Regulamin Virtual Dental Exhibition by CEDE w dniach 24-26 września 2020, stanowiący integralną część zamówienia.
(zaktualizowany dnia 31-07-2020)
Przepisy niniejszego Regulaminu obowiązują uczestników Virtual Dental
Exhibition by CEDE (VDE by CEDE) w dniach 24-26 września 2020
organizowanej przez Exactus Sp.j. z siedzibą w Łodzi, Al. Kościuszki 17
zwany dalej Organizatorem.

5.2 Zaliczki będą fakturowane zgodnie z obowiązującymi przepisami
ustawy o Podatku od towarów i usług. Zaliczki wpłacane przez
zamawiającego będą rozliczane w kolejności przyjętej przez
usługodawcę.

Adresy stron:
http://vcede.pl oraz http://vcede.vfairs.com

6. Należności, koszty bankowe
6.1. Wszelkie opłaty bankowe pokrywa płatnik.
6. 2. Wszystkich wpłat z tytułu uczestnictwa w Wystawie VDE by CEDE
należy dokonywać na konto podane na fakturach.

Wystawa VDE by CEDE będzie odbywała się w czasie rzeczywistym
(live) w dniach:
24-26.09.2020 oraz w dniach 27.09 – 24.10.2020 statycznie z
możliwością przeglądania dokumentów, filmów, wysyłania e-maili

7. Podatek od towarów i usług (VAT)
7.1. Organizator wystawia faktury z podatkiem od towarów i usług (VAT)
kontrahentom mającym siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia
działalności w Polsce.
7.2. Organizator wystawia faktury bez podatku od towarów i usług (VAT)
a) Kontrahentom mającym siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia
działalności w państwie Unii Europejskiej (UE),
b) Kontrahentom posiadającym siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia
działalności poza terenem UE, pod warunkiem, że odbiorcą usługi nie
jest Wystawca mający siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia
działalności w Polsce.
7.3 Warunkiem wystawienia faktury bez podatku od towarów i usług
(VAT) kontrahentom zagranicznym z siedzibą lub stałym miejscem
prowadzenia działalności w państwie UE jest podanie EU VAT ID w
formularzu rejestracyjnym.
7.4. Warunkiem wystawienia faktury bez podatku od towarów i usług
kontrahentom zagranicznym z siedzibą lub stałym miejscem
prowadzenia działalności w państwie UE nieposiadającym EU VAT ID
oraz kontrahentom zagranicznym spoza EU jest dostarczenie
Organizatorowi dokumentu potwierdzającego prowadzenie działalności
gospodarczej w kraju siedziby.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 11 marca 2004 o Podatku od towarów
i usług (Tekst jednolity Dz.U. z 2017 poz. 1221 z dnia 24 czerwca2017 r.
art. 28b); Rozporządzenie Wykonawcze Rady UE 282/2011 z 15 marca
2011 r.

Termin zgłoszenia udziału w Wystawie: 31 sierpnia 2020. Z przyczyn
technologicznych zgłoszenia po tym terminie będą przyjmowane warunkowo,
a ewentualna akceptacja zamówienia może wiązać się z dodatkowymi
kosztami, które zostaną podane na etapie akceptacji.
1. Zgłoszenie uczestnictwa i zawarcie umowy
Zgłoszenie uczestnictwa i zawarcie umowy następuje poprzez:
- wypełnienie formularza zgłoszeniowego na www.vcede.vfairs.com
- wybranie wariantu stoiska/pakietu
- opłacenie faktury zgodnie z terminem na niej wskazanym
2. Wirtualne stoiska
2.1. Stoisko Basic zawiera:
- 4-elementy graficzne,
- opis profilu firmy,
- social media,
- czat audio, video i tekstowy
- możliwość zamieszczenia 3 linków zewnętrznych,
- możliwość załączenia 4 dokumentów,
- możliwość załączenia 1 materiału video.
2.2. Stoisko Premium zawiera:
- 5 elementów graficznych,
- opis profilu firmy,
- social media,
- czat audio, video i tekstowy,
- możliwość zamieszczenia 4 linków zewnętrznych,
- możliwość załączenia 6 dokumentów,
- możliwość załączenia 2 materiałów video,
- wykład 30 min. odtwarzany lub live w audytorium.
2.3. Stoisko VIP zawiera:
- 6 elementów graficznych,
- opis profilu firmy,
- social media,
- czat audio, video i tekstowy
- możliwość zamieszczenia 5 linków zewnętrznych,
- możliwość załączenia 8 dokumentów,
- możliwość załączenia 4 materiałów video,
- wykład 60 min. odtwarzany lub live w audytorium.

8. Rezygnacja z uczestnictwa
8.1. Zgłaszający może odstąpić od zawartej umowy. Rezygnacja z
uczestnictwa w Wystawie VDE by CEDE wymaga formy pisemnej pod
rygorem nieważności. Rezygnację należy przesłać e-mailem na adres
info@vcede.pl lub info@exactus.pl
8.2. W przypadku złożenia rezygnacji z udziału w Wystawie VDE by CEDE
do dnia 31.08.2020 r. zwrotowi podlegają wszystkie wpłacone przez
Wystawcę zaliczki pomniejszone o koszty manipulacyjne w wysokości
850 zł + VAT.
8.3. W przypadku złożenia rezygnacji z udziału w Wystawie VDE by CEDE
do dnia 31.08.2020 r. przez Wystawcę zarejestrowanego na Wystawie
CEDE 2020 zwrotowi nie podlega kwota stanowiąca wartość pakietu
przydzielonego Wystawcy zgodnie z Regulaminem Wystawy CEDE 3-5
grudnia 2020 punkt 4.3.3. podpunkt e).
8.4. Złożenie rezygnacji po 31.08.2020 r. z Wystawy VDE by CEDE lub nie
objęcie stoiska, nie zwalnia Wystawcy z obowiązku zapłaty kwot
wynikających ze złożonych zamówień oraz wszelkich udokumentowanych kosztów z nich wynikających poniesionych przez Organizatora.
8.5. W przypadku nieprzyjęcia zgłoszenia udziału w Wystawie VDE by
CEDE przez Organizatora zgłaszającemu przysługuje zwrot wszystkich
wpłaconych kwot. Nie przysługują natomiast inne roszczenia z tego
tytułu.

