FORMULARZ ZAMÓWIENIA
ZAMÓWIENIA
THE INTERNATIONAL KITCHEN SHOW
Międzynarodowe Targi Mebli Kuchennych i Wyposażenia Kuchni

KOLONIA, 14
14 - 20 STYCZNIA 2019
2019
RODZAJE BILETÓW WSTĘPU

Ceny w przedsprzedaży

Bilet 7-dniowy

sztuk _____ w cenie za sztukę: 386,00 PLN*

90,00 EUR

Bilet 1-dniowy

sztuk _____ w cenie za sztukę: 193,00 PLN*

45,00 EUR

Bilet 1-dniowy dla publiczności

sztuk _____ w cenie za sztukę: 60,00 PLN*

14,00 EUR

ważny wyłącznie dn. 18, 19 lub 20.01.2019
Bilet targowy jest imienny. W celu dokonania rejestracji w systemie Koelnmesse prosimy podać imię i nazwisko uczestnika/-ów.
Bilet targowy na LivingKitchen 2019 upoważnia do wstępu na równolegle odbywające się targi imm cologne 2019.
Bilet targowy jest imienny. W celu dokonania rejestracji w systemie Koelnmesse prosimy podać imię i nazwisko uczestnika/-ów.

* Cena biletu w przedsprzedaży w walucie PLN według kursu EUR z dnia wystawienia faktury VAT. Faktura zostanie dołączona do przesyłki.
Cena biletu w przedsprzedaży ważna do dnia poprzedzającego rozpoczęcie targów. W dni targowe zastosowanie mają ceny obowiązujące
w kasie. Bezpłatna rezygnacja z zamówionego biletu/-ów możliwa wyłącznie pisemnie w ciągu 2 dni od daty wpłynięcia zamówienia.

FORMA PRZESYŁKI

 pocztą poleconą za pobraniem (koszt przesyłki zostanie uwzględniony w fakturze) 18,00 PLN + 23% VAT
 pocztą kurierską za pobraniem (koszt przesyłki wg cennika firmy kurierskiej uiszcza zamawiający przy odbiorze)
 odbiór w biurze przedstawicielstwa (płatność gotówką) dnia __________________ w godzinach 9.00-17.00
potwierdzenie odbioru ____________________________________________________ data, podpis, pieczątka
DANE FIRMY ZAMAWIAJĄCEJ
Oświadczamy, że jesteśmy płatnikiem podatku VAT od towarów i usług.
Upoważniamy Przedstawicielstwo Targów Koelnmesse w Polsce Sp.j. do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu.
Pełna nazwa firmy

NIP
Osoba zamawiająca
Adres do przesyłki

Adres do faktury

Telefon / Telefax
E-Mail
Data, podpis, pieczątka

Uprzejmie prosimy o odesłanie formularza na E-Mail: sekretariat@koelnmesse.pl
Przedstawicielstwo Targów Koelnmesse w Polsce Sp.j.
ul. Bagatela 11 lok. 7 · 00-585 Warszawa
Tel. +48 22 848 80 00, 848 80 11 · Fax: +48 22 848 90 11
info@koelnmesse.pl · www.koelnmesse.pl

