
                    

PRAVILA EUROPARKOVEGA IN HERVISOVEGA SEJMA ZIMSKE 
ŠPORTNE OPREME 

                                   od 26.11. do 27.11.2021 

                                     EUROPARK  MARIBOR 
1. Organizator sejma je EUROPARK Maribor, izvajalec je podjetje MOPA d.o.o., Zg. Polskava. 

2. Sejem bo odprt: 

- v petek, 26. 11. 2021 od 9.00 do 21.00 ure,  

- v soboto, 27. 11. 2021 od 9.00 do 21.00 ure. 

3. Za obiskovalce in kupce je VSTOP PROST, ob upoštevanju trenutnih PRAVIL PCT! 

4. Podjetja, klubi in društva lahko na sejmu sodelujejo samo na podlagi podpisane pogodbe z 

organizatorjem sejma. 

5. Edini ekskluzivni ponudnik NOVE OPREME je trgovina HERVIS. 

6. Prodaja ali zamenjava SAMO RABLJENE opreme je dovoljena na organiziranem prostoru v rdeči 

medetaži garažne hiše EUROPARKA, po navodilih izvajalca. 

7. NA OSTALEM PARKIRIŠČU EUROPARKA  je prepovedana prodaja iz avtomobila. 

8. Prodaja ali zamenjava rabljene opreme je na organiziranem prostoru  BREZPLAČNA. 

9. V komisijsko prodajo se sprejmejo vsi športni artikli – predmeti, ki so v uporabnem stanju. Za 

vsak sprejet športni predmet se podpiše komisijska pogodba. OBLAČILA SE V KOMISIJSKO 

PRODAJO NE SPREJEMAJO.  V komisijsko prodajo se bo sprejelo samo toliko predmetov, kot to 

dopušča velikost prodajnih pultov. Sprejem predmetov v komisijsko prodajo bo v petek, 26.11. 

od 9.00 – 21.00 ure in v soboto, 27.11. od 9.00 – 12.00 ure. 

10. Predmeti se v komisijski prodaji prodajajo po načinu VIDENO – KUPLJENO. Koncesionar ne 

odgovarja za garancijo in kvaliteto teh predmetov. 

11. Izplačila za pri komisijski prodaji prodane predmete se vršijo v soboto, 27. 11. 2021 od 13.00 do 

21.00 ure pri blagajni sejma. Kasneje po pošti – samo ob predložitvi originalne komisijske 

pogodbe. 

12. V komisijski prodaji neprodani predmeti se morajo prevzeti v soboto 27.11.2021 do 21.oo ure, od 

ponedeljka 29.11. pa na naslovu komisionarja. Predmeti, ki jih komitenti ne prevzamejo v roku 8 

dni od zaključka sejma zapadejo v trajno last komisionarja. Dnevna ležarina za posamezni 

predmet je 5€. 

13. Za prodane predmete v komisijski prodaji si koncesionar zaračuna 25% provizijo od prodajne 

cene. 

14. Možnost najema mize: 

Velika miza (uporaba talne površine 15m2): 

- en dan: 200€ 

- dva dni: 300€ ( z nočnim čuvanjem s 26.11. na 27.11.2021) 

       Kavcija za najeti predmet znaša 100€ ali osebni dokument. 

       Najemniki miz sklenejo z izvajalcem poseben sporazum o sodelovanju na sejmu. 

15. Parkirišče  se v času sejma uporablja po PRAVILIH EUROPARKA Maribor. 

16. V času sejma vsak obiskovalec in prodajalec sam odgovarja za svojo osebno varnost, opremo in 

osebne predmete. 

17. Vsi udeleženci sejma lahko vstopijo v objekt – na sejem v petek od 9.00 do 21.00 ure in v soboto od 

9.00 do 21.00 ure. 
 

Maribor, dne 15.10.2021                                                   MOPA d.o.o. 
                                                                                                       Branka Šušteršič 


