
 

Łódź, 25-09-2020 

Zmiana Warunków i terminów płatności   do Regulaminu CEDE 2020, Łódź 3-5 grudnia 2020  

W związku z niedającymi się przewidzieć postępami pandemii COVID-19, z możliwymi do wystąpienia 

negatywnymi skutkami dla naszej działalności, i zarazem, chcąc zapewnić naszym Szanownym 

Klientom pewność sytuacji w tym zakresie, przestawiamy zmiany do regulaminu CEDE 2020 

dotyczące warunków i terminów płatności. 

W naszym przekonaniu, zaproponowane zmiany uwzględniają interesy wystawców. 

 

 

Pkt 4.3. Opłata za wynajem powierzchni wystawienniczej 

Podpunkt  4.3.5.  

Było 

Opłaty za powierzchnię wystawienniczą winny być uiszczane w nieprzekraczalnych terminach, 

zgodnie z fakturą pro-forma:  

- razem z opłatą rejestracyjną – zaliczka 10% wartości brutto zamówionej powierzchni,  

- do 22 lipca 2020 r. – zaliczka w wysokości 40% wartości brutto zamówionej powierzchni 

wystawienniczej,  

- pozostała należność brutto  

 

- do 31 sierpnia 2020 r. – z uwzględnieniem rabatu  

- do 22 września 2020 r. – bez rabatu  

Brak płatności w w/w terminach upoważnia Organizatora do anulowania zamówienia i przydzielenia 

zamówionej powierzchni innym firmom 

Jest 

Opłaty za powierzchnię wystawienniczą winny być uiszczane w nieprzekraczalnych terminach, 

zgodnie z fakturą pro-forma:  

- razem z opłatą rejestracyjną – zaliczka 10% wartości brutto zamówionej powierzchni,  

- pozostała należność brutto do 30 września 2020 z uwzględnieniem rabatu. 

 

W przypadku odwołania CEDE 2020 z uwagi na COVID – 19, Organizator w zależności od decyzji 

wystawcy:  

1. zwróci całość wpłaconej kwoty za wynajem powierzchni wystawienniczej zminusowanej o 

wartość pakietu VDE by CEDE – dotyczy firm biorących jednocześnie udział w VDE by CEDE 

lub 

2. całość przeksięguje na CEDE 2021 z zachowaniem rabatów z CEDE 2020. W tym wypadku wielkość 

powierzchni wystawienniczej podczas CEDE 2021 będzie takiej wielkości jak zamówienie na CEDE 

2020. 

3. Pkt. 2 dotyczy wyłącznie wystawców, którzy dokonali 100% opłaty za zamówienie CEDE 2020 do 

30 września 2020. 
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