ДОГОВОР
Днес ...................... 2018г., в гр. Варна се сключи следния договор между:
1. “КРАСОТА И БИЗНЕС“ ООД , със седалище и адрес на управление гр.Варна, бул.“8-ми
приморски полк“ 158, представлявано от управителя си Елена Панайотова Недялкова , Булстат:
BG204386932 , от една страна, наричана за краткост ОРГАНИЗАТОР и
2. ........................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
..... (фирма , седалище , управител , булстат , предмет на дейност)
лица за контакт................................................................................................................. тел.
.................................................. e-mail: ................................. наричан за краткост ИЗЛОЖИТЕЛ, се
сключи настоящия договор, а именно:

ПРЕДМЕТ И СРОК НА ДОГОВОРА
1. Отдаване под наем на изградена изложбена площ от ОРГАНИЗАТОРА на ИЗЛОЖИТЕЛЯ на
територията на Гранд Мол Варна, за изложение на стоки и услуги.
2. Настоящия договор се сключва за срок от 02.03.2017 - 04.03.2018г., включително.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОРГАНИЗАТОРА
3. ОРГАНИЗАТОРА се задължава да предостави за временно и възмездно ползване от
02.03.2018 - 04.03.2018г. в рамките на обявеното време за достъп до залата, а именно от 9.0020.00ч.,търговска площ от ........................кв.м. , от Гранд Мол Варна, на ИЗЛОЖИТЕЛЯ с цел
изложение на стоки и услуги,
4. При заявка на желаната площ от ИЗЛОЖИТЕЛЯ, а именно.........................кв.м. ,същият дължи
наем според обявените цени на изложението за изграден щанд на ОРГАНИЗАТОРА, както
следва..............................лв., което включва наем на изградената площ, рекламен надпис над
щанда от PVC фолио, ел. захранване до 2kw, охрана извън работното време на изложението.
5.По желание на ИЗЛОЖИТЕЛЯ,ОРГАНИЗАТОРА може възмездно да предостави допълнително
обзавеждане по тарифите, описани по-долу
Допълнително обзавеждане:
...................................................................................................................................................................
..... ............................................... ………………………………………………………………………………………………………..
6. ОРГАНИЗАТОРА предоставя достъп до залата за подготовка на 01.03.2018г. , от 18.00-20.00ч.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗЛОЖИТЕЛИТЕ
1. ИЗЛОЖИТЕЛЯ се задължава да плати на ОРГАНИЗАТОРА формираната сума съгласно
условията на настоящия Договор, упоменати по-долу, в срок от 2 дни от датата на подписване
на Договора от ИЗЛОЖИТЕЛЯ, се заплаща авансово 50 /петдесет/ % от стойността на
направената заявка, а остатъка от сумата до 15.02.2018г. Сумата се превежда по банков път на
ОРГАНИЗАТОРА - УниКредит Булбанк IBAN: BG15UNCR70001522819775 BIC: UNCRBGSF "
КРАСОТА И БИЗНЕС"-ООД; (BEAUTY & BUSINESS-LTD) .
2. В случаи, при които, сумата не е постъпила в обявените срокове в посочената сметка на
ОРГАНИЗАТОРА, се счита Договора за невалиден.
3. ИЗЛОЖИТЕЛЯ няма право да прехвърля или преотдава или прехвърля на други физически
или юридически лица предоставеното му пространство, което е предмет на този договор.
4..ИЗЛОЖИТЕЛЯ няма право да ползва площи, извън предоставените му такива, заявени в този
Договор.
5. Отказ от участие, се допуска най-късно 30 дни преди началото на изложението, а именно
02.02.2018г., като ИЗЛОЖИТЕЛЯ писмено уведомява ОРГАНИЗАТОРА на адрес- гр. Варна ул.
"Димитър Икономов"21,офис 2 .В този случай внесената 50 % авансово сума не се
възстановява, а се счита ,като неустойка по Договора. Ако е внесена до този момент остатъка от
сумата, а именно другите 50 %, се връща на ИЗЛОЖИТЕЛЯ в 30 дневен срок от получаване на
писмения му отказ.
Моля, посочете козметичните марки, които представлявате………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ОРГАНИЗАТОР: /подпис и печат/
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