3. Lokalizacja wirtualnych stoisk
Stoiska ustawiane są w wirtualnym pawilonie wystawienniczym zgodnie
z zawartością poszczególnych pakietów.
4. Usługi dodatkowe
Wystawca może zamówić u Organizatora usługi dodatkowe poprzez
wysłanie e-maila na adres: info@vcede.pl lub info@exactus.pl. Lista
usług dodatkowych znajduje się w cenniku usług dodatkowych VDE by
CEDE dostępnym na www.vcede.pl.
Termin zamawiania usług dodatkowych: 31 sierpnia 2020. Zamówienia
po tym terminie będą przyjmowane warunkowo. Realizacja zamówień
złożonych po 31 sierpnia 2020 może być związana z dodatkowymi
opłatami.

9. Bezpieczeństwo danych
Wystawcy otrzymują link do formularza umożliwiającego przygotowanie
stoiska. Hasło ustalają samodzielnie.
Organizator Wystawy VDE by CEDE, Exactus sp.j. podpisał umowę z
vFair,. Na mocy tej umowy vFair zarządza rejestracją Wystawców i
zwiedzających wirtualnej Wystawy VDE by CEDE oraz zobowiązuje się do
stosowania najnowszych dostępnych technologii w zabezpieczaniu
danych. Zasady stosowanie przez vFairs są kompatybilne z RODO
(Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W)

5. Faktury
5.1 Faktury z tytułu zamówionych usług zostaną wystawione zgodnie z
obowiązującymi przepisami Ustawy o Podatku od Towarów i Usług oraz
przesłane Wystawcy pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany w
formularzu rejestracyjnym.
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Zobacz politykę prywatności Exactus sp.j.
(https://www.vcede.pl/2020/r/polityka-prywatnosci/)
Zobacz politykę prywatności vFairs (www.vfairs.com/privacy-policy)
W przypadku pytań prosimy o kontakt: info@exactus.pl
10. Reklama
Liczba materiałów reklamowych jakie Wystawca może zamieścić na
wirtualnym stoisku (pliki pdf, video, banery, link) jest uzależniona od
rodzaju zamówionego stoiska wirtualnego.
Reklama w wirtualnym lobby, audytorium, na stronach Wystawy VDE by
CEDE: www.vcede.vfairs.com oraz www.vcede.pl oraz w innych
wirtualnych przestrzeniach wymagają dodatkowych zamówień.
Kontakt: info@vcede.pl oraz info@exatus.pl
11. Reklamacje i roszczenia
Wszelkie reklamacje Wystawców oraz pozostałych uczestników
Wystawy VDE by CEDE wobec Organizatora winny być zgłaszane w
formie pisemnej na adres: info@exactus.pl w czasie trwania Wystawy
VDE by CEDE live.
Po 26 września 2020 reklamacje nie będą uwzględnione.
12. Ochrona prawna
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw
Wystawców i innych uczestników Wystawy VDE by CEDE, wynikających z
uzyskanej przez nich ochrony prawnej wynalazku, wzoru użytkowego,
wzoru przemysłowego, oznaczenia geograficznego, topografii układów
scalonych lub znaku towarowego, a także praw autorskich, praw
wynikających z umów licencyjnych, cesji, know-how itp.
13. Postanowienia końcowe
13.1. Wszyscy uczestnicy Wystawy VDE by CEDE zobowiązani są do
stosowania obowiązujących przepisów i przestrzegania niniejszego
regulaminu
13.2. Wystawca powinien respektować obowiązujące przepisy prawa
wspólnotowego Unii Europejskiej (przepisy Wspólnoty Europejskiej) i
przepisy prawa wewnętrznego Rzeczypospolitej Polskiej.
13.3. Organizator zastrzega sobie prawo – w przypadku zaistnienia
okoliczności od niego niezależnych – do odwołania, skrócenia, imprezy
albo przełożenia terminu Wystawy VDE by CEDE. Wystawcy nie
przysługuje wówczas prawo do jakiegokolwiek odszkodowania lub
redukcji opłat za uczestnictwo w imprezie.
13.4. Organizator zastrzega sobie, iż w przypadku odwołania Wystawy
VDE by CEDE z jego winy, Wystawcy przysługuje zwrot wpłaconych kwot
bez odsetek.
13.5. Wszelkie spory mogące wynikać z tytułu udziału w Wystawie VDE
by CEDE oraz prac, dostaw i usług zlecanych Organizatorowi przez
Wystawców poddaje się orzecznictwu Sądu Rejonowego w Łodzi.
13.6. Dla rozstrzygnięcia ewentualnych sporów przyjmuje się jako
obowiązujący tekst Regulaminu w języku polskim. Prawem
obowiązującym przy interpretacji postanowień Regulaminu jest prawo
polskie.
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