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JELENTKEZÉSI LAP 

A Turisztikai Marketingkommunikációs Ügynökség Nonprofit Zrt. 

 2021. évi online szakmai kiállításaira 
 
 

KIÁLLÍTÁS ADATAI 

Kiállító: Turisztikai Marketingkommunikációs Ügynökség Nonprofit Zrt. 
Székhely: 1037 Budapest, Bokor u.23-25. 

Adószám: 26338783-4-41 
Bankszámlaszám: 10023002-00345875-00000017 
Kiállítás neve: ITB Berlin  
Időpontja: 2021. március 9-12. 

 

RÉSZTVEVŐ /belföldi székhellyel rendelkező cég/ ADATAI 
 

Számlázási név:    
Levelezési cím: 
Számlázási cím: 

  

  

Adószám:   

Cégjegyzékszám:   vagy Nyilvántartási szám:   

Bankszámlaszám:     

Képviseli:   
  

Kontakt személy neve:     
Beosztása:     
Telefonszáma:     
E-mail címe:     

    

KÉRT FELIRAT AZ ONLINE STANDON: (kérjük nyomtatott betűvel kitölteni) 

 

 
 

Kért adatok vásári (online) katalógusbeiktatáshoz: (kérjük nyomtatott betűvel kitölteni) 

Résztvevő elnevezése (angol):      

Résztvevő weboldala:   
 
 

A JELENTKEZŐ KIEMELT PARTNER*:(kérjük, tegyen X-et) 

Igen 
 
Nem 

*A besorolás borszakmai vásárok esetén nem releváns. 

 
 

FIZETENDŐ ÖSSZESEN:  Ft+ÁFA 

 

Részvételi díj összege 200.000 Ft + ÁFA, melyből 50% kedvezményt biztosítunk a Kiemelt Partner Programban 

résztvevő magyar szolgáltatóknak.  
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kizárólag visszaigazolással együtt érvényes. 
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Az elmúlt két évben mely, az MTÜ/TMÜ által szervezett rendezvényen, vásáron vett részt? 

 

 
 

A jelentkezési lap cégszerű aláírásával kijelentem, hogy a http://mtu.gov.hu/cikkek/kiallitasokoldalon található Általános szerződési feltételeket teljes 
terjedelmében megismertem, az abban foglaltakat a jelen aláírásommal elfogadom, és azok teljesítésére kötelezettséget vállalok. A Turisztikai 
MarketingkommunikációsÜgynökségNonprofitZrt.az onlinekiállításlebonyolításátmegelőzőenarészvételidíjrólkiállítjaaszámlátazáltalánosforgalmiadóról 
szóló 2007. évi CXXVII. törvény 55. § (2) bekezdése alapján, amelyet a számlán megadott határidőig átutalással kell kiegyenlíteni. A fizetési határidő 
egységesen – 8 nap, , amennyiben erről Felek külön megállapodásban, vagy jelentkezési formanyomtatványon máshogy nem rendelkeznek. Résztvevő 
tudomásul veszi, hogy a részvételi díj késedelmes megfizetése esetén a Ptk. 6:155.§ (1) bekezdése szerinti késedelmi kamat megfizetésén túlmenően a 
behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvény 3.§) alapján a késedelembe esés időpontjától 40 EUR költségátalány megfizetésére isköteles. 

A jelentkezési lap aláírásával hozzájárulok, hogy a Turisztikai Marketingkommunikációs Ügynökség Nonprofit Zrt. a jelentkezési lapon általam megadott 
személyes adataimat, illetőleg cég adatokat kezelje és tárolja, továbbá a cégadatokat a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt, a Mediator Group Kft. és a fenti 
kiállításon résztvevő többi szervezet számára megismerhetővé tegye. 

 

 

Dátum: ,20 év hó napján 
 

 

...................................................................... 
Cégszerű aláírás (pecsét) 

 
 

VISSZAIGAZOLÁS 
(Turisztikai Marketingkommunikációs Ügynökség Nonprofit Zrt. tölti ki) 

 

Dátum: ....................................... , 20 .........  év  ........hó  ...... napján 
 

  esetleges megjegyzés: .................................................................................................................................................................. 
 

Költséghely: Projektszám: Finanszírozási forrás: Iktatószám: TMÜ/ÁLT/ - /2020 
 

 
...................................................................... 

Turisztikai Marketingkommunikációs Ügynökség 
Nonprofit Zrt. 

Cégszerű aláírás (pecsét) 

 

http://mtu.gov.hu/

