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1.

2.

3.

Definitioner
Arrangemang är när lokalyta tillhandahålls med eller utan logi och eller förtäring
och eller andra kringtjänster vid t.ex. mässa, kongress, konferens, event eller möte.
Mässa är ett Arrangemang som innefattar en eller flera utställningar av varor och
eller tjänster och som pågår under en begränsad tid inom ett definierat
mässområde.
Leverantör är det bolag som enligt Grundavtalet tillhandahåller Utställaren tjänster
t.ex. Monterplats och ingår i koncernen Svenska Mässan Stiftelse, 857201‐2444.
Leverantören kan arrangera Mässan eller endast tillhandahålla lokalyta och andra
tjänster åt en annan arrangör.
Utställare är den som är huvudutställare och disponerar Monterplats under
Mässan.
Samutställare är den som ställer ut via en Utställare.
Beställningen är samtliga av Utställaren beställda tjänster som Leverantören
genom Grundavtalet och eventuella senare bekräftade tilläggsbeställningar åtar sig
att tillhandahålla Utställaren.
Beställningsvärdet är avtalat pris för hela Beställningen inklusive priset för
eventuella tilläggsbeställningar.
Monterplatsen är den utställningsyta och eller scen som Utställaren enligt
ingånget avtal disponerar under Mässan.
Leverantörens Lokaler avser dels Monterplatsen, men även övrig yta som omfattas
av de fastigheter som tillhör koncernen Svenska Mässan Stiftelse eller yta som på
annat sätt görs tillgänglig för Utställaren under Mässan.
Utställarförsäkring är en försäkring för Utställare som gäller under Mässan och
som administreras av Leverantören på uppdrag av ett försäkringsbolag.
Utställningsföremål är föremål som Utställaren eller Samutställaren ställer ut på
Mässan.
Parter och Avtalet
Parter i dessa Allmänna villkor är å ena sidan Utställaren och å andra sidan
Leverantören.
Grundavtalet är det avtal som Parterna har träffat om Mässan.
Avtalet utgörs av Grundavtalet, dessa Allmänna villkor för Utställare vid Mässa
(AUM2_2021:01S) (”Allmänna villkor”) och Säkerhets‐ och Tekniska bestämmelser
(ST_2021:01S) (”Säkerhets‐ och Tekniska bestämmelser”). Beroende av
omfattningen av Grundavtalet och i de fall hänvisning sker i Grundavtalet och eller
vid beställning via internet ingår även tillämpliga delar i de allmänna villkor som
benämns Allmänna villkor för Samarbetspartner vid Mässa (ASM_2021:01S),
Allmänna villkor för Arrangemang (AA_2021:01S), Allmänna villkor för Konferens
(AK_2021:01S) och Allmänna villkor för Logi (AL10‐1000_2021:01S) (”Övriga
Allmänna villkor”).

Beställningens omfattning följer av Grundavtalet. Om anmälan antas av
Leverantören genom orderbekräftelse eller i annat meddelande från Leverantören
har härigenom bindande avtal träffats avseende Beställningen och Utställarens
deltagande i Mässan. Utställaren ska skriftligen meddela Leverantören om
Utställaren anser att orderbekräftelsen avviker från anmälan. Parterna är bundna
av innehållet i orderbekräftelsen om sådant meddelande inte når Leverantören
inom 10 dagar från orderbekräftelsens datering. Om Leverantören meddelas om
avvikelsen inom nämnda tidsfrist ska Leverantören antingen ändra
orderbekräftelsen eller förklara Avtalet ogiltigt.
Leverantören har rätt att utan motivering neka eller ställa upp särskilda villkor för
Utställarens deltagande i Mässan. Leverantören har en ensidig rätt att tilldela
Utställaren lämplig Monterplats. Utställaren är också skyldig att underkasta sig
förändringar i tilldelad Monterplats som kan komma att beslutas av Leverantören
på grund av att omständigheterna kräver det. Om en förändring innebär att
placeringen av Monterplatsen ändras har Utställaren inte rätt till återbetalning av
de till Leverantören erlagda kostnaderna, skadestånd eller annan ersättning. Om
förändringen innebär att Monterplatsens storlek förändras har Utställaren rätt att
återfå hela eller del av de till Leverantören erlagda kostnaderna, men ej någon rätt
till skadestånd eller annan ersättning.
Vissa tjänster som ska utföras i Leverantörens Lokaler såsom t.ex.
transporttjänster, lyft‐ och truckarbeten, restaurangtjänster och säkerhetstjänster
ska alltid tillhandahållas av Leverantören och bekostas av Utställaren.
7.

Särskilda önskemål vid beställning
Om Utställaren har särskilda önskemål vad gäller t.ex. specialkost avseende
restaurangtjänster, ska dessa framföras redan vid beställningstillfället. Detsamma
gäller om Utställaren kräver särskilda säkerhetsarrangemang.

8.

Avbeställning, tillägg eller ändring av Beställningen
Vad som sägs ovan under punkten 6 om Beställningen gäller även i tillämpliga delar
för avbeställning, tillägg eller ändring av Beställningen. En avbeställning måste
dock alltid ske skriftligen av Utställaren och bekräftas skriftligen av Leverantören.
Vid avbeställning av Monterplats ska Utställaren erlägga:
a)
100 % av värdet för Monterplats enligt Beställningen och grundavgift för
Monterplats om avbeställning sker senare än 30 månader före Mässans
första dag.
Vid avbeställning av Monterplats upphör Utställarens förfoganderätt till
Monterplatsen enligt Grundavtalet.
Vid avbeställning av exponeringstjänster skall Utställaren erlägga:
a)
100 % av värdet för exponeringstjänster enligt Beställningen om
avbeställningen sker senare än 30 månader före Mässans första dag.

