ALLMÄNNA VILLKOR – EASYFAIRS NORDIC AB

I dessa Allmänna villkor ska följande begrepp ha
nedan angivna betydelse:
Arrangör: Arrangören av Mässan, det vill säga
EASYFAIRS NORDIC AB, med adress Åby Arenaväg 8
A, 431 62 Mölndal och registrerat säte i Stockholm,
med organisationsnummer 556314-1091.
Mässan: Mässa som arrangeras av Arrangören, i
enlighet med beskrivningen i anmälan om
deltagande.
Utställare: varje person eller organisation som
ansöker om deltagande i Mässan och/eller godkänns
som deltagare av Arrangören i enlighet med
bestämmelserna i dessa Allmänna villkor.

7. Utställares återkallande/avbokning av anmälan
om deltagande i Mässan medför inte befrielse från
erläggande av betalning av varor och tjänster.
Avbokning kan endast göras inom 8 dagar utan
avbokningskostnad. Avbokningskostnaden efter
denna period är:
a)

b)

c)

TILLÄMPLIGHET AV DE ALLMÄNNA VILLKOREN
1. Dessa Allmänna villkor är tillämpliga på
avtalsförhållandet och alla förpliktelser mellan
Arrangören, å ena sidan, och Utställaren, å andra
sidan, med avseende på anmälan om deltagande och
deltagande i Mässan.
2. Genom att lämna anmälan om deltagande i
enlighet med dessa Allmänna villkor, accepterar
Utställaren uttryckligen att alla förpliktelser mellan
denne och Arrangören avseende Mässan regleras av
dessa Allmänna villkor, och inte enligt Utställarens
egna allmänna villkor, även om de sistnämnda skulle
ha upprättats efter dessa Allmänna villkor.
3. För att vara giltiga ska alla avvikelser från dessa
Allmänna villkor vara föremål för Arrangörens
föregående och uttryckliga skriftliga samtycke.
ANMÄLAN OM DELTAGANDE, AVBOKNING
4. Anmälningarna registreras i den ordning de
inkommer. Arrangören förbehåller sig rätten att
göra de justeringar i turordningen och fördelningen
av utrymmen som betingas av ett rationellt
utnyttjande av hallarna, samt för att kunna
presentera ett så brett branschutbud som möjligt.
5. Inkommen anmälan om deltagande i Mässan
prövas av Arrangören, vilken äger rätt att vägra att
upplåta plats på Mässan om Arrangören anser att
skäl därtill föreligger, alternativt att ge särskilda
föreskrifter eller ställa villkor för utställandet som
Arrangören finner erforderliga.
6. Hel eller partiell överlåtelse av deltagande är
inte tillåten utan Arrangörens medgivande.

d)

Om avbokning meddelas sex månader eller
mer före öppningsdatumet av Mässan: en
avbokningsavgift motsvarande 50 % av det
totala beloppet;
Om avbokning meddelas mellan sex
månader
och
tre
månader
före
öppningsdatumet: en avbokningsavgift
motsvarande 75 % av det totala beloppet;
Om avbokning meddelas mellan tre
månader
och
trettio
dagar
före
öppningsdatumet: en avbokningsavgift
motsvarande det totala beloppet;
Om avbokning meddelas mindre än trettio
dagar före öppningsdatum eller efter
öppningsdatum:
en
avbokningsavgift
motsvarande totala beloppet och, i
förekommande fall, summan av eventuella
andra fakturor som ska betalas till
Arrangören, med tillägg om 10 000 kronor
för att kompensera för den ytterligare
nackdel som Arrangören lider till följd av
den
sena
återkallelsen.
Uteblivet
deltagande utan föregående meddelande
om återkallande av deltagande i Mässan ska
likställas med det sistnämnda fallet.

