tematikai csoportban veszünk részt:

nagykereskedő

 egyéb
_____, _____,_____

kiadó

További cégek adatait kérjük külön lapon csatolni!
A szerződő és/vagy résztvevő cégek által KÉPVISELT – saját standrésszel nem rendelkező – további
cégek adatai:
1.
2.
3.
Dátum:

Cégszerű aláírás:

MEGHÍVÓK IGÉNYLÉSE

Visszaküldési határidő: 2018. március 1.

A CONSTRUMA OTTHONTEREMTÉSI KIÁLLÍTÁSI CSOKOR jelentős értéket képvisel a
piacon, így szeretnénk megőrizni a szakmai látogatói kör megfelelő összetételét a
jövőben is.
Ennek érdekében a csokor regisztrációs rendszerében jelentős változást vezetünk be
2018-tól: az eddig ingyenes látogatói regisztráció a jövőben fizetőssé válik.
Így a kiállítók számára biztosított e-tickettel a látogató nem ingyenesen, hanem kedvezményes
jegy vásárlásával tekintheti meg a kiállítást. Kiállítóinknak fenntartottuk a lehetőséget arra, hogy
kiemelt partnereik számára ingyenes nyomtatott meghívót igényeljenek.

E-TICKET
A kiállítók számára ingyenesen járó egyéni link, mely a látogatókat kedvezményes jegy
vásárlására jogosítja 1500 Ft bruttó áron (a pénztári jegy meghívás nélkül 4800 Ft
szakmai napokon és 2800 Ft hétvégén). A kedvezményes jegy a kiállítás bármely napján
felhasználható és egyszeri belépésre érvényes.

Minden kiállító számára generálunk egy egyéni linket, amit a honlapon levő kiállítói felületen találhatnak meg. Ezt a linket Ön emailen küldheti ki partnereinek. A link a HUNGEXPO Zrt. által kialakított online regisztrációs felületre visz. Itt a leendő látogató
kitölti a regisztrációs adatlapot, majd az "Elküld" gombra kattint. A regisztráció után megvásárolhatja jegyét online (azonnal
vagy később) vagy választhatja a pénztárt a helyszínen. Ebben az esetben kap egy e-mailt az általa megadott címre, amely
névre szól és tartalmazza a kedvezményes jegyvásárláshoz szükséges vonalkódot. Ezt az e-mailt a látogatónak kinyomtatva
magával kell hoznia a kiállítás látogatásakor, és a kasszáknál bemutatni a kedvezményes jegy megvásárlásakor.
A kiküldött e-ticket linken regisztrált látogatók listáját kiállítóink naprakészen követhetik a honlapon levő kiállítói felületükön.

NYOMTATOTT MEGHÍVÓK

A kiállítók maximum 50 db nyomtatott meghívót igényelhetnek ingyenesen, melyek a kiállítás
bármely napjára érvényesek egyszeri belépéssel. Az ingyenes mennyiségen felül kiállítóink
rendelhetnek plusz meghívókat is 950 Ft+áfa/db egységáron. Az ingyenes mennyiségen felül
megrendelt meghívó a szolgáltatásokkal együtt előre kiszámlázásra kerül!
Megrendelt nyomtatott meghívók (az ingyenes mennyiséggel együtt): ________ db
Az igényelt meghívókat vonalkóddal látjuk el, melyen szerepel a kiállító cég neve és standszáma. A meghívót felhasználó
látogatónak regisztrálnia kell magát a HUNGEXPO Zrt. által kialakított online regisztrációs felületen (erre lehetőség van a
helyszínen is). A regisztráció után egy e-mailt kap az általa megadott címre, amely névre szól és tartalmazza a belépéshez
szükséges vonalkódot. Ezt az e-mailt a látogatónak kinyomtatva magával kell hoznia a kiállítás látogatásakor, mivel ez egyben
belépőjegyül is szolgál. A vonalkódot a Fogadócsarnokokban elhelyezett leolvasók belépéskor érvénytelenítik. Egy vonalkód
egyszeri belépésre jogosít!