Giltighet
Dessa Allmänna villkor gäller i tillämpliga delar för tillhandahållande av
Monterplats och eller samtliga tjänster enligt Beställningen såsom tekniska‐,
service‐ och restaurangtjänster som inte uttryckligen faller under de Övriga
Allmänna villkoren. Oavsett vilket bolag inom koncernen Svenska Mässan Stiftelse
som tillhandahåller tjänsterna enligt Grundavtalet så ska dessa Allmänna villkor
tillämpas.

Vid avbeställning av tekniska‐ eller servicetjänster ska Utställaren erlägga:
a)
75 % av värdet av tekniska‐ och eller servicetjänster enligt Beställningen om
avbeställning sker senare än 30 dagar före Mässans första dag; eller
b)
100 % av värdet av tekniska‐ och eller servicetjänster enligt Beställningen om
avbeställning sker senare än 14 dagar före Mässans första dag.

Giltighetstiden ska följa av Grundavtalet och i annat fall är giltighetstiden tiden för
genomförandet av den Mässa eller de Mässor som omfattas av Grundavtalet samt
utan begränsning i tiden vad avser punkt 23 om sekretess.
4.

Vid avbeställning av tekniska‐ eller servicetjänster som innefattar tjänster där hela
eller någon del har specialanpassats eller tillverkats för Utställaren, t.ex. snickerier,
ska Utställaren alltid erlägga 100 % av värdet av de tekniska‐ och eller
servicetjänsterna enligt Beställningen.

Inbördes rangordning
Vid motstridiga uppgifter eller tolkning ska följande rangordning gälla 1)
Grundavtalet 2) i tillämpliga delar de allmänna villkor som omfattas av Avtalet 3)
Säkerhets‐ och Tekniska bestämmelserna. I den mån särskilda säkerhets‐ och
tekniska bestämmelser har upprättats för en specifik Mässa utgör de en del av
Säkerhets‐ och Tekniska bestämmelserna, men ska ha företräde före de generella
Säkerhets‐ och Tekniska bestämmelserna.

5.

Ändring och tillägg av villkor
Ändringar och tillägg till dessa Allmänna villkor för Utställare ska för att vara giltiga
överenskommas skriftligen mellan Parterna.

6.

Beställning och deltagande i Mässan
Beställning kan ske muntligen eller skriftligen. När Utställaren anmäler önskemål
om att beställa tjänster av Leverantören för deltagande i Mässan är Utställarens
anmälan bindande till dess att den antagits eller avböjts av Leverantören.
Leverantören ska skriftligen, t.ex. via e‐post, ha bekräftat en Beställning för att
denna ska vara giltig.

Vid avbeställning av hela eller delar av restaurangtjänsterna enligt Beställningen
ska Utställaren erlägga:
a)
50 % av värdet för restaurangtjänsterna enligt Beställningen om
avbeställning sker senast 30 dagar före Mässans första dag; eller
b)
75 % av värdet för restaurangtjänsterna enligt Beställningen om
avbeställning sker senare än 30 dagar men fram till och med 3:e dagen före
Mässans första dag; eller
c)
100 % av värdet för restaurangtjänsterna enligt Beställningen om
avbeställning sker senare än 3 dagar före Mässans första dag.
9.

Iordningsställande av Monterplatsen
Monterplatsen är tillgänglig för Utställaren från dag som meddelas av
Leverantören. Utställaren ansvarar för att Monterplatsen är iordningsställd och att
alla Utställningsföremål är fullt uppmonterade kvällen före öppningsdagen av
Mässan. Utställaren ansvarar för att Monterplatsen iordningsställs i enlighet med
Säkerhets‐ och Tekniska bestämmelserna.

Svenska Mässan Gothia Towers AB, org. nr 559080‐8290
Ett bolag ingående i koncernen Svenska Mässan Stiftelse, org.nr 857201‐2444

Om inte annat överenskommits i Grundavtalet bekostar Utställaren allt som krävs
för Monterplatsens iordningsställande såsom transporter, uppställning, montrar,
tält, paviljonger, samt anslutningar för elektricitet, vatten m.m. Utställaren har
ansvaret för att tillämpliga arbetsmiljöbestämmelser iakttas på Lokalytan. För
ytterligare anvisningar om arbetsmiljö, byggnation, installation och anslutningar
m.m. se Säkerhets‐ och Tekniska bestämmelserna.
10.

a)
b)
c)

Nyttjande av Monterplatsen
Utställaren ansvarar för att Monterplatsen nyttjas i enlighet med Säkerhets‐ och
Tekniska bestämmelserna. Utställaren ansvarar för att inga Utställningsföremål tas
bort från Monterplatsen under tiden Mässan äger rum. Endast sådana
Utställningsföremål som av Leverantören bedöms överensstämma med den
aktuella Mässans inriktning, uppfyller skäliga kvalitetskrav eller på annat sätt anses
lämpliga får ställas ut på Monterplatsen. Om Leverantören beslutar att ett
Utställningsföremål inte uppfyller nämnda krav, åligger det Utställaren att
omgående och på egen bekostnad avlägsna Utställningsföremålet från
Monterplatsen. Utställaren äger inte rätt att återfå erlagd kostnad för Monterplats
eller del därav, eller erhålla annan ersättning av Leverantören som kan uppstå med
anledning av Leverantörens beslut enligt ovan.

d)
e)
f)

Betalning avseende a)‐f) ovan ska ske senast 30 dagar efter fakturadatum under
förutsättning att förfallodatum enligt betalningsplanen kan följas. I annat fall ska
betalningsvillkoret förkortas så att förfallodatum enligt betalningsplanen kan
beaktas. All betalning ska, om annat inte följer av Grundavtalet, ske i svenska
kronor (SEK).

Leverantören bekