
Formulář odešlete faxem nebo e-mailem na: 

EXPOSALE-CZ s.r.o., Školská 33/3, 250 92 Šestajovice, Česká republika 

Kontaktní osoba: Ingrid Vojteková, tel: +420 281 962 262-3, fax: +420 281 961 285, e-mail: vojtekova@exposale.cz 

 
 

XVIII. VÝROČNÍ SJEZD ČESKÉ KARDIOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI, 16. – 19.5.2010, BRNO 

         

 

FORMULÁŘ F21: ELEKTRICKÁ ENERGIE 
Termín pro odeslání: 23.4.2010 

 

Vystavovatel:  .............. ............................................................................................................................................................ 

Zaškrtněte, prosím, požadované položky a upřesněte počet:  

 Max. 2 kW (do 10A)     Cena za ks zdarma  Počet: ........................... 

 Max. 5,5 kW (do 10A)     Cena za ks 7990 Kč  Počet:  ........................... 

 Max. 9 kW (do 16A)     Cena za ks 11290 Kč Počet:  ........................... 

 Max. 15 kW (do 25A)     Cena za ks 16200 Kč Počet:  ........................... 

 

 Revize přípojky max. 2 kW (do 10A)    Cena za ks zdarma  Počet: ........................... 

 Revize přípojky max. 5,5 kW (do 10A)   Cena za ks 980 Kč  Počet:  ........................... 

 Revize přípojky max. 9 kW (do 16A)    Cena za ks 1160 Kč  Počet:  ........................... 

 Revize přípojky max. 15 kW (do 25A)   Cena za ks 1550 Kč  Počet:  ........................... 

 Revize vlastního zdroje (např. baterie, generátory, apod.) Cena za ks 520 Kč  Počet:  ........................... 

 

 Zásuvka 230V pro lednici (max. 2A, 24 hodin denně)  Cena za ks 1150 Kč  Počet: ........................... 

 

 Předčasné zapojení elektrické energie do 15 kW  Cena / den 2150 Kč  Počet: ........................... 

 Storno poplatek při zrušení přípojky   Paušál  2500 Kč  Počet: ........................... 

 

Revize elektrického připojení je POVINNÁ POLOŽKA. Všechny položky zahrnují spotřebu elektrické energie.  

Pokud požadujete jiné než výše uvedené služby, prosím, kontaktujte nás e-mailem.  

Veškeré ceny jsou uvedeny bez příslušné sazby DPH. 

 

Všeobecné podmínky připojení a dodávky elektrické energie: 

 Přívod do 2 kW – jedná se o jednofázovou přípojku 230V (10A) ukončenou jedinou zásuvkou 230V, která slouží pouze pro připojení jednotlivého spotřebiče. 

V případě opakovaného výpadku jištění nebude možno el. instalaci uvést do provozu bez navýšení příkonu.  

 Celkovým příkonem se rozumí součet příkonů všech spotřebičů připojovaných na přípojku v souladu s projektovou dokumentací.  

 Je nepřípustné poskytovat elektřinu nebo jiná elektrická média dalšímu subjektu, např. sousednímu vystavovateli. Nedodržení této zásady může být řešeno 

postihem – vypnutím elektřiny nebo příslušného energetického média bez náhrady. 



Formulář odešlete faxem nebo e-mailem na: 

EXPOSALE-CZ s.r.o., Školská 33/3, 250 92 Šestajovice, Česká republika 

Kontaktní osoba: Ingrid Vojteková, tel: +420 281 962 262-3, fax: +420 281 961 285, e-mail: vojtekova@exposale.cz 

 Rozvaděč expozice připojuje firma provádějící elektrickou instalaci stánku. Lze objednat samostatné připojení exponátu na individuální přípojku. Standardně 

možno zřizovat přípojky pro odběr do 40 kW (max. 63A). 

 Vystavovatel je plně zodpovědný za provedení a stav vnitřní elektrické instalace. Instalační práce musí být provedeny v souladu s elektrotechnickými předpisy a 

ustanoveními norem v současné době platných v ČR a „Směrnicí pro zřizování a provoz prozatimních el. zařízení“ v areálu Veletrhy Brno a.s. O způsobilosti  

el. zařízení a předmětů vyrobených dle jiných předpisů např. DIN, VDE, EN, IEC rozhoduje revizní technik Veletrhy Brno a.s. v rámci provádění výchozí revize. 

Montáž vnitřní el. instalace expozice smí provádět pouze odborná firma s koncesí a živnostenským oprávněním pro montáž el. instalace dodavatelským 

způsobem. 

 Vystavovatel přebírá plné ručení za škody, jež mohou vzniknout na objektech Veletrhy Brno a.s., expozicích a exponátech spoluvystavovatelů vadnou nebo 

nedostatečnou montáží el. instalace jím provedené. 

 Elektrická instalace musí být před uvedením do provozu (pod napětí) zkontrolována místním revizním technikem pověřeným Veletrhy Brno a.s., zda odpovídá 

výše uvedeným platným předpisům. Zjištěné závady musí být odstraněny okamžitě. Při závažných porušeních platných uvedených předpisů nebudou el. zařízení 

připojena, nebo popř. do již provozovaného zařízení bude dodávka proudu přerušena. V těchto případech nedochází ke zpětné náhradě za zřízené přívody a 

instalace. Náklady za provedení hlavního přívodu budou každopádně zúčtovány. 

 Za připojení exponátů zodpovídá vystavovatel. 

 

Jméno / Podpis:  ........................................................................................................................................................................... 

Datum:   ................................................................................... 

 


