
 
 

 

Allmänna villkor för mässor arrangerade av Numera Mässor AB & Taste Events HB 
2016-08-30 
 
 

1. Numera Mässor AB är i dessa bestämmelser benämnd Mässan. 
 
2. Utställaren äger rätt att utan debitering frånträda beställning av monteryta om 

han skriftligen anmäler detta inom 10 dagar från orderbekräftelse. Ovan 
villkor gäller fram till 30 dagar före arrangemanget. Vid avbokning därefter 
gäller 24 timmars avbokningsrätt av beställningen utan debitering. Utställare 
som önskar annullera sin order eller minska sin monteryta skall skriftligen 
meddela Mässan. 
Vid avbokning mer än 10 dagar efter orderbekräftelse och/eller 
avtalsundertecknandet debiteras grundavgiften samt följande: 
- vid avbokning mer än 4 månader före mässan debiteras 30% av 
ordersumman 
- vid avbokning mer än 2 till 4 månader före mässan debiteras 70% av 
ordersumman 
- vid avbokning mindre än 2 månader före mässan debiteras 100% av 
ordersumman 
Mässan förbehåller sig rätten att disponera avbokad yta efter eget 
gottfinnande utan någon ersättning till Utställaren. 

 
3. Mässan förbehåller sig rätten att godkänna och eventuellt avböja icke 

lämpliga utställare. 
 
4. Mässan äger rätt disponera utställares avbokade monteryta efter eget 

gottfinnande om utställare ej erlagt full likvid för ytan enligt fakturans 
förfallodag. Disponeras monterytan av arrangören enligt denna punkt fritager 
detta ej Utställaren från betalningsskyldighet. Betalning av monterhyra och 
grundavgift skall ske enligt orderbekräftelse. Vid försenad betalning debiteras 
dröjsmålsränta med 8% per månad. 

 
5. Kvadratmeterpriset för monterytan omfattar endast golvyta samt avgränsade 

monterväggar i trä. Alla former av övrig byggnation offereras separat.  
 
6. Monterplatsen skall ha tagits i besittning senast 24 timmar innan mässan 

startar eller enligt särskild överenskommelse. I annat fall äger Mässan rätt att 
disponera över densamma. Inflyttning får ej ske förrän monterhyran är betald.  

 
7. Utställaren skall ha montern iordningställd 12 timmar före mässans början.   
  
8. Samtliga transporter av utställningsföremål till och från utställningsområdet 

ombesörjs av Utställaren. Utställare som har skrymmande utställningsgods 
som ej kan transporteras fritt i utställningsgångarna skall taga kontakt med 
Mässan i god tid före utställningen för planerande av intransport. 

 
9. Utställaren förbinder sig att följa ”Allmänna villkor för mässor arrangerade av 

Numera Mässor AB och Taste Event AB” och övriga särbestämmelser som 
kan komma att utfärdas av Mässan.  

 
10. Klagomål på tilldelad monter skall framföras innan monterplatsen tages i 

besittning. Skulle Mässan inte kunna tillhandahålla monter som beställts, är 
Utställaren i första hand skyldig att underkasta sig de jämkningar i plats och 
utrymme som av omständigheterna kan påkallas, utan rätt till någon 
kompensation. Kan Mässan överhuvudtaget inte erbjuda annan plats eller 
utrymme på grund av fel eller försummelser, för vilka Mässan svarar, äger 
Utställaren rätt att återfå inbetald monterhyra. Därutöver äger Utställaren 
inte rätt att erhålla någon ersättning och äger sålunda i intet fall rätt till 
ersättning för indirekt skada.  

 
11. Montern får ej helt eller delvis överlåtas. Utställare som av praktiska skäl vill 

samordna sitt deltagande med annan utställare kan i förekommande fall 
erhålla tillstånd härtill. 

 
12. Endast sådana föremål som av Mässan bedöms överensstämma med den 

aktuella mässans inriktning och uppfyller skäliga kvalitetskrav får utställas. 
Skulle ett utställt föremål av Mässan inte anses uppfylla nyssnämnda krav, 
åligger det Utställaren att omgående och på egen bekostnad avlägsna 
föremålet från montern. Utställaren äger inte rätt att återfå erlagd 
monterhyra eller del därav, eller erhålla annan ersättning av mässan för 
kostnad eller skada – direkt eller indirekt – som kan uppstå med anledning 
av Mässans beslut enligt ovan. 

 
13. Det är ej tillåtet utställa levande djur, explosiva varor eller annat som 

Mässan betecknar olämpligt ur säkerhetssynpunkt. Utställda varor skall vara 
i överensstämmelse med statliga myndigheters och/eller kontrollorgans 
bestämmelser och skall där så erfordras vara försedda med godkännande 
från sådana myndigheter eller organ. Utställare erinras om sina skyldigheter 
i samband med utställning av maskiner mm enligt Arbetsmiljölagen 3 kapitlet 
8 §. Mässan friskriver sig från allt ansvar från skador och ålägganden till följd 
av att bestämmelser ej följs eller godkännande ej inhämtas. Utställaren 
ersätter Mässan för alla utgifter och skador till följd härav. 

 
14. Det är förbjudet för Utställare att inom mässområdet genom skyltning 

hänvisa till utställning utanför mässområdet.  
 
15. I monterhyran ingår utställarkort i proportion till monterns storlek. 
 
16. Material eller produkter som ingår i monterbyggnationen får ej avlägsnas 

under pågående utställning utan speciellt tillstånd från mässan. 
 
17. Mässan ansvarar icke för i Utställarens monter utställda föremål eller 

dekorationer. Utställaren bör därför teckna försäkring. 
 
