Шановні Покупці!
ОПТОВИЙ КВІТКОВИЙ РИНОК

Вітаємо Вас серед покупців квіткового ринку «Flora Hungaria»
– найбільшого оптового ринку в Центрально-Східній Європі!

Нижче надається інформація про роботу нашого ринку:
Ринок був створений для обслуговування оптових
покупців, для здійснення покупок на ньому потрібно
мати картку доступу. Картку доступу можна оформити,
пред’явивши оригінал документа про заснування
компанії, або рішення реєстраційного суду про здійснення
діяльності, пов’язаної з декоративними рослинами.
Ми не можемо прийняти документ, який можна
запитувати з загальнодоступної бази даних, відкритої для
будь-кого.
• Вартість реєстрації: 4700 форинтів. Користування
ринком забезпечується карткою доступу (оплаченою в
залежності від кількості відвідувань).
• Вартість картки доступу на 20 відвідувань:
8700 форинтів. Дійсна до моменту скасування.
• Вартість картки доступу на 150 відвідувань:
14 500 форинтів. Дійсна протягом 1 року з моменту
придбання.
• Вартість одноразового вхідного квитка без картки
доступу на багаторазові відвідування: 2500 форинтів.
Наші ціни містять ПДВ.

Ринок відкритий для покупців:

• У великі ринкові дні, в понеділок і четвер:
з 08.00 до 18.00 години.
• У спеціально оголошені ринкові дні: з 08.00 до 18.00
години. Закінчення роботи ринку залежить від наявності
покупців.
• Середа, субота: з 08.00 до 18.00 години. Закупки
здійснюються на базі попередньої домовленості з
продавцями.

Каса працює:

Понеділок: з 08.00 до14.00 години
Середа: з 10.00 до 12.00 години
Четвер: з 08.00 до14.00 години
Вівторок, п’ятниця, субота, неділя: закрита
В особливі ринкові дні: з 08.00 до 14.00 години (крім
суботи)
У ринкові дні з 11.30 до 12.00 години каса та відділ
обслуговування клієнтів закриті.

В’їзд в одному автомобілі дозволяється максимум для 2-х
Карткою доступу можна користуватися з наступного дня
чоловік.
після її придбання.
Не дозволяється проводити на територію ринку дітей
Не дозволяється передавати картку доступу іншим особам!
молодше 14 років!
Не дозволяється позичати картку доступу іншим особам
Не дозволяється брати з собою собак та інших тварин!
або приводити з собою сторонніх осіб, неправомочних на
користування ринком, порушення цього правила
тягне за собою застосування санкцій!
Дирекція ринку бажає вам приємних покупок і успішного бізнесу!
2310 Сігетсентміклош, пр. Лешхедь, 1/А •Тел: +36 24 550 550 • E-mail: flora@florahungaria.hu

www.florahungaria.hu
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