
XXV. Nemzetközi Energia és Innovációs Fórum 
2018. február 27-28., Budapest, Aqaworld Resort**** 

 
RÉSZTVEVŐI JELENTKEZÉSI LAP 

 
Név  _____________________________ Beosztás __________________________ 

Cég név ___________________________________________________________________ 

Adószám ___________________________________________________________________ 

Számlázási cím ___________________________________________________________________ 

Postázási cím ___________________________________________________________________ 

Mobil/tel. _____________________________ E-mail __________________________ 

A Fórum részvételi díj* táblázata: 
 

Részvétel dátuma 2018. január 31-ig 2018. január 31. után 
vagy a helyszínen** 

Február 27-28. □ 80.000 Ft + ÁFA □ 88.000 Ft + ÁFA 

Február 27. □ 60.000 Ft + ÁFA □ 66.000 Ft +ÁFA 

Február 28. □ 48.000 Ft + ÁFA □ 53.000 Ft + ÁFA 

*A részvételi díj 1 főre tartalmazza az előadásokon való részvételt,  
a szakmai anyagot, a kávészüneteket és a büféebédet.  

** Helyszíni fizetés csak készpénzben lehetséges! 
A részvételi díj bruttó 31.000.- forint (1. nap 23.000.-, 2. nap 8.000.- Ft) étkezési szolgáltatást tartalmaz. 

 
Kedvezmények* 
  

Törzslátogató 
vagyok 
(-10%) 

Legalább 2 alkalommal részt vettem a Fórumon: 
□ 2013           □ 2014           □ 2015          □ 2016           □2017 

Vállalati asztal 
(4 főtől -10%) 

□ Asztal tagok: 
__________________________________________________________ 

 *A kedvezmények kizárólag a Fórum részvételi díjára értendők. Kérjük, a jelentkezési lapon az asztal tagjainak nevét feltüntetni 
szíveskedjen! A nevek feltüntetésének elmaradása esetén a kedvezményt érvényesíteni nem tudjuk.  

Ön vagy Cége megelőző két évi részvételét a konferencián számla bemutatásával igazolni szíveskedjen a jelentkezéskor!  
A csoport- és törzskedvezmények nem összevonhatók! 

 
A Fórum részvételi díj megfizetésével a 2018. február 27-én megrendezésre kerülő  

Nemzetközi Szakestélyen DÍJMENTESEN vehet részt. 
 

  
Részt veszek 

 
Nem veszek részt 

Nemzetközi Szakestély 
 (2018. február 27.) □  □  

BEKÜLDENDŐ a rendezveny@sunwo.eu  e-mail címre. Amennyiben kérdése van, a +36 70 946 39 60 számon érdeklődhet. 
Fórumszervező: SUNWO Zrt. Cg. 11-10-001699, Cím: 2545 Dunaalmás, 0709/7 hrsz. 

mailto:rendezveny@sunwo.eu


XXV. Nemzetközi Energia és Innovációs Fórum 
2018. február 27-28., Budapest, Aqaworld Resort**** 

 
SZÁLLÁSFOGLALÁS – Aquaworld Resort Budapest**** 

1044 Budapest, Íves út 16. 
 

Szoba típusa Ár 2018.02.27. 
+1 éj: 

………………
….. 

1 ágyas, fürdőszobás szoba reggelivel 28.000 Ft/szoba/éj  □  □ 

2 ágyas, fürdőszobás szoba reggelivel 31.500 Ft/szoba/éj □ □ 
A feltüntetett szállás díjak forintban értendők, a 18%-os ÁFÁ-t, valamint az idegenforgalmi adót tartalmazzák. 
A Fórumszervező a szállás biztosításánál fenntartja a jogot, hogy azokat a jelentkezés sorrendjében és esetleg alternatív 

szálláslehetőséggel igazolja vissza. 
 
 

Szobatárs(ak) neve*:_______________________________________________________________ 
*A kettős foglalás elkerülése érdekében kérjük kitölteni a fenti rovatot, az adatokat bizalmasan kezeljük! 

 
 

 
SZÁMLÁZÁS MENETE 
 
Kitöltött jelentkezési lapja alapján díjbekérőt állítunk ki, melyet az adatainál feltüntetett e-mail címre küldünk              
meg elektronikus formában.  
A díjbekérő összegének megfizetését követően kiállítjuk a Számlát, melynek eredeti példányát az adatainál             
feltüntetett postacímre postázzuk. 
 
A kiállított díjbekérő alapján a jelentkezési díjat a következő bankszámlaszámra kérjük elutalni:  
 
Sberbank 14100419-16590549-03000008 
 
Kedvezményezett: Sunwo Zrt. Székhely: 2545 Dunaalmás, 0709/7 hrsz., Asz: 22769309-2-11. 
 

 
LEMONDÁSI FELTÉTELEK 
  
A Fórumszervező csak a 2018. február 10-ig beérkezett írásbeli lemondásokat fogadja el, 50%-os             
díjvisszatérítéssel. Az ezt követő időszakban visszatérítési lehetőség nincs. A lemondásból, vagy a            
módosításból eredő elszámolásra csak a tárgyi Fórum lebonyolítását követően kerülhet sor.  

 
 

Aláírásommal igazolom, hogy a jelentkezési lap mindkét oldalát átolvastam, részvételi          
szándékomnak megfelelően hiánytalanul kitöltöttem, a megjelölt szolgáltatásokat       
megrendelem, azok ellenértékét megfizetem, a lemondási feltételeket tudomásul veszem. 
 
 
Dátum: _____________________________ Aláírás: _________________________ 

 

BEKÜLDENDŐ a rendezveny@sunwo.eu  e-mail címre. Amennyiben kérdése van, a +36 70 946 39 60 számon érdeklődhet. 
Fórumszervező: SUNWO Zrt. Cg. 11-10-001699, Cím: 2545 Dunaalmás, 0709/7 hrsz. 
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