
Datums* 

Vienotais Reģ. Nr.: 40003241394, PVN Nr: LV 40003241394 Banka: SWEDBANK AS

Juridiskā adrese: Ķīpsalas iela 8, Rīga, Latvija, LV-1048 S.W.I.F.T. kods HABA LV22

Tālr.:  +371 29176207 IBAN:   LV23HABA0001408034350

E-pasts: gints.savejs@bt1.lv www.balticmotorshow.com

Eksponents

Juridiskā adrese Vienotais reģ. Nr.

Faktiskā adrese PVN maksātāja Nr.

Eksponenta pilnvarotā persona Līguma - Pieteikuma izpildes  sakarā

Tālr. E-pasts Mājaslapa

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Amats*

* - Neaizpilda, ja paraksta ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu

PVN 21% no (7) (ja tiek piemērots)

Galējā norēķinu summa (7)+(8), ieskaitot PVN 21 %

Paraksta atšifrējums*____________________________

Zīmogs
Datums*

Ievērībai!  Laukuma papildus aprīkojums un stenda konstrukcijas neietilpst  neapbūvēta ekspozīcijas laukuma nomas maksā! Ja vēlaties neapbūvētu ekspozīcijas laukumu aprīkot ar Rīkotāja 

piedāvāto stenda standarta konstrukciju (Pamataprīkojums) vai oriģinālstenda konstrukciju, mēbelēm, gaismām, grīdas segumu, elektrības pieslēgumu u.c., tos iespējams pasūtīt atsevišķi 

saskaņā ar Papildaprīkojuma Īres cenrādi. (Cenrādis, Dalības noteikumi un cita nepieciešamā informācija pieejama izstādes oficiālajā interneta vietnē www.balticmotorshow.com).

Eksponenta paraksts*

Apliecinu dalību izstādē "AUTO 2023" un piekrītu tās Dalības noteikumiem, kurus esmu saņēmis un ar tiem iepazinies.

Turpmāk visu Līguma-Pieteikuma sakarā esošo jautājumu risināšanai tiek pieļauta savstarpēja elektronisko dokumentu parakstīšana ar elektronisko parakstu, turklāt elektronisko 

dokumentu un informācijas bez elektroniskā paraksta aprite starp Pusēm veicama tikai uz šajā Līgumā - Pieteikumā minētajām e-pasta adresēm.

Eksponents apliecina, ka uz šī Līguma-Pieteikuma parakstīšanas dienu ne Eksponentam, ne tā uzņēmumu grupas locekļiem, ne  pārvaldes institūciju locekļiem vai patiesajiem 

labuma guvējiem nav noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma izpratnē, kā arī Izstādē eksponētās preces 

vai sniegtie pakalpojumi nav skarti ar sektorāliem ierobežojumiem.

Norēķinu summa (5)+(6), neieskaitot PVN

Atlaide % ( par ilggadēju sadarbību vai lielu pasūtījuma apjomu)

 Neapbūvēts iekšējās Ekspozīcijas laukums - autopiederumu ekspozīcijai. (Sākot 

no 6m
2 

- auto piederumi, auto ķīmija, auto kosmētika, servisa iekārtas, riepas, 

instrumenti, servisa un apkopes pakalpojumi u.tml.)

 Ārējās Ekspozīcijas laukums jebkuram ekspozīcijas veidam. (Sākot no 9m2)

Dalības maksa (vienreizēja maksa katram Eksponentam, neatkarīgi no nomātā Ekspozīcijas laukuma lieluma)

50

20

100,00

x (1)+(2)+(3)

Nosaukums FIRMAS NOSAUKUMS

Pieteikšanās beigu 

termiņš - 28.03.2023. vai 

kamēr ir brīvas vietas 

hallē! Aicinām Līgumu 

iesniegt laicīgi, lai iegūtu 

labākās vietas!

Rīkotāja vārdā projekta vadītājs Gints Šāvējs

Zīmogs*Paraksts*

Rīkotājs
"BT 1" SIA

Redakcija un ietvertās cenas spēkā no 19.09.2022.,  

spēkā darījumiem, kas noformēti līdz 15.01.2023. 

Pēc šī termiņa cenas var tikt paaugstinātas.

LĪGUMS - PIETEIKUMS

dalībai izstādē 

Rīkotājs iznomā Eksponentam Ekspozīcijas laukumu izstādē AUTO 2023, turpmāk - Izstāde, ievērojot Izstādes Dalības noteikumus, kas ir šī Līguma - Pieteikuma neatņemama 

sastāvdaļa. Iespējamā ekspozīcijas laukuma nomas platība: no 6m2 un lielāka

AUTO 2023
 Starptautiskā autoindustrijas izstāde   

Aizpilda Rīkotājs:

Halles Nr_                                 Stenda Nr.: 

Līguma-Pieteikuma Nr.: AU23/_______

     28.04-30.04.2023.

 Neapbūvēts iekšējās Ekspozīcijas laukums - autotransporta vienību ekspozīcijai. 

(Sākot no 40m
2 

- vieglie auto, komerctransports, piekabes, speciālais transports u.tml.)

Izvēlētā platība 

m²

   Summa par Ekspozīcijas laukuma nomu, ievērojot atlaidi (1)+(2)+(3)-(4)

Ekspozīcijas laukuma veids         

25

Cena (EUR par 1m²), 

neieskaitot PVN
Summa EUR

mailto:gints.savejs@bt1.lv
http://www.balticmotorshow.com/

