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T: 03 54 33 000, F: 03 54 19 164
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PRIJAVNICA za PRODAJO RABLJENIH
POČITNIŠKIH VOZIL
IME IN PRIIMEK:
ULICA:
POŠTNA ŠTEVILKA, KRAJ:
E-POŠTA:
TELEFONSKA ŠTEVILKA:

ZNAMKA VOZILA:
MODEL:
LETO PRVE REGISTRACIJE:
PREVOŽENI KILOMETRI:
MOTOR:
MENJALNIK:

Obvezn e priloge k prijavnici:
Fotokopija osebnega dokumenta
Fotokopija prometnega dovoljenja
vozila za prodajo
Fotografija vozila
Prijavnico pošljite na tajnistvo@ce-sejem.si
Za več informacij pokličite 03 54 33 211.

Prijave sprejemamo do 30. 8. 2019 oz.
do zapolnitve prostih mest.
Označite z X in napišite točen datum prisotnosti.

Cena prijavnine:
1 dan: 15 € (z DDV):
2 dni: 25 € (z DDV):
3 dni: 35 € (z DDV):
4 dni: 40 € (z DDV):
5 dni: 45 € (z DDV):
6 dni: 50 € (z DDV):

Kraj in datum:

Podpis:
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SPLOŠNI POGOJI ZA UPORABO PROSTORA ZA PRODAJO RABLJENIH POČITNIŠKIH VOZIL
NA SEJMU MOS OD 10. DO 15. SEPTEMBRA 2019
1. NAMEN
Namen teh splošnih pogojev je določitev pogojev
prodaje rabljenih počitniških vozil na sejmu MOS od
10. do 15 septembra 2019 ter s tem povezanih
pravic in obveznosti prodajalca in organizatorja.
Prodajalec s podpisom prijavnice v celoti sprejema
splošne pogoje in se z njimi strinja. Splošni pogoji
so objavljeni na spletni strani www.ce-sejem.si.
2. OPREDELITEV IZRAZOV
Organizator: Celjski sejem, d.d. (CS) nastopa v vlogi
organizatorja sejma MOS 2019, na katerem bo na
voljo prostor za prodajo rabljenih počitniških vozil.
Prodajalec: fizična oseba, ki prodaja rabljeno počitniško vozilo.
Osebni podatki: vse informacije, ki se nanašajo na
prodajalca neposredno ali posredno, s sklicevanjem na osebni dokument. CS se zavezuje, da bo
podatke o udeležencih uporabljal zgolj za potrebe
organizacije prostora za prodajo rabljenih počitniških vozil na sejmu MOS 2019, jih bo ustrezno
varoval in v 30 dneh po zaključku sejma izbrisal.
3. PRODAJALEC
Rabljena počitniška vozila lahko prodaja samo fizična oseba, ki je lastnik počitniškega vozila in lastništvo dokazuje s fotokopijo prometne izkaznice počitniškega vozila in fotokopijo osebnega dokumenta.
Vsaka fizična oseba lahko prodaja samo eno vozilo.
4. PRIJAVA
Prodajalec se prijavi tako, da izpolni prijavni
obrazec, ki je dostopen na: https://ce-sejem.si/sejmi/52-mos/ in priloži sliko vozila. Podpisan prijavni
obrazec pošlje po e-pošti na tajnistvo@ce-sejem.si
ali po pošti na naslov Celjski sejem, d.d., Dečkova
cesta 1, 3000 Celje.
CS pošlje prodajalcu po e-pošti potrditev prijave z
nadaljnjimi navodili in enotno oznako za vozilo, na
kateri so navedeni ime in priimek prodajalca, elektronski naslov in telefonska številka, na katero je
prodajalec dosegljiv, ter okvirna cena vozila.
CS bo sprejemal prijave do 30. 8. 2019 oz. do zapolnitve prostih mest.

Prodajalec po potrjeni prijavi s strani CS prejme
predračun za prijavnino v višini 50,00 € z DDV, ki ga
mora v celoti poravnati do 5. 9. 2019.
Prodajalec prejme 2 stalni vstopnici za vstop na
sejmišče v času sejma, ko pripelje vozilo na
sejmišče.
5. POSTOPEK PRODAJE
Prodaja rabljenih počitniških vozila poteka v času
odpiralnega časa sejma, t. j. od 10 do 15. septembra
2019 od 9.00 do 19.00 na ograjenem prostoru v
sklopu sejma MOS. Prodajalec se obvezuje, da bo
vsaj v soboto, 14. septembra 2019, od 9.00 do 19.00
in v nedeljo, 15. septembra 2019, od 9.00 do 18.00
prisoten na sejmu ob vozilu, da bo zainteresiranim
kupcem pokazal tudi notranjost vozila.
Prodajalec mora pripeljati vozilo na sejmišče v nedeljo, 8. 9. 2019, med 8.00 in 18.00 ali v ponedeljek, 9.
9. 2019, med 8.00 in 18.00.
Prodajalec lahko odpelje vozilo s sejmišča zadnji dan
sejma po zaključenem delovnem času sejma od
18.30 do 22.00. Odvoz vozila je možen še 16. 9. 2019
od 8.00 do 18.00.
V primeru zamude pri odvozu vozila bo CS prodajalcu zaračunal ležarino vozil, ki znaša 20 €/dan z DDV.
6. VAROVANJE IN ODGOVORNOST ZA POŠKODBE
Vozila bodo v ograjenem delu sejmišča in 24 ur na
dan varovana proti kraji.
Lastnikom priporočamo, da imajo vozila odklenjena
le v času njihove prisotnosti, saj CS za poškodbe v
notranjosti vozila ne prevzema nobene odgovornosti.
CS ravno tako ne prevzema odgovornosti za morebitne poškodbe na zunanjosti vozil v odpiralnem
času sejma, zato lastnikom priporočamo, da so ob
vozilu prisotni vse dni sejma, če je to le mogoče.
7. REŠEVANJE SPOROV
Medsebojne odnose bosta pogodbeni stranki urejali predvsem sporazumno, v nasprotnem primeru je
za reševanje sporov pristojno sodišče v Celju.
CELJSKI SEJEM, d.d.