MONTRAR OCH MÄSSOMRÅDE
8. Mässhallarna är disponibla för utställarna från
den dag som meddelas av Arrangören. Alla
utställningsföremål skall vara fullt uppmonterade
kvällen före öppningsdagen. Deltagare är skyldig att
underkasta sig de förändringar i plats och utrymme
som påkallas av omständigheterna. Den av
Utställaren förhyrda platsen får inte överskridas
vare sig i fastställd höjd eller övriga dimensioner.
Utställare är skyldig att rätta sig efter de
föreskrifter som kan komma att meddelas av statlig
eller kommunal myndighet. Arrangören är inte
ansvarig för kostnader eller skador som kan
uppkomma i samband härmed.
9. Varor som enligt Arrangörens bedömande är
uppenbart olämpliga för Mässan ur kvalitets- eller
estetisk synpunkt eller i övrigt, får inte ställas ut.
Har så ändå skett, skall varorna efter anmodan
omedelbart borttagas. Arrangören har rätt att vidta
härför erforderliga åtgärder.
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10. Alla varor måste vara fullständigt licensierade
(inga piratkopior), beskattade och ha tillstånd att
säljas i landet där Mässan hålls. Utställaren ansvarar
för att ta del av, sätta sig in i och följa värdlandets
lagar och regler. Arrangören förbehåller sig rätten
att stänga montrar som säljer olagliga eller
olicensierade varor.
11. Inga livsmedel eller drycker, varken förpackade
eller färska, får säljas eller delas ut utan att
Arrangören uttryckligen gett sitt samtycke till detta
på förhand.
12. Av arbetande maskiner får endast tystgående
sådana ställas ut. Utställare erinras om sin
skyldighet enligt nationell arbetsmiljölag att tillse
att anordning som ställs ut till försäljning eller i
reklamsyfte ska vara beskaffad på ett sådant sätt
att den erbjuder betryggande säkerhet mot ohälsa
och olycksfall.
13. All elektrisk installation skall godkännas av
Arrangörens installatör, som är ansvarig inför
myndigheterna.
14. Arrangören sköter allmän renhållning inom
mässområdet men Utställaren är ansvarig för att
hålla sin egen monter i städat och välvårdat skick.
15. Alla utställningsföremål måste vara bortförda
från mässområdet på av Arrangören angiven dag
efter Mässans avslutande. Är inte detta gjort har
Arrangören rätt att transportera bort föremålen på
Utställarens bekostnad och risk. Montern får inte
demonteras tidigare än 30 minuter efter Mässans
stängning.
16. Om Arrangören skulle bli skyldig att betala
avgifter till staten eller lokala myndigheter,
beräknade på enskild utställares hyror eller andra
utgifter för deltagande i utställning, förbinder sig
Utställaren att utgiva ersättning härför till
Arrangören.
17. De utställda föremålen får inte monteras ner
eller tas bort från utställningsplatsen under tiden
Mässan äger rum. Tullvaror får dessutom inte tas
bort förrän efter verkställd utförtullning och med
Tullverkets skriftliga medgivande. Utställare ska
själv bekosta transporter, uppställning, nedtagning
etc. av montrar, tält, paviljonger etc. samt
anslutning för elektricitet, vatten etc. från
befintliga huvudledningar. Transporter utförs av
Arrangörens transportservice efter fastställd taxa.
18. Monterns max höjd är 2,5 m. Denna höjd får inte
överskridas annat än efter samråd med Arrangören.
Om monterhöjd över 2,5 m tillåts, tillkommer en
extra kostnad.
19. Det är förbjudet att inom mässområdet genom
skyltning
hänvisa
till
utställning
utanför
mässområdet. Affischering får endast ske på av
Arrangören anvisade platser.
20. Då Arrangören är en politiskt neutral
organisation vädjar Arrangören till Utställaren att
avstå från all slags politisk propaganda.
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21. Utställaren är skyldig att inom mässområdet
följa Arrangörens anvisningar och föreskrifter.
22. Överträdelser av ovanstående bestämmelser kan
föranleda avvisande från Mässan. Vederbörande
äger inte rätt att mot Arrangören på grund härav
resa krav om återbetalning av redan erlagda avgifter
eller om skadestånd.
DIGITALA TJÄNSTER OCH PRODUKTER
23. För det fall Arrangören har skälig grund att anta
att Utställaren gör sig skyldig till olagligt eller
skadligt beteende via Arrangörens digitala tjänster
eller produkter (t.ex. via e-mail eller via direkt
anbudsförfrågan eller i den digitala mässguiden)
eller i övrigt använder Arrangörens digitala tjänster
och produkter på ett olovligt sätt (exempelvis
genom att göra sig skyldig till intrång i tredje mans
immateriella rättigheter eller göra sig skyldig till
marknadsmissbruk), ska Arrangören vara berättigad
att vidta de åtgärder som Arrangören finner
lämpliga för att sådant olovligt användande ska
upphöra, inklusive att vägra Utställaren tillgång till
Arrangörens digitala tjänster och produkter med
omedelbar verkan och/eller tillfälligt stänga av
Utställarens tillgång till dessa tjänster och
produkter, utan att Utställaren äger rätt till någon
slags ersättning.
24. För det fall det uppstår avbrott i tillgången till
Arrangörens digitala tjänster och produkter på
grund av force majeure eller andra omständigheter
utanför Arrangörens kontroll, på grund av underhåll
eller tekniska problem, äger Utställaren inte rätt till
någon ersättning. Arrangören åtar sig att utan
dröjsmål och så långt möjligt informera Utställaren
om sådant avbrott och vidta åtgärder för att
avbrottet ska vara så kort tid som möjligt.
25. Om de digitala tjänsterna eller produkterna
tillfälligt blir otillgängliga eller helt upphör eller
tillgång till Utställarens digitala innehåll vägras, ska
Utställaren svara för kostnaderna för de beställda
tjänsterna eller produkterna. Utställaren ska i
sådant fall inte heller äga rätt att frånträda sina
skyldigheter gentemot Arrangören.
HANTERING AV PERSONUPPGIFTER
26. Genom detta avtal, godkänner deltagande part
uttryckligen överföring av sina personuppgifter till
utvalda tredjeparter för att de onlinetjänster och
produkter som Arrangören tillhandahåller ska kunna
fungera korrekt.
27. Inom ramen för Mässan kan Utställaren lämna en
lista över kunder och potentiella kunder till
Arrangören, som Utställaren önskar bjuda in eller
informera om sitt deltagande på Mässan. Arrangören
kommer att skicka inbjudningar eller erbjudanden
om att delta på Mässan till de berörda personerna
eller företagen. Utställaren intygar att kontaktlistan
har utarbetats i enlighet med den europeiska
dataskyddsförordningen, och att de berörda
personerna har informerats om möjligheten att
Utställarens partner kan komma att återanvända