A megrendelt meghívókat postán juttatjuk el Önökhöz, vagy a K. épületben levő Kiállítói
Regisztrációban vehetők át.
A nyomtatott meghívókat:



Postán kérjük eljuttatni a lent megadott címre.



Személyesen vesszük át.

Cégnév:………………………………………………………………………...………….……………………….
Cím:……………………………………………….………………………………………………………………….
Ügyintéző:……………………………………………………….…………………………………………………
Telefon:………………………………………….........................................................
E-mail:………………………………………………………………………….…………………………………..
Kelt:…………………………………...

Aláírás:………………………….………………..

Visszaküldendő 2018. március 1-ig!
FAX: 1/263-6098, e-mail: construma@hungexpo.hu
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ÁRUCSOPORTLISTA
Szíveskedjenek cégük tevékenységi körének megfelelően az alábbi besorolások közül (tematika) választani.
1. ÉPÍTÉSI ALAPANYAGOK ÉS ALAPOZÁSOK
1.1. Tömeganyagok
1.1.1. Homok, kavics
1.1.2. Természetes kőanyagok
1.2. Féltermékek
1.2.1. Fém féltermékek
1.2.2. Fa, fa-rönkáruk
1.2.3. Műanyag
1.3. Kötőanyagok
1.3.1. Cement
1.3.2. Gipsz
1.3.3. Mész
1.3.4. Egyéb kötőanyagok
1.4. Előregyártott keverékek
1.4.1. Betonkeverékek
1.4.2. Szerkezeti habarcskeverékek
1.4.3. Felújító- és szerkezeti javítóhabarcsok
1.5. Adalékok
1.5.1. Fagyásgátlók, kötési időt módosító adalékszerek
1.5.2. Plasztifikátorok
1.5.3. Vízzáró anyagok
1.5.4. Egyéb adalékszerek
1.6. Cölöpök, alapszerkezetek
1.7. Közmű-, mélyépítési és útépítési szerkezetek és
termékek
1.7.1. Aszfalterősítők
1.7.2. Geoműanyagok
1.7.3. Védőberendezések
1.7.4. Egyéb
2. VEGYI TERMÉKEK
2.1. Felület-előkészítési anyagok, alapozók
2.2. Falfestékek
2.3. Fedő- és zománcfestékek, hígítók
2.4. Lakkok, pácok
2.5. Színezőpaszták
2.6. Ragasztók
2.7. Hézagkitöltő anyagok, tömítőanyagok
3. KÉSZHÁZAK
3.1. Családi házak
3.2. Faházak, -építmények, gerendaházak
4. ELŐREGYÁRTOTT ÉPÍTMÉNYEK, ELEMEK
4.1. Mobil házak
4.2. Konténerházak
4.3. Gépkocsitárolók
4.4. Konténerek
4.5. Beton műtárgyak
5. LOUVER ÉS ÁLLVÁNYOK, EVENT RENDSZER
5.1. Zsalu és zsalurendszerek
5.2. Állványok
5.2.1. Homlokzati állvány
5.2.2. Térállvány
5.2.3. Gurulóállvány
5.2.4. Nehézállvány
5.2.5. Lépcsőtorony
5.3. Létrák
5.4. Event rendszerek
5.4.1 Lelátó
5.4.2. Színpad
5.4.3. Gyaloghíd
5.4.4. Menekülő lépcső
6. SZERSZÁMOK, MŰSZEREK
6.1. Geodéziai mérőműszerek
6.2. Vizsgáló- és minősítő műszerek
6.3. Anyagmozgató és kőművesszerszámok, felszerelések
6.4. Fémmegmunkáló szerszámok és berendezések
6.5. Famegmunkáló szerszámok és berendezések
6.6. Beton- és vasbeton-megmunkáló szerszámok és berendezések
6.7. Vakolás szerszámai és berendezései
6.8. Festő- és tapétázó szerszámok
6.9. Burkoló- és aljzatkiegyenlítő szerszámok és berendezések
6.10. Csőmegmunkálás és -szerelés szerszámai, eszközei
6.11. Üveges szerszámok és berendezések
6.12. Rögzítéstechnika
6.13. Gépipari szerszámok, műszerek és berendezések

