FORMULARI DE RESERVA
D’ESPAI, EXPOSITORS I EQUIPS
al 07
de juliolEXPOSITORES
de 2019
IO02DE
RESERVA
Y EQUIPOS

R

Entrada a paddock a partir del 02 de juliol a les 10:00h, prèvia acreditació a LA MASSANA.
TEAM AREA: Equips i empreses proveïdores de suport tècnic als corredors.
EXPO AREA: Per totes les altres empreses participants i els espònsors implicats en la venda de productes.

Els detalls de l'equip o empresa
Raó social (per facturació):

Email:

Nom comercial (marca):

Telèfon mòbil:

Tipus de producte:

Adreça:

Persona de contacte (pel muntatge):

Ciutat:

CIF:

País:

Telèfon (amb el codi internacional):

Dia d’arribada:

Tarifes de lloguer d’espai

Dia de sortida:

Si us plau indiqueu la modalitat que voleu així com l’espai que voleu:

Mida

Equips
UCI Elite MTB

Equips
UCI MTB

IMTTO
Membres

Equips No-UCI

Equips
Nacionals

Expositors

Passis
telecabina

15
inclosos

10
inclosos

5
inclosos

5
inclosos

15
inclosos

5
inclosos

 10€ p/m2

 20€ p/m2

 10€ p/m2

 10€ p/m2

 18€ p/m2

 10€ p/m2

 22€ p/m2

 10€ per m2

 10€ p/m2

 10 € p/m2

 16 € p/m2

 10€ p/m2

 20€ p/m2

 10€ per m2

 10€ p/m2

 10 € p/m2

 14 € p/m2

 10€ p/m2

 17€ p/m2

 100€

 100€

 100€

 135€

 100€

 135€

Fins a 30m2

De 31 a 80m2

 Sense cost

 Sense cost

(si es reserva abans
del 01 de juny )

(si es reserva abans
del 01 de juny)

 Sense cost
(si es reserva abans
del 01 de juny)

De 81 a 100m2

 Sense cost
(si es reserva abans
del 01 de juny)

 25€ p/m2

101m2 i més

Electricitat
(220v)
Si us plau portin
els seus propis
cables.

Indiqueu quants passis telecabina extra voleu adquirir
Passis 1 dia ( 7€ ) _______________ Passis 4 dies ( 14€ ) _______________ Passis 7 dies ( 26€ ) ___________________
Indiqueu aquí les vostres activitats per a la inclusió en el FLYER ( signatures, sorteig .......... )

VALLNORD PAL - ARINSAL / Anna Claveras paddockwc@vallnord.com
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AIGUA

Hi haurà un espai per rentar les bicicletes.
Està prohibit netejar les bicis a l’àrea d'Equips i Expositors.

SEGURETAT

Seguretat nocturna del 02 al 07 de juliol, vigilància de la zona de Expo/Equips/Tech.

Mida de l´estand
L'espai assignat serà rectangular o quadrat. Normalment es toquen amb l’estand del costat, per tant si els cotxes estan inclosos en l’espai de l’estand, heu
de reservar espai suficient per poder retirar els cotxes sense molestar als estands veïns.

Si us plau, faciliteu-nos un plànol bàsic de l´estand incloent carpes i cotxes.
Llargada en m. =

Superfície total en m2 =

Amplada en m. =

Cost del vostre estand
Superfície Total en m2

Sense cost

Superfície Total en m2

X Tarifa/ m2

Passis extra demanats
+ electricitat (220V) = 100 € / 135€
+ electricitat 380 V / 250 €

=

Preu €

+
+

Preu €

+

Preu €

Preu €

Els formularis rebuts a partir del 15 de maig tenen un recàrrec 150 €
TOTAL ( Totes les factures seran emeses en euros )

=

€

CIF / VAT NÚMERO:
(Assenyalant fra. Sense taxes)
Totes les factures s'emetran en euros. Si es tracta d’una empresa austríaca o no té CIF / IVA, està obligat a
pagar els impostos aplicables.
DESPESES D’ANUL·LACIÓ

DATES DE PAGAMENT

% No retornable
50%
100%

Abans del 15 de maig, 2019

Al moment de la reserva
100%

Després del 15 de maig, 2019

S’aplicarà un recàrrec de 150€, (equips UCI ELITE inclosos), a tots els formularis rebuts després del 15 de maig,
Així com en cas de no utilitzar tot l’espai reservat o sortida abans de l’hora establerta. No s’acceptaran reserves a partir del 10 de
juny de 2019.
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Pagament
Transferència bancària a:
EMAP
BANC SABADELL*
Passeig de Joan Brudieu, 21
25700 LA SEU D'URGELL
ESPANYA
IBAN: ES13 0081 0196 1100 0149 6753
SWIFT: BSABESBB
Com a referència indicar el Nom Comercial (marca):
* Totes les despeses generades per la transferència bancaria van a càrrec de l’equip o expositor. Enviar
resguard confirmant pagament màxim 4 dies després de la inscripció.
Pagament amb targeta de crèdit*
NOM (tal i com apareix a la targeta):
NÚMERO DE TARGETA (16 dígits):
DATA DE CADUCITAT:
Codi de seguretat (3 xifres):
*Dades a omplir obligatòriament en cas de fer servir aquest mitja de pagament.
En nom de l'empresa esmentada anteriorment, confirmo aquesta reserva a exposar a la Copa del Món de
VALLNORD PAL ARINSAL , ANDORRA-2019, i autoritzar el pagament per la unió.
Estic d’acord amb els termes i les condicions generals.

SIGNATURA I SEGELL:
DATA:

Dies de muntatge i calendari de pagaments
Dies de muntatge

Del 02 al 04 de juliol.

Desmuntatge

08 de juliol abans de les 12h00

Reserva

S'aplicaran 150 € de suplement a tots els formularis rebuts després del 15 de maig de 2019.
No s'acceptaran reserves a partir del 10 de juny de 2019.

Envieu el formulari omplert a: paddockwc@vallnord.com
Per a qualsevol aclariment poseu-vos en contacte amb: Anna Claveras / paddockwc@vallnord.com

Confirmació de l’organitzador

Signatura - data

Pagament rebut

VALLNORD PAL - ARINSAL / Anna Claveras paddockwc@vallnord.com