kontaktuppgifterna
i
marknadsföringssyfte.
Utställaren garanterar gentemot Arrangören att
Utställarens kunder och potentiella kunder inte
kommer att rikta anspråk mot Arrangören när det
kommer till att använda deras kontaktuppgifter för
att informera dem om Mässan eller relaterade
evenemang. Utställaren ska omedelbart informera
Arrangören om kunder eller potentiella kunder
motsäger sig att deras kontaktuppgifter behandlas
av Arrangören.
28. Arrangören har rätt att genomföra ljudoch/eller bildupptagningar från alla typer av
montrar och mässor och att använda sådana
upptagningar i samband med egen eller allmän
marknadsföring, dokumentation och i media.
Utställaren garanterar att man inte på något sätt
kommer att hänvisa till upphovsrätten för att
motsätta sig detta.
29. Arrangören tar kundernas integritet på mycket
stort allvar och förpliktigar sig att behandla
personuppgifter som Arrangören samlar in eller tar
emot från sina partner i enlighet med GDPR. Mer
information om hur vi behandlar personuppgifter
finns i vår integritetspolicy på www.easyfairs.com
IMMATERIELLA RÄTTIGHETER
30. Utställaren garanterar att dess verksamhet inom
ramen för Mässan inte på något sätt gör intrång i
tredje parts rättigheter, såsom immateriella
rättigheter (t.ex. upphovsrätt, varumärkesrätt,
patenträtt, mönsterrätt) eller på något sätt är
förbjudna eller olagliga.
FAKTURERING OCH BETALNINGSVILLKOR
31. Fakturering och betalningsvillkor;
a)

b)
c)
d)
e)
f)

Betalningsvillkoren är 30 dagar netto. Vid
betalning efter förfallodagen tillkommer
en påminnelseavgift på 60.00 SEK eller
motsvarande i respektive valuta.
Första fakturan skickas 8 dagar efter
orderläggande,
Årliga mässor faktureras 50% vid order
resterande 50% fyra månader innan
Mässan.
Vartannat års mässors faktureras 20% vid
order, 30% ett år innan och resterande 50%
4 månader innan Mässan.
Bokning gjord 4 månader eller mindre
innan Mässan faktureras 100% direkt.
Deltagandet skall vara betalt i sin helhet 3
månader innan Mässans genomförandedatum.