7. ÉPÍTŐGÉPEK
7.1. Földmunkagépek
7.1.1. Kotrógépek
7.1.2. Földtoló gépek
7.1.3. Talajgyaluk
7.1.4. Talajnyesők
7.2. Talajtömörítő gépek
7.2.1. Statikus talajtömörítő gépek
7.2.2. Dinamikus talajtömörítő gépek
7.3. Anyag-előkészítő és -bedolgozó gépek
7.3.1. Aprítógépek
7.3.2. Osztályozógépek
7.3.3. Anyagtároló berendezések
7.3.4. Betonkeverő gépek, habarcskeverő gépek
7.3.5. Adagolók és mérlegek
7.3.6. Betonacél-megmunkáló gépek
7.4. Építőipari szállítógépek
7.4.1. Közúti gép-, berendezés- és anyagszállítás gépei és járművei
7.4.2. Építéshelyi anyag- és keverékszállító gépek
7.4.3. Építéshelyi folyadékszállító gépek
7.5. Rakodógépek
7.5.1. Folyamatos működésű rakodógépek
7.5.2. Homokrakodó gépek
7.5.3. Kotrórakodó gépek
7.5.4. Targoncák
7.5.5. Járműdaruk
7.6. Emelőgépek
7.6.1. Kézi/gépi meghajtású csörlők
7.6.2. Építési személy- és teherfelvonók
7.6.3. Építési toronydaruk
7.6.4. Autódaruk
7.6.5. Szerelőállványok és szerelőkosarak
7.6.6. Teherfüggesztő szerkezetek
7.7. Közmű- és mélyépítő gépek
7.7.1. Burkolatbontó gépek
7.7.2. Dúcolószerkezetek és szádpallólehajtó gépek
7.7.3. Víztelenítőberendezések
7.7.4. Csőátsajtoló/fúró gépek
7.7.5. Különleges közmű- és mélyépítő gépek
7.8. Befejező munkák gépei
7.8.1. Csőszerelés gépei
7.8.2. Rögzítéstechnikai gépek
7.8.3. Festés és mázolás gépei
7.8.4. Vakológépek
7.8.5. Padlókészítés gépei
7.9. Energiaátalakító gépek
7.9.1. Áramfejlesztő gépek
7.9.2. Légsűrítő gépek
7.9.3. Építőipari hegesztőgépek
7.9.4. Építéshelyi hőtermelő gépek
7.10. Munkaterületek felvonulási gépei és berendezései
8. ÉPÍTŐIPARI SZOFTVEREK
8.1. Építészeti tervezőszoftverek
8.2. Információs rendszerek
9. SZOLGÁLTATÁSOK
9.1. Tervezés
9.2. Kivitelezés
9.3. Építőipari munkavédelem
9.4. Épület-karbantartás
10. PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓK
11. MÉRNÖKI SZOLGÁLTATÁS, MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS,
MINŐSÉG-ELLENŐRZÉS
12. SZÖVETSÉGEK, SZAKMAI SZERVEZETEK, OKTATÁSKÉPZÉS
13. SZAKKIADÓK, TUDOMÁNYOS EGYESÜLETEK,
INTÉZMÉNYEK
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ELECTROLIGHT
14. VILÁGÍTÁSTECHNIKA
14.1. Középületek beltéri világítása
14.1.1. Létesítményvilágítás
14.1.2. Biztonsági világítás
14.2. Kültéri világítás
14.3. Világítástervezés
14.4. Közvilágítás
15. ÉPÜLETVILLAMOSSÁG
15.1. Lakossági energiaellátás
15.1.1. Kapcsolószekrények
15.1.2. Hálózatok
15.1.3. Fogyasztásmérő- és regisztráló készülékek
15.2. Liftek, felvonók
16. INTELLIGENS ÉPÜLET
16.1. Épületautomatizálás
16.2. Tűzvédelmi rendszerek
16.3. Riasztó- és épületvédelmi rendszerek

