ЗАЯВКА – ДОГОВОР ЗА ЕКСПО В ТЕЛЕФОНА

Заявка за Експо
в телефона
Маркирай със
знак Х

Интериорен дизайн
25 септ. до 3 окт.

Недвижими имоти и
строителство
16 окт. до 24 окт.

Финанси и застраховане
13 ноемв. до 24 ноемв.

Коледен базар
11-31 дек.

290 лв Промо
цена до 16 Септ.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗЛОЖИТЕЛ:
АДРЕС:
За контакт:
E-mail:

Тел:
Web site:
Данни за издаване на фактура:

Фирма
Адрес по
регистрация
МОЛ
Булстат

.........

Такса участие
изложители
Ранно записване
Стандартна цена
Късно записване
Годишна такса – 50%

Брой

Допълнителни услуги

Вид

Нето сума
ДДС – 20%
Тотал (лв. с ДДС)

Рег. По ДДС
Ед. цена
(лв. без ДДС)
290
390
490
200

Вид (пакет)

Обща сума
(лв.)

До 30 дни преди изложението
До 9 дни преди изложението
>9 дни преди изложението
Годишно участие в STAR PHONE app
Ед. цена (лв.)

Сума (лв.)

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ
Заявката се счита за валидна след заплащане.
ИЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща 100% от такса правоучастие съгласно Общите условия.
Окончателната сума с допълнително заявените услуги, ако има такива се заплаща преди
включване в изложението.
Изложители, които не са заплатили изцяло задълженията си, не се допускат до участие.
При попълнени по електронен път документи за участие не се изисква подпис и печат.
Приемането на Общите условия потвърждава и прави валидна вашата заявка, по смисъла на
Закона за електронния документ. С изпращането на тази заявка ИЗЛОЖИТЕЛЯТ се съгласява да
получава от Организатора информация, новини, оферти, нови предложения, рекламни и
маркетингови съобщения свързани с ЕКСПО В ТЕЛЕФОНА и/или други събития, организирани от
ЕКСПО В ТЕЛЕФОНА. Можете да откажете да получавате информация по всяко време, като се
свържете с нас и Вашата информация ще бъде премахната от нашата база данни.
Всички такси за банкови транзакции са за сметка на наредителя. Всички цени са в лева, без
включен ДДС.
Декларирам, че съм запознат с Общите условия на ЕКСПО В ТЕЛЕФОНА и STAR PHONE app.
Подробна информация на www.expovtelefona.bg и www.starphone.mobi

ЗАПЛАЩАНЕТО СЕ ИЗВЪРШВА ПО СМЕТКАТА НА:
„Смарт Фон България“ ООД
ЕИК: 206115805
ДН: BG206115805
Адрес на регистрация: гр.София; ул.Нишава 103
МОЛ: Красимир Христов Генов
IBAN: BG68 UBBS 8002 1095 5556 40
BIC: UBBSBGSF
Основание за плащането: Изложение …..( Интериорен дизайн, Недвижими имоти и строителство…)

