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TALLINN INTERNATIONAL HORSE SHOW 2017 ESITLUSPINNA 
TELLIMISKIRI 

 
Eksponent: firma / isiku nimi  ……………………………………………………..…………………… 
Aadress,     ………………………………………………………………………….. 
Telefon,      ………………………………………………………………………….. 
e-post,     ………………………………………………………………………….. 
kontaktisik ja telefon   ………………………………………………………………………….. 
 
Esitluspinna suurus Saku Suurhalli I tasandil     
Esitluspinna number ja m2 vastavalt plaanile …........................……………………….. 
 

• Korraldaja tagab eksponendile üritusel tellitud tüüpstendiga esitluspinna Saku 
Suurhalli I tasandil ja   üldvalgustuse stendil.  

• Stendi lisavarustust lisaks tüüpstendile (seina- ja otsalauapiirded, valgustid 1 
tk/otsalaua jooksva meetri kohta) on võimalik tellida kuni 25. septembrini  
hinnakirja alusel, märkega Horse Show 2017. 

• Pärast  25.septembrit tellitud tüüpstendidele ja lisateenustele kehtib hinnalisand  
50%.   Eksponeerimise päevadel, alates  5.oktoobrist  tellitud esitluspindadele ja 
lisateenustele kehtib hinnalisand 100% ja tellimused täidetakse võimaluse korral 
päeva lõpuks.  Ümberehitustööde hinnalisand 100%   laenutuse hinnast.  

• Konsultatsioon ja lisateenuste tellimine:  
Taveco Disain, Lõõtsa 2, Tallinn • Vilve Virro 6181797, vilve@taveco. ee   

• Elektri tarbimise kulude osas sõlmitakse korraldajaga eraldi kokkulepe.  
• Eksponent kohustub, mitte müüma, tutvustama ega esitlema kaupu ja teenuseid, mis 

on vastuolus heade tavade ning kommetega ja käesoleva ürituse suunitlusega. 
• Eksponent kohustub järgima ürituse korraldajate nõudmisi esitluspinna paigaldamise, 

eksponeerimise, turvalisuse ja lahtioleku aegade osas. 
• Korraldaja tagab esitluspinna üldturvalisuse 05.10. kella 20:00 kuni 08.10. kella 

21:00, kuid ei võta vastutust eksponendi vara säilimise eest üritusel ilma eraldi 
kokkuleppeta. Korraldaja soovitab omada stendi kindlustust.  

• Eksponent kohustub avama esitluspinna külastajatele 6.-8.oktoobril 2017 igal päeval 
hiljemalt kell 9:00 ja hoidma müügipinna avatud kuni ürituse külastajatele mõeldud 
osa lõpuni.  

 
 
 
 
Eksponendi esindaja nimi:…………………………………. allkiri: ……………………. 
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• Eksponent kohustub tasuma korraldajale esitluspinna eraldamise eest esitatud arve 

alusel kokku ……………..…EUR, summale lisandub 20% käibemaks. Eksponent tasub 
arve summast 50% ettemaksuna korraldaja,  Eesti Ratsaspordi Liit arveldusarvele 
Swedpangas EE552200221012348131  Esitluspind loetakse broneerituks peale 
50% ettemaksu laekumist korraldaja arveldusarvele. 

• Eksponent kohustub oma mitteosalemisest üritusel teatama hiljemalt 30.septembriks 
2017.a. Osalemisest mitteteatamise korral on Korraldajal õigus leppetrahvina mitte 
tagastada 100% ettemaksu summat. 

  
 Muud kokkulepped:  
 
• MONTAAž  toimub  neljapäeval, 5.oktoobril kell 9:00-20:00  
• EKSPONEERIMINE  toimub  reedest, 6.10.  alates kell 9:00 kuni pühapäevani 8.10. ca 

kella 19:00. Eksponent kohustub hoidma expo pinnad avatud kogu ürituse publikule 
mõeldud aja vältel. Eksponeerimise ajal on keelatud väljuda oma toodete ja teenustega 
expo pinna piiridest ning takistada pealtvaatajate liikumist Saku Suurhalli koridorides ja 
evakuatsiooni teedel. Omavoliliselt väljapoole esitluspinna piire eksponaatide ja reklaami 
paigutamise korral on korraldajal õigus nõuda tellijalt leppetrahvi 200.- EUR või korduva 
rikkumise korral eemaldada eksponent ürituselt ilma osalustasu tagastamata! 

• Eksponentide esindajate viibimine ürituse ajal ürituse territooriumil peale kella 21:00 on 
KEEALTUD! 

• DEMONTAAž  toimub  pühapäeval  9.oktoobril kell 19:00-21:00  
• REKLAAMIDE KINNITAMINE  on LUBATUD seinaelementidele ja muudele 

konstruktsioonidele  riputuskonksude, stendiehitaja poolt aktsepteeritud teibi (küsi 

kahepoolset teipi Taveco Disainist) või kleepmassiga.  Stendid tuleb tagastada 
korraldajale PUHTANA kinnitusmaterjalidest (puhastada tuleb ka 
alumiiniumkonstruktsioonid, kui sinna on kinnitatud teipi). Juhul kui tagastatakse 
puhastamata stendielemendid, siis  esitab Taveco Disain puhastustööde arve. 
Aukude tekitamine stendimaterjalile on KEELATUD!  

• NB: Saku Suurhallis ei ole sularahaautomaati! 
 
 

 
Tellija esindaja nimi:…………………………………. allkiri: ……………………. 
 
 
 
Tellimiskiri palume saata digi allkirjaga info@tallinnhorseshow.ee  Arve 
väljastatakse peale allkirjastatud tellimiskirja laekumist 


