Ad Valorem Hungary Kft.
1135 Budapest, Szent László út 48-50 B ép. fszt. 1
Tel/fax: +36 1 794 5174
REGISZTRÁCIÓS LAP
HOUG 2019
Résztvevő adatai
Név:……………………………………………………………. Telefonszám: ……………………………………. e-mail cím: …………………………………………..
beosztás ……………………………………….. Vállalat/Intézmény neve: ………………………………..…………....……………………………………………..
cím: ………..…………………………….............……………………………………………….……………………………………………………………………………..…….
adószám:……………………………………………………..
Kérem, jelölje be mely napokon kíván részt venni a konferencián:
□
□
□
□
□
□
□

Április 8. (hétfő)
Április 9. (kedd)
Április 10. (szerda)
Április 8-9. (2 napos)
Április 9-10. (2 napos)
Április 8 és 10. (2 napos)
Április 8-10. (3 napos)

20 000 Ft + 27% ÁFA
60 000 Ft + 27% ÁFA
40 000 Ft + 27% ÁFA
70 000 Ft + 27% ÁFA
90 000 Ft + 27% ÁFA
50 000 Ft + 27% ÁFA
100 000 Ft + 27% ÁFA

A konferencia részvételi díja tartalmazza a kávészünetek és étkezések költségeit, melynek adóját és járulékát a hatályos
törvények és rendelkezések alapján a résztvevőnek kell megtérítenie. A részvételi díjban foglalt étel- és italfogyasztás 8-án
15.000; 9-én 20.000; 10-én 7 500.-Ft + ÁFA mely összegeket a számlán megbontva, tételesen szerepeltetünk.
Részvételi díjra vonatkozó kedvezmények
□
□
□
□

10% Korai regisztráció (2019. február 17-ig)
10% HOUG és VISZ tagoknak
25% közszféra dolgozóinak
100% előadóknak az előadás napjára

A kedvezmények nem vonhatók össze. A HOUG Egyesületi tagsággal járó 10% kedvezmény feltétele a 2019. évi tagdíj
befizetése.
Szállás
A részvételi díjak NEM tartalmazzák a szobaárakat, ezért azt külön kell megrendelni az egyedi igényeknek megfelelően.
Szállodai elhelyezést az igények beérkezése sorrendjében és a rendelkezésre álló szobakontingens mértékéig a konferencia
helyszínén tudjuk biztosítani.
Április 9. éjszaka
□
□
□
□
□
□
□
□

Superior Kétágyas szoba 1 fő részére
Superior Kétágyas szoba 2 fő részére
Superior Lakosztály 1 fő részére
Superior Lakosztály 2 fő részére
Prémium kétágyas szoba 1 fő részére
Prémium kétágyas szoba 2 fő részére
Prémium junior suite 1 fő részére
Prémium junior suite 2 fő részére

Április 10. éjszaka
□
□
□
□
□
□
□
□

Superior Kétágyas szoba 1 fő részére
Superior Kétágyas szoba 2 fő részére
Superior Lakosztály 1 fő részére
Superior Lakosztály 2 fő részére
Prémium kétágyas szoba 1 fő részére
Prémium kétágyas szoba 2 fő részére
Prémium junior suite 1 fő részére
Prémium junior suite 2 fő részére

A fenti árak nettó árak, nem tartalmazzák a 18% ÁFÁ-t, de tartalmazzák a helyi IFA-t.

Árak
17 100.- / szoba / éj
21 000.- / szoba / éj
21 000.- / szoba / éj
25 000.- / szoba / éj
20 000.- / szoba / éj
24 000.- / szoba / éj
24 000.- / szoba / éj
28 000.- / szoba / éj

Ad Valorem Hungary Kft.
1135 Budapest, Szent László út 48-50 B ép. fszt. 1
Tel/fax: +36 1 794 5174

Megrendelt szolgáltatások díja:
Kedvezménnyel csökkentett részvételi díj............................................ ..- Ft + 27% ÁFA
Szállás 2019.04. ............................ éjszakára… ..................................... ..- Ft + 18% ÁFA
(kétágyas elhelyezésnél a szobatárs neve .................................................................. )

Számlázás:
•
•

elektronikus számlát kérek, e-mail cím ……………………………………………..…………………………
papíralapú számlát kérek,

Amennyiben a számlázási adatok eltérnek a résztvevő vállalatának/intézményének nevétől és címétől:
Számlázási név: …………………………………………………………. Számlázás cím: …………………………………………………………………………………..
adószám:……………………………………………………………………
A fizetési határidő 8 naptári nap, de a számla kiegyenlítésekor kérjük figyelembe venni, hogy a konferencián való részvétel
feltétele a befizetett díj.

Lemondási feltételek
2019. március 22. előtt beérkezett lemondás esetén a befizetett részvételi díjat és szállásdíjat visszatérítjük, ezután
beérkezett lemondás esetén a visszatérítés mértéke 50%. 2019. április 2. napjától lemondást nem áll módunkban elfogadni.
Kérjük, hogy regisztrációjával, egyéni szállásfoglalásával kapcsolatosan forduljon bizalommal a konferencia szervezőjéhez az
Ad Valorem Hungary Kft. munkatársához a 06-1-794-5174-as telefonszámon vagy a regisztracio@advalorem.hu e-mail címen.

Dátum: 2019. …………......................

Megrendelő cégszerű aláírása