 

18 Allt ansvar för skada, som kan åsamkas utställningsföremålen såväl under 
transporter till och från utställningsområdet som under uppehållet där, bäres 
av Utställaren. Mässan friskriver sig från allt ansvar för skada som i 
samband med utställningen kan vållas mot besökare, andra utställare, 
övriga personer och deras tillhörigheter på mässan, av Utställaren eller 
dennes personal eller deras tillhörigheter, samt likaledes för den skada, som 
kan åsamkas Utställaren och dennes personal eller deras tillhörigheter. 

 
19. Utställaren skall hålla sin monter i bästa skick och på begäran av Mässan på 

egen bekostnad förbättra sin monter om Mässan anser den göra ett mindre 
gott intryck. Då Utställaren använder mattejp skall denna avlägsnas vid 
utflyttning. Vid tejp eller klister kvar debiteras 500 SEK för monter mindre än 
20 m² och 1500 SEK för monter större än 20 m². 

 
20. I de fall mässkatalog upprättas införes uppgifter om Utställaren. Mässan 

friskriver sig allt ansvar för eventuella felaktigheter i katalogen. Utställare är 
skyldig att uppge alla sina eventuella medutställare. Anmälan om utställare 
görs via hemsidan med Utställarens inloggningsuppgifter eller via formulär. 
Detta utgör underlag för uppgifter i mässkatalogen. Endast via hemsidan 
eller i kataloguppgiften omnämnda föremål får utställas. 

 
21. Det är förbjudet för Utställare att: 

a/ placera föremål utanför monterområde eller blockera brandskydds- 
anordningar, reservutgångar, elcentraler 
b/ låta dekorationer och dylikt överstiga den maximihöjd, 250 centimeter, 
som är bestämd för utställningen i fråga utan tillstånd av Mässan 

  c/ använda av brandmyndigheterna ej godkända dekorationsmaterial 
d/ utan brandmyndigheternas och Mässans tillstånd använda öppen eld, 
förvara gaser och lättantändliga vätskor inom utställningsområdet 

  e/ utanför den egna montern sprida reklam utan tillstånd av Mässan 
f/ uppföra montern så att den skymmer annan utställares monter ej heller 
vara så utformad att den enligt Mässans bedömning estetiskt stör 
angränsande utställare 
g/ ordna sin monter, sina dekorationer, demonstrationer och försäljning på 
sätt som strider mot internationella Handelskammarens grundregler för 
reklam eller som stör andra utställare och besökare. All muntlig och skriftlig 
marknadsföring skall vara vederhäftig och förenlig men 
marknadsföringslagen. 

 
22. Politisk eller annan propaganda som inte direkt berör Utställarens produkter 

eller försäljning får inte bedrivas i montern eller på annan plats inom 
mässområdet. 

 
23. Det är ej tillåtet att använda röstförstärkare. Demonstration av maskiner med 

hög bullernivå eller maskiner som kan förorsaka skador får endast ske på av 
Mässan anvisad demonstrationsplats. Utställaren skall återställa åsamkad 
skada i ursprungligt skick. Max tillåten ljudvolym i montern 70 dBA. 

 
24. Föremål som kvarlämnats i montern kan Mässan låta bortföra på Utställarens 

ansvar och bekostnad. Såsom säkerhet för fullgörandet av samtliga 
förpliktelser gentemot Mässan, som Utställaren har eller kommer att få, har 
Mässan rätt att innehålla Utställarens föremål till dess full betalning sker. 
Samma rätt som nu nämnts tillkommer Mässan när Utställaren kvarlämnat 
föremål efter sista utrymningsdatum. 

 
25. Därest, på grund av omständigheter varöver Mässan inte råder, inskränkning 

med avseende på uppvärmning eller tillhandahållande av elström och vatten 
sker, är Utställaren ej berättigad återfå erlagd monterhyra eller del därav 
liksom ej heller erhålla någon form av skadestånd. 

 
26. Skulle, till följd av krig, åtgärder från stat, kommun, myndighet, strejk, lockout, 

blockad, brand eller annan härmed jämförlig händelse, Mässan nödgas 
inställa eller uppskjuta avhållandet av utställningen, återbetalas ej erlagd 
monterhyra. Utställaren äger däremot, så snart utställningen kan avhållas, 
rätt till förtur avseende monterplats samt erhålla viss kompensation för 
tidigare inbetald monterhyra vid betalning av den nya monterhyran. Härutöver 
äger Utställaren ej rätt till någon form av skadestånd. 

 
27. Skulle särskild skatt eller annan pålaga komma att uttagas å åtaganden enligt 

detta kontrakt skall motsvarande belopp erläggas av Utställaren. 
 
28. Utställaren medger att tillgängliga uppgifter om honom får lämnas till tredje 

man. 
 
29. Bryter Utställaren mot ”Allmänna villkor” för Mässan kan han med omedelbar 

verkan avstängas från deltagande i pågående och kommande mässor. 
Utställaren skall i så fall svara för monterhyran för den mässa 
orderbekräftelsen avser. 

 
30. Dessa bestämmelser kan endast ändras genom skriftlig handling 

undertecknad av behöriga företrädare för Mässan. 
 
31. Eventuell reklamation angående mässans genomförande ska vara Mässan 

skriftligen tillhanda senast 14 dagar efter mässans avslut. 
 
32. Betalningsvillkor enligt respektive mässas regler se offert/orderbekräftelse 
 
33. Underlåtenhet från Mässan att någon gång åberopa dessa villkor skall ej 

uppfattas som någon eftergift av sådan rätt. Ej heller skall eftergift av avtalad 
rättighet eller anspråk vid något tillfälle, oavsett orsaken därtill, innebära att 
Mässan avsagt sig rätten att senare åberopa samma avtalsbestämmelse. 

 

 