DACH-TECH
17. MAGASTETŐK
17.1. Tartószerkezetek, szerkezeti elemek
17.2. Tetőfedő anyagok
17.2.1. Kerámia
17.2.2. Beton
17.2.3. Zsindely
17.2.4. Fémlemez
17.2.5. Bádoglemez, bádogosipari termékek
17.2.6. Kiegészítők
17.3. Tetőtéri ablakok
18. LAPOSTETŐK, TERASZOK ÉS ZÖLDTETŐK
18.1. Lapostetők
18.2. Teraszok
18.3. Zöldtetők
18.4. Felülvilágítók, hő- és füstelvezetési rendszerek
18.5. Kiegészítő szerkezetei elemek, attikafedések, rögzítőanyagok

INTER-ISOLA
19. FALAK ÉS TARTÓSZERKEZETEK
19.1. Falszerkezetek
19.1.1. Kerámia falazóelemek
19.1.2. Egyéb falazóelemek
19.1.3. Előregyártott panelelemek
19.1.4. Pillérek, áthidalók
19.2. Tartószerkezetek
19.2.1. Födémek
19.2.2. Beton és acél tartószerkezetek
19.3. Kémények
19.4. Szerelt válaszfalak, álmennyezetek
20. SZIGETELÉSI RENDSZEREK ÉS TERMÉKEK
20.1. Vízszigetelési anyagok
20.2. Hőszigetelési anyagok
20.3. Hangszigetelési anyagok
20.4. Csapadékelvezetési rendszerek és elemek
21. HOMLOKZATOK
21.1. Vakolt homlokzati rendszerek
21.1.1. Vakolatok
21.1.2. Hőszigetelő rendszerek és termékek
21.1.3. Homlokzatfelújítási/javítási rendszerek és termékek
21.1.4. Homlokzatfestékek
21.2. Szerelt homlokzati rendszerek
21.2.1. Fém
21.2.2. Üveg
21.2.3. Egyéb termékek
21.3. Ragasztott homlokzatburkolatok, burkolótéglák
21.4. Homlokzatjavítási technológiák és termékek
21.5. Homlokzati burkolók

