Vážený Zákazník!
TRŽNICA PREDAJA KVETOV PRE VEĽKOODBERATEĽOV

Vítame Vás medzi zákazníkmi Flora Hungaria, najväčšieho veľkoobchodného
kvetinového trhu v strednej a východnej Európe!

Nižšie nájdete informácie o pravidlách fungovania trhu:
Trh je zriadený tak, aby slúžil maloobchodníkom, takže nákupy sú podmienené vstupnou kartou. Kartu je možné získať
po predložení originálu dokladu alebo súdneho rozhodnutia
týkajúceho sa založenia podniku s predmetom činnosti súvisiacim s odvetvím záhradníctva.
Nemôžeme prijať žiadny dokument, ktorý sa dá získať z
verejnej databázy a je prístupný komukoľvek.
• Registračný poplatok: 4700 HUF. Prístup na trh je zabezpečený vstupnou kartou (nabitou vstupnými jednotkami).
• Cena permanentky na 20 vstupov je 8700 HUF.
Platná do odvolania.
• Cena permanentky na 150 vstupov: 14 500 HUF.
Platí 1 rok od dátumu vystavenia.
• Pri vstupnej karte bez vstupnej jednotky je jednorazový
vstupný poplatok 2500 HUF.
Ceny sú vrátane DPH.

Otváracie hodiny trhu pre kupujúcich:
• V dňoch veľkého trhu, v pondelok a vo štvrtok:
08:00–18:00 hod.
• Počas vyhlásených kľúčových trhových dní: 08:00–18:00
hod. Záverečná závisí od návštevnosti.
• Streda, sobota: 08:00–18:00 hod. Nakupovanie po
predchádzajúcej dohode s predávajúcimi.

Vstupná karta je platná od nasledujúceho dňa po jej vystavení.
Prenos vstupnej karty je zakázaný!
Požičiavanie vstupnej karty alebo privedenie osoby, ktorá nie
je oprávnená využívať trh, je zakázané a bude mať za následok vyvodenie sankcií!

Jedným autom môžu vstúpiť maximálne 2 osoby.
Deťom mladším ako 14 rokov nie je vstup na trh povolený!
Je zakázané priniesť so sebou psa alebo iné zviera!

Otváracie hodiny pokladne:
Pondelok: 08:00–14:00 hod.
Streda: 10:00–12:00 hod.
Štvrtok: 08:00–14:00 hod.
Utorok, piatok, sobota, nedeľa: zatvorené
Mimoriadne trhové dni: 08:00–14:00 hod. (okrem soboty)
Počas trhových dní sú pokladňa a služby zákazníkom od
11:30 do 12:00 hod. zatvorené.

Príjemný nákup a úspešné podnikanie Vám praje vedenie!
Maďarsko – 2310 Szigetszentmiklós, Leshegy út 1/A • TEL.: +36 24 550 550 • E-MAIL: flora@florahungaria.hu
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