
 
Klímaváltozás – Energiatudatosság – Energiahatékonyság 

XVIII. Konferencia és Kiállítás 
Thermal Hotel Visegrád, 2023. március 8-9. 

Visszaküldendő: CONGRESS Kft. (2092 Budakeszi Erdő u. 66.) 
 Telefonszám: 06 30 639 0909 
 e-mail: klenen@congress.hu  
 
Kapcsolattartó:  Stefkóné Vermes Judit  

 

KIÁLLÍTÓI JELENTKEZÉSI LAP 
 
Kiállító cég neve: ……….……..........…..……………………………………………………………………………………………………. 
 
Képviselő, ügyintéző: …….…..........…..…………………………………………………………………………………………………. 
 
Tel.: ……..........…….......................… E-mail: ……..............………...…...……………………………………………………….. 
 
A konferencián ingyenesen résztvevő neve: ……………….…………………………………………………………………….. 
 
Számlázási cím: ………........………………..……………………………………………………………………………………………….. 
 
A cég adószáma: …….....................…........................................................................................................ 
 

KIÁLLÍTÓI DÍJ:  □   160.000,- Ft+ ÁFA (4 m2 terület) 

□    további ……… m2 (30.000,- Ft+ÁFA/m2) 
A kiállítói díj tartalmaz 1 fő részvételi díjat a konferencián, valamint table-top kiállítói helyet (cca 
4 m2) , asztalt és 2 széket valamint áramvételi lehetőséget. 

 
SZÁLLÁS 
Thermal Hotel Visegrád - 1 éjszaka (2023.03.08-09) 

□ Egyágyas szoba: 35.000,- Ft + ÁFA/szoba, reggelivel 

□ Kétágyas szoba: 42.000,- Ft + ÁFA/szoba, reggelivel 
 
Érkezés dátuma:….……….............…………...…….…… Elutazás dátuma: ………………….......……………………........ 
 

FIZETENDŐ ÖSSZEG 
 

Kiállítói díj:  ……………………....... Ft + ÁFA 

Szállás díj:    ………..……………….. Ft + ÁFA 

ÖSSZESEN:   ….………………………  Ft + ÁFA 

 
JELENTKEZÉS ÉS FIZETÉSI MÓD 
A jelentkezési lap aláírásával a lemondási feltételekben foglaltakat a jelentkező elfogadja és vállalja, hogy a konferencia kiállítói díját, valamint 
az igényelt szállás díját a Congress Kft. részére átutalja az alább megadott számlaszámra. 
Kérjük, hogy a kiállító cég nevét, valamint a „KLENEN 2023” megjegyzést az átutalási megbízáson szíveskedjen feltüntetni! A jelentkezést 
követően díjbekérőt küldünk, majd díj beérkezése után a Congress Kft. számlát állít ki a kiállítói díjról, illetve a szállás díjról. A teljesítés 
dátuma a díj beérkezésének napja. Számlaszám: 10200823-22213372-00000000; Swift kód: OKHBHUHB; Bank: K&H Bank Zrt 
LEMONDÁSI FELTÉTELEK 
A kiállítói részvétel lemondását írásban a Congress Kft-nek kérjük jelezni.  A kiállításra való jelentkezés 2023. január 31-ig mondható le 
díjmentesen.  Szállás visszamondására 4 héttel a rendezvény előtt van mód kötbérmentesen. 
 
 
Dátum:……………………………..………………..………….Aláírás:………………..……………….………………….……………..….. 
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