FRONTÁL
22. NYÍLÁSZÁRÓK
22.1. Fa nyílászárók
22.2. Műanyag nyílászárók
22.3. Fém nyílászárók
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22.4. Automata-, forgóajtók
22.5. Egyedi nyílászárók
22.6. Portálok, kirakatok
22.7. Felülvilágítók
22.8. Télikertek
22.9. Profilrendszerek
22.10. Függönyfal rendszerek
22.11. Beépítéshez szükséges anyagok
22.12. Vasalatok, veretek, zárak, kilincsek
22.13. Ajtó-, ablakműködtetők
22.14. Ablakpárkányok
22.15. Festékek, bevonó anyagok, impregnálószerek
22.16. Fa nyílászárók gyártásához szükséges gépek
22.17. Műanyag nyílászárók gyártásához szükséges gépek
22.18. Fém nyílászárók gyártásához szükséges gépek
22.19. Számítógépes szoftverek
23. ÜVEGIPAR
23.1. Építészeti üvegek
23.2. Szigetelő üvegek, üvegszerkezetek
23.3. Különleges tulajdonságú üvegek
23.4. Üvegipari formatervezés
23.5. Üvegipari megmunkáló gépek
23.6. Üvegezési kéziszerszámok, segédanyagok
23.7. Anyagmozgatási eszközök
23.8. Számítógépes szoftverek
23.9. Hang-, hő- és betörésvédelmi fóliák
23.10. Üveghulladék visszagyűjtés
23.11.Üvegtéglák
24. KAPUTECHNIKA
24.1. Garázskapuk
24.2. Ipari kapuk
24.3. Kerítések, kapuk
24.4. Vagyonvédelmi eszközök és berendezések
24.5. Garázsipar kapcsolódó berendezései
24.6. Kaputechnika
24.7. Biztonságtechnika
24.8. Kaputelefon, felcsengető
25. ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA
25.1. Redőnyök
25.1.1. Alumínium
25.1.2. Fa
25.1.3. Műanyag
25.2. Napárnyékolók
25.2.1. Napellenzők, napernyők
25.2.2. Télikert- és üvegfelület árnyékolók
25.2.3. Külső lamellás és textilárnyékolók
25.3. Belső árnyékolók
25.4 Automatikák, motorok, szerelvények
26. KŐANYAGOK, KÜLSŐ ÉS HOMLOKZATI FELHASZNÁLÁSRA
27. DÍSZÍTŐKŐ IPARI KÉSZTERMÉKEK
27.1. Térkövek, járdák,
27.2. Kőburkolatok
27.2.2. Ajtó-, ablakkeretek, könyöklők
27.2.3. Külső korlátok, kerítések
27.2.4. Lábazati kövek, falazó kövek
27.2.5. Útburkoló kövek
27.3. Műkő-termékek
27.3.1. Ablakpárkányok
27.3.2. Kéményfedlapok
27.4. Homlokzati Díszítő elemek
27.4.1. Díszítőelemek
27.4.2. Stukkódíszek
28. GÉPEK, BERENDEZÉSEK ÉS SZERSZÁMOK
28.1. Kőbányászat gépei és berendezései
28.2. Szállító- és rakodógépek
28.3. Kőmegmunkálás gépei
28.4. Kőburkolás gépei és szerszámai
28.5. Kéziszerszámok
28.6. Munkabiztonsági és környezetvédelmi eszközök, gépek
29. RÖGZITESTECHNIKA
29.1. Rögzítőelemek
29.2. Rögzítőcsavarok és dübelek
29.3. Ragasztók
29.4. Rögzítéstechnika kéziszerszámai
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30. MŰEMLÉKVÉDELEM, RESTAURÁLÁS, TISZTÍTÁS
30.1. Kőápolók, konzerválóanyagok
30.2. Kőtisztítók
30.3. Polírozó- és csiszolóanyagok
30.4. Impregnálók
30.5. Restaurálóhabarcsok
30.6. Kőragasztók

RENEO
31. MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK
31.1. Napenergia
31.1.1. Napelemes áramtermelés
31.1.2. Napkollektoros hőtermelés
31.2. Geotermikus energia
31.2.1. Talajhő hasznosítás
31.2.2. Termálvíz hasznosítás
31.3. Biomassza (fa és egyéb szerves anyag)
31.3.1. Biomassza tüzelés
31.3.1.1. Fatüzelés, faelgázosító-tüzelés
31.3.1.2. Pellet, vagy faapríték tüzelés
31.3.1.3. Egyéb biomassza tüzelés
31.3.2. Biomassza alapú folyékony energiahordozók
31.3.3. Biogáz előállítás és hasznosítás
31.4. Szélenergia
31.5. Vízenergia
31.6. Hőszivattyús hőhasznosítás
31.6.1. Talajhő hasznosítás
31.6.2. Talajvíz, felszíni víz hőhasznosítás
31.6.3. Levegőhő hasznosítás
31.6.4. Hulladékhő hasznosítás
31.7. Kombinált rendszerek
31.8. Megújuló energiák tárolása, átalakítása
31.9. Energia hatékony építés és felújítás
31.9.1. Energia hatékony, intelligens épület
31.9.2. Passzívház
31.9.3. Nullenergiás-ház
31.9.4. Aktív ház
32. FŰTÉSTECHNIKA
32.1. Egyedi fűtőkészülékek
32.1.1. Szilárd tüzelésű kályhák
32.1.2. Olaj- és gáztüzelésű kályhák
32.1.3. Külső fali gázkészülékek
32.1.4. Gázsugárzók
32.1.5. Direkt gáztüzelésű hőlégfúvók, sugárzók
32.1.6. Háztartási konyhai készülékek
32.1.7. Nagykonyhai berendezések
32.1.8. Villamos fűtésű készülékek
32.2. Központi hőtermelő készülékek
32.2.1. Olaj- és gázkazánok
32.2.2. Fali gázkészülékek
32.2.3. Kondenzációs fűtőkészülékek, kazánok
32.2.4. Szilárd tüzelésű kazánok
32.2.5. Villamos üzemű kazánok
32.2.6. Hulladék- és szemétégető kazánok
32.2.7. Faelgázosító kazán
32.2.8. Pellet tüzeléső kazán
32.2.9. Biomassza, faapríték tüzelésű kazánok
32.2.10. Blokkfűtőművek
32.2.11. Gyorsgőzfejlesztők
32.2.12. Hőcserélők
32.2.13. Fűtési és melegvíz szivattyúk
32.3. Használati melegvíztermelő készülékek
32.4. Tüzelőberendezések
32.5. Égéstermék-elvezetés
32.6. Hőleadók
32.6.1. Fűtőtestek
32.6.2. Konvektorok és szegélyfűtőtestek
32.6.3. Ventilátoros klíma konvektorok
32.6.4. Padlófűtések és elemeik
32.6.5. Falfűtések és elemeik
32.6.6. Fűtőpaplanok és fűtősávok
33. HŰTÉSTECHNIKA
33.1. Egyedi hűtőkészülékek
33.1.1. Háztartási hűtőkészülékek
33.1.2. Kereskedelmi hűtőkészülékek
33.2. Központi hűtőkészülékek és kiegészítő
berendezéseik
33.3. Hűtőberendezések alkotóelemei

