
0,1-2,5 kW- gniazdo / socket (1x16A) 1-fazowe/ single phase

0,1-9 kW (3x16A – gniazdo / socket 16A) 3-fazowe/3-phase

9,1-14 kW (3x25A – gniazdo / socket 32A) 3-fazowe/3- phase

14,1-18 kW (3x32A – gniazdo / socket 32A) 3-fazowe/3- phase

18,1-25kW (3x40A – gniazdo / socket 63A) 3-fazowe/3-phase

25-36 kW (3x63A – gniazdo / socket 63A) 3-fazowe/3-phase

250 PLN

Cena netto / Iloœæ szt. /

UWAGA: Zg³oszenie oraz dodatkowe zamówienia przy³¹czy elektrycznych z³o¿one po dniu 31.07.2019 r. przyjmowane bêd¹ wy³¹cznie gdy bêdzie 
to technicznie mo¿liwe – okreœlone ceny powiêkszone o 100% / Applications and additional orders power connections placed after 31.07.2019 
will only be accepted if technically possible. The price will be higher by 100%.

Net price Quantity Pcs.

WSKAZANIE MIEJSCA PRZY£¥CZA / INDICATION OF LOCATION OF THE POWER CONNECTION

400 PLN

550 PLN

750 PLN

1400 PLN

PRZY£¥CZE ELEKTRYCZNE / POWER CONNECTION 

pr¹d jest doprowadzany do stoisk zgodnie z ogólnym przebiegiem pod³¹czeñ, wskazanie miejsca pod³¹czenia jest dodatkowo p³atne (patrz ni¿ej)
electricity is being distributed according to general plan of electricity distribution, indication of location of the power connection is charged extra (see below) 

1-fazowe/ single phase

3-fazowe do 18 kW / 3-phase up to 18kW

3-fazowe ponad 18 kW / 3-phase more than 18kW

150 PLN

Iloœæ szt. /
Quantity Pcs.

300 PLN

1000 PLN

Typ przy³¹cza
Type of power connection

Typ przy³¹cza
Type of power connection

Cena netto /
Net price

z czterema gniazdami 1-fazowe/ with 4 single phase sockets

z dziewiêcioma gniazdami 1-fazowe/ with 9 single phase sockets

150 PLN

Iloœæ szt. /
Quantity Pcs.

300 PLN

Typ / Type Cena netto /
Net price

ROZDZIELNIA / SWITCH-STATION

Op³ata za stoisko nie obejmuje przy³¹cza elektrycznego, by takowe siê pojawi³o konieczne jest wype³nienie poni¿szego formularza.
Electric power is not a default stand equipment, if you wish to have a power connection, you need to fill out this form:

NAZWA FIRMY (WYSTAWCY) / EXHIBITOR’S COMPANY NAME: PODPIS OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ / 
SIGNATURE OF AN AUTORIZED PERSON

RYSUNEK PRZY£¥CZY / SKETCH OF LOCATION OF POWER CONNECTION 

Jeœli zamówiliœcie Pañstwo wskazanie miejsca pod³¹czenia prosimy o naszkicowanie lokalizacji przy³¹czy na schemacie stoiska
If you ordered indication of location of the power connection please draw a sketch of your stand with those connections indicated

UWAGA! Zamówienie rozdzielni wymaga zamówienia przy³¹cza Swtitch-station to order only after ordering 
power connection 

UWAGA! 
Na czas monta¿u i demonta¿u 
stoisk, pr¹d jest niedostêpny

1000 PLN

DLG AgroFood Sp. z o.o.
ul. Obornicka 229 , 60-650 Poznañ POLAND
tel. +48 61/ 639 01 17/18, fax 61/ 858 48 48
e-mail: agrofood@dlg-pl.pl
www.targiferma.com.pl

Bank: Pekao S.A. I O/POZNAÑ
wystawcy krajowi: 21 1240 1747 1111 0010 0700 2525
foregin exhibitors: PL 41 1240 1747 1978 0010 0878 8332
SWIFT: PKOPPLPW

4FORMULARZ ZG£OSZENIOWY
APPLICATION FORM

STOISKO / STAND

Udanin k. Wroc³awia

6 - 7 wrzeœnia 2019
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