Invändningar mot innehållet i orderbekräftelsen
skall göras inom 8 dagar från orderläggande.
FÖRSÄKRING
32. Utställaren är skyldig att skaffa fullgod
försäkring avseende sitt deltagande på Mässan, som
omfattar skador som Utställaren kan orsaka tredje
part och/eller tredje parts egendom. Vid
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otillräckligt försäkringsskydd ska Utställaren stå för
alla skador som inte täckts.
FORCE MAJEURE OCH INSTÄLLDA MÄSSOR
33. Bortsett från skyldigheten att betala utestående
belopp, är parternas skyldigheter uppskjutna eller
begränsade under perioder av force majeure. Med
force majeure avses varje oförutsägbar och
oundviklig händelse utanför parternas kontroll som
utgör ett oöverstigligt hinder som hindrar parterna
från att fullgöra sina skyldigheter såsom, men inte
begränsat till, naturkatastrofer, brand, brist på
(nödvändig) energi eller naturgas, nätavbrott,
strejker, terrordåd eller terrorhot, en epidemi eller
pandemi, beslut av ägaren eller operatören till den
byggnad inom vilken Mässan anordnas som medför
betydande kostnader för användningen av lokalerna
och/eller arrangerandet av Mässan och/eller gör det
förbjudet, och andra händelser eller situationer som
avsevärt ökar kostnaderna för att använda lokalerna
och/eller anordna Mässan och/eller gör det
oöverkomligt, etc.
34. I de fall en händelse av force majeure leder till
att Mässan skjuts upp eller ställs in, skall alla
förskottsfakturor betraktas som förskottsfakturor
för den uppskjutna Mässan eller nästa Mässa.
35. I händelse av ett från myndigheterna allmänt
reseförbud, bland annat som svar på en pandemi
eller epidemi, som påverkar den stad eller region
där Utställaren har sitt säte och hindrar den från att
resa till Mässan, skall förskottsfakturor som ditintills
utfärdas
till
Utställaren
betraktas
som
förskottsfakturor för nästa Mässa, såvida inte
reseförbudet åläggs som en konsekvens av att
Utställaren har underlåtit att följa särskilda villkor
som ställts av myndigheterna, i vilket fall
Utställaren inte kommer att kunna åberopa en
händelse av force majeure och förskottsfakturorna
kommer att fortsätta att gälla den Mässa som
Utställaren ursprungligen avsåg att delta vid.
36. Om arrangerandet av Mässan skulle försvåras på
grund av oförutsebara omständigheter utanför
Arrangörens vilja eller rimliga kontroll - andra än de
som avses i avsnitt 33-35 - bland annat, men inte
begränsat till, statliga åtgärder eller ett
domstolsbeslut, hälso- och/eller säkerhetsåtgärder
(bl.a. vid en pandemi), ett agerande av ägaren till
den byggnad inom vilken Mässan anordnas eller
verksamhetsutövare, strejk eller stridsåtgärder som
påverkar bemanningen hos Arrangören, i sådan
omfattning att det inte helt eller delvis är möjligt
att äga rum på den planerade platsen eller på det
planerade datumet (bland annat eftersom
omständigheterna i fråga skulle göra det olönsamt),
har Arrangören rätt att avbryta Mässan, flytta den
till en annan plats eller omboka den till ett annat
datum, antingen helt eller delvis, eller att förkorta
Mässans varaktighet och/eller perioderna för
montering och/eller demontering, utan att
Utställaren har rätt till någon ersättning för detta.
Utställaren erkänner härmed att den under sådana
omständigheter inte kommer att ha rätt till
återbetalning, ersättning eller kostnader. I så fall
ska de förskottsfakturor som hittills utfärdats till

Utställaren betraktas som förskottsfakturor för den
omplacerade eller uppskjutna Mässan.
37. Trots ovanstående har Utställaren rätt till
återbetalning av fakturor som betalats av
Utställaren endast om Arrangören har beslutat att
ställa in Mässan som koncept i sin helhet, utan
möjlighet för Utställaren att delta i en motsvarande
eller liknande Mässa vid ett senare datum.
38. Om Arrangören från sin sida beslutar sig för att
inte anordna Mässan av någon anledning (inklusive
kommersiella skäl), även om det inte utgör en
händelse av force majeure enligt ovan, har
Utställaren endast rätt till återbetalning av
eventuella förskott och fakturor som redan betalats,
och inte till någon ersättning (varken på grund av
utebliven vinst, kostnader, skada eller på någon
annan grund).
ANSVAR
39. Utställaren ansvarar för eventuella skador på
personer, föremål, utställningslokaler och andra
områden som orsakats av Utställaren själv eller
någon av dennes uppdragstagare, liksom också för
samtliga skador som uppstår på grund av
Utställarens underlåtenhet att övervaka utrymmet
som hyrs. Utställaren är gentemot Arrangören
ansvarig för alla direkta och indirekta skador
(inklusive
utebliven
vinst,
advokatoch
rättegångskostnader etc.) som uppstår till följd av
en incident som har orsakats helt eller delvis, direkt
eller indirekt, av de utställda föremålen.
40. Arrangören ansvarar för den allmänna
säkerheten. Arrangören kan dock inte hållas
ansvarig för Utställarnas varor eller Utställarens
försäkring av varor och verksamhet.
41. Arrangörens ansvar enligt avtalsförhållandet
och alla förpliktelser mellan Arrangören, å ena
sidan, och Utställaren, å andra sidan, med avseende
på anmälan om deltagande och deltagande i Mässan
är begränsat till direkt skada och omfattar således
inte följdskador, utebliven vinst och annan indirekt
skada.
TVISTER OCH TILLÄMPLIG LAG
42. Dessa Allmänna villkor regleras av svensk lag.
43. Eventuella tvister som härrör från eller
förknippas med dessa Allmänna villkor ska med
uteslutande av annat forum avgöras av behörig
allmän domstol i den domsaga där Mässan äger rum.
44. I händelse av tvist åtar sig Arrangören och
Utställaren att tvistelösningsförfarandet ska ske på
svenska.
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