34. LÉG-, SZELLŐZÉS- ÉS KLÍMATECHNIKA
34.1. Szellőző- és légkondicionáló berendezések
34.1.1. Egyedi befúvó- és elszívó készülékek
34.1.2. Egyedi klímakészülékek
34.1.3. Elszívó rendszerek
34.1.4. Kompakt szellőztető berendezések
34.1.5. Légkondicionáló berendezések
34.1.6. Légszárítók, párátlanítók
34.2. Szellőző- és légkondicionáló ventilátorai
34.3. Szellőző- és légkondicionáló berendezések
légkezelő elemei
34.4. Szellőző- és légkondicionáló rendszerek
légcsatorna hálózati elemei
35. SZANITERTECHNIKA
35.1. Szerelvények és szerelési rendszerek
35.1.1. Kifolyó- és öblítőszerelvények
35.1.2. Falsík előtti szerelési, öblítési rendszerek
35.1.3. Kiegészítő szerelvények
35.1.4. Biztonsági zuhanyok
35.1.5. Fertőtlenítőberendezések
36. SZIVATTYÚK, VÍZKEZELÉSI BERENDEZÉSEK
36.1. Vízkezelő berendezések
36.2. Szivattyúk és tartozékaik
37. CSATORNÁZÁS, SZENNYVÍZKEZELÉS
37.1. Közműcsatlakozás (gravitációs, átemelő)
37.2. Derítő, szikkasztó
37.3. Biológiai eszközök, berendezések
37.4. Csapadékvíz hasznosítás
38. SZERELÉSTECHNIKA
38.1. Légtechnikai hálózatok
38.2. Csővezeték hálózatok
38.3. Hálózati szerelvények
38.4. Szerszámok
38.5. Vizsgáló-, tisztító- és javító berendezések
38.6. Mérő- és regisztráló műszerek, eszközök
38.7. Munkabiztonsági eszközök
39. MÉRŐ-, VEZÉRLŐ- ÉS SZABÁLYOZÓKÉSZÜLÉKEK
39.1. Központi szabályozókészülékek
39.2. Egyedi szabályozókészülékek
39.3. Szabályozó berendezések elemei
39.4. Gáz-, víz- és hőfogyasztás-mérők, költségosztók
39.5. Központi porszívók

VÁROSFEJLESZTÉS, VÁROSFENNTARTÁS
40. INGATLANFEJLESZTŐK
40.1. Ingatlanfejlesztés
40.2. Facility management
41. VÁROSI INFRASTRUKTÚRA – MŰSZAKI, KÖZÜZEMI
HÁLÓZATOK
41.1. Vízellátás – csatornázás
41.2. Távhő
41.3. Elektromos energia
41.4. Földgáz
41.5. Telekommunikáció
41.6. Megújuló energia a településeken