Общи условия за участие в „ЕКСПО В ТЕЛЕФОНА“
Настоящите Общи условия за участие в ЕКСПО В ТЕЛЕФОНА определят договорните отношения между ОРГАНИЗАТОРА и
ИЗЛОЖИТЕЛИТЕ при и по повод участие в ЕКСПО В ТЕЛЕФОНА както и представяне на ИЗЛОЖИТЕЛЯ в дигиталната платформа на
изложението STAR PHONE, изграждане на фирмен профил, представяне на продуктите и услугите на Изложителя и други услуги в
рамките на провеждането на ЕКСПО В ТЕЛЕФОНА. Общите условия се считат за приети с попълване на Заявка за участие от
ИЗЛОЖИТЕЛИТЕ. Отклонение от общите условия се договоря между ОРГАНИЗАТОРА и ИЗЛОЖИТЕЛЯ само в писмена форма.
I. ОРГАНИЗАЦИЯ
1. ЕКСПО В ТЕЛЕФОНА – EXPO V TELEFONA е проект на база платформата/ мобилното приложение STAR PHONE.
2. ОРГАНИЗАТОР на ИЗЛОЖEНИЕТО са АИДБ и „Смарт Фон Бг“ ООД в партньорство с БТПП. Контакти:
Живко Калотов (0886 657 117, zh.kalotov@expovtelefona.bg)
Катина Стойчева (0899 460 306, k.stoycheva@expovtelefona.bg
3. ВРЕМЕ И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ
Изложенията се провеждат на платформата/ мобилното приложение STAR PHONE съгласно график, указан на уебсайта на
изложенията www.expovtelefona.bg , както и в мобилното приложение STAR PHONE.
При форс мажорни обстоятелства или други непредвидими или непредвидени или непредотвратими обстоятелства от извънреден
характер, разпореждане на компетенните държавни органи или с оглед сигурността, ОРГАНИЗАТОРЪТ може да измени датите,
продължителността и работното време, без да носи отговорност за вреди, настъпили в следствие на тези промени.
Изложителите се уведомяват за промяната чрез съобщения на мейл, посочен от изложителя в заявката му.
При отлагане, изменение на датите, промяна на продължителността и работното време или отмяна на изложението, съгласно т.3
изречение второ, ИЗЛОЖИТЕЛЯТ няма право на обезщетение, като подадените заявки и заплатените суми до промяната
автоматично се отнасят за новите дати на изложението.
Ако изложението прекъсне след като вече е открито, поради причини, независещи от ОРГАНИЗАТОРА и/или посочените по-горе
причини в т.3 и/или непреодолима необходимост от затваряне или освобождаване на част или цялата платформа временно или за
по-дълъг период, ИЗЛОЖИТЕЛЯТ не може да анулира участието си или да търси обезщетение или възстановяване на заплатените
суми.
II. ПРАВО НА УЧАСТИЕ И ПРАВО НА ДОСТЪП
1. Право да участват в ИЗЛОЖEНИЕТО имат български и чуждестранни лица (физически и юридически), които осъществяват
производствена и търговска дейност в съответствие с тематичната насоченост и тематичните направлиния, както и организации с
нестопанска цел, ако са заявили участие и получили потвърждение, или са сключили специален договор за участие с
ОРГАНИЗАТОРА.
2. ИЗЛОЖИТЕЛИ
ИЗЛОЖИТЕЛЯТ е лице, което има право да участва в ИЗЛОЖЕНИЕТО и заплати услуги по реда на настоящите Общи условия.
ИЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща регистрационна такса. ИЗЛОЖИТЕЛЯТ е отговорен за изпълнение на изискванията съгласно Общите условия
и Българското законодателство.
3. РЕГИСТРИРАНЕ И ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА УЧАСТИЕТО
3.1. За участие в ИЗЛОЖЕНИЕТО ИЗЛОЖИТЕЛЯТ изпраща заявка-договор на ОРГАНИЗАТОРА съгласно Общите условия за участие чрез
писмена заявка по образец, която се разглежда само след заплащане на такса.
3.2. Общите условия са задължителни за ИЗЛОЖИТЕЛЯ, освен когато не е предвидено друго в специален договор и се считат за
приети с подаването на заявката за участие – Формуляр 1.
3.3. Заявката за участие (Формуляр 1) се попълва и подписва от законен представител или упълномощено лице на ИЗЛОЖИТЕЛЯ.
Заявка, в която липсват необходимите данни или не е подписана, се счита за невалидна.
3.4. Крайният срок за подаване на заявки е: 24 часа преди започване на изложението (препоръчително е по-рано да се подават
заявките и да се извърши плащането на таксата за участие)
3.5. ИЗЛОЖИТЕЛЯТ не може да преотстъпва по какъвто и да е начин цялата или част от функционалностите на профила на трети лица
без предварително писмено съгласие на ОРГАНИЗАТОРА.
III. ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ И СРОКОВЕ НА ПЛАЩАНЕ
1. ИЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща участието си в ИЗЛОЖЕНИЕТО, съгласно тарифите, посочени във документите за участие както и на
уебсайта www.expovtelefona.bg
Организаторът в срок до 3 дни от получаване на сумата изпраща фактура на Изложителя по мейла, указан в заявката.
При неплатена такса за участие ОРГАНИЗАТОРЪТ не гарантира на ИЗЛОЖИТЕЛЯ запазване на заявените локации в апа и
функционалности.
2. Независимо от направените частични плащания, ОРГАНИЗАТОРЪТ, в случай на неплащане на цялата дължима сума в сроковете
посочени по-горе, може да прекрати договора с ИЗЛОЖИТЕЛЯ и задържи всички платени вече суми като обезщетение за
неизпълнението на Общите условия от ИЗЛОЖИТЕЛЯ. В този случай ОРГАНИЗАТОРЪТ има право да предостави същите локации в апа
на трети лица, без да дължи обезщетение на ИЗЛОЖИТЕЛЯ.
3. ИЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща таксата на ОРГАНИЗАТОРА по сметки, посочени в документите и на уебсайта www.expovtelefona.bg .

4. Всички основни и допълнителни услуги по заявките на изложителите към тези общи условия, ОРГАНИЗАТОРЪТ на изложението ще
предоставя чрез “ Смарт Фон БГ“ ООД.
5. Участието и услугите се предоставят на изложителите само след предварително заплащане. Задължението за плащане на
ИЗЛОЖИТЕЛЯ се счита за изпълнено в деня на получаване на дължимата сума по сметката, посочена в Заявката-Договор и на
уебсайта www.expovtelefona.bg.
6. Комисионите по банковите преводи са за сметка на наредителя.
7. На ИЗЛОЖИТЕЛИТЕ се предоставят цени, указани на уебсайта www.expovtelefona.bg .
IV. ОТКАЗ ИЛИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
1. ОТКАЗ ОТ УЧАСТИЕ ИЛИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА ОТ СТРАНА НА ОРГАНИЗАТОРА
1.1. ОРГАНИЗАТОРЪТ може да прекрати договора с ИЗЛОЖИТЕЛ, в случай на неизпълнение на Общите условия от страна на
ИЗЛОЖИТЕЛЯ.
1.2. ОРГАНИЗАТОРЪТ има право да задържи платени суми, да приспадне или да претендира такива, дължими към датата на
прекратяване на договора, когато това е станало по вина на ИЗЛОЖИТЕЛЯ.
2. ОТКАЗ ОТ УЧАСТИЕ ИЛИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА ОТ СТРАНАТА НА ИЗЛОЖИТЕЛЯ
2.1. ИЗЛОЖИТЕЛЯТ може да поиска прекратяване изцяло или частично на договора с писмено искане, отправено до ОРГАНИЗАТОРА
и потвърдено от него, при наличие на достатъчно основателна причина, за която следва да представи съответните доказателства.
2.2. При прекратяване на договора ИЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи следните неустойки:
- 20% от стойността на договора при прекратяване направено до изграждане на профила в платформата.
- 60% от стойността на договора при прекратяване направено след изграждане на профила в платформата.
2.3. ОРГАНИЗАТОРЪТ може да иска обезщетение и за по-големи вреди причинени от ИЗЛОЖИТЕЛЯ, в следствие и съответстващи на
актове на контролиращи органи, които са резултат от констатации за неспазване на Общите условия и/ или Българското
законодателство.
V. ТЕХНИЧЕСКИ И СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ
1. ИНТЕРАКТИВЕН ФИРМЕН ПРОФИЛ
1.1. ОРГАНИЗАТОРЪТ предоставя ИНТЕРАКТИВЕН ФИРМЕН ПРОФИЛ в мобилната апликация/ платформа STAR PHONE, подробно
описан на уебсайта www.expovtelefona.bg и на www.starphone.mobi .
2. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
2.1. Като администратор на лични данни Смарт Фон Бг ООД обработва и съхранява данни на ИЗЛОЖИТЕЛИТЕ – физически лица,
доколкото такива са предоставени от самите изложители към датата на заявка за участие. Данните за физически лица, които са
публично достъпни по партидата на търговско дружество и които изложителят е направил публично достъпни в търговския регистър,
воден от Агенция по вписванията се обработват от Смарт Фон Бг ООД изцяло в съответствие с разпоредбите на Общия регламент за
защита на личните данни и Политиката за поверителност и защита на личните данни на Смарт Фон Бг ООД.
2.2. В заявките за участие в ИЗЛОЖЕНИЕТО се изисква единствено информация за физическото лице - ИЗЛОЖИТЕЛ, а когато
ИЗЛОЖИТЕЛЯТ е фирма - данните на фирмата, съгласно публично достъпната информация в ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР.
2.3. Информация, съдържаща лични данни за лица, наети от ИЗЛОЖИТЕЛЯ, както за негови клиенти, доставчици или лица, свързани
по някакъв начин със съответния ИЗЛОЖИТЕЛ, Смарт Фон Бг ООД не изисква и не събира.
2.4. Информация, която ИЗЛОЖИТЕЛ или ПОСЕТИТЕЛ по някакъв начин е предоставил на Смарт Фон Бг ООД и която не се изисква и
не подлежи на съхраняване и обработка се унищожава в съответствие с установените правила за унищожаване и заличаване на
лични данни.
2.5. При извършване на маркетингови проучвания, Смарт Фон Бг ООД обработва лични данни единствено за целите на съответното
проучване, като същите се събират възоснова на изрично съгласие при предоставено известие за поверителност.
2.6 Участниците в проучване, ако се предприеме такова попълват анкетна карта след предоставянето на информирано съгласие за
участие и обработване на данни.
2.7. Всички лични данни, получени от Смарт Фон Бг ООД във връзка с участието на изложителя в ЕКСПО В ТЕЛЕФОНА, ще бъдат
обработвани в съответствие с действащото законодателство само за конкретната цел и на посоченото основание, като ще бъдат
предоставяни на трети лица за обработка за изпълнение на договорно или нормативно задължение, а когато целта за събиране на
данни е директен маркетинг с изрично съгласие на ИЗЛОЖИТЕЛЯ.
10. ДРУГИ
Всеки от ИЗЛОЖИТЕЛИТЕ се съгласява подадените от него данни за наименование, адрес и седалище, предмет на дейност и т.н. да
бъдат публикувани в каталога на изложителите
VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
В отношенията между страните, при сключване на договор по настоящите Общи условия, важи Българското материално право.
Всички спорове, възникнали между ОРГАНИЗАТОРА и ИЗЛОЖИТЕЛЯ, от друга страна, се решават чрез преговори.
При непостигане на споразумение спорът се отнася до компетентния български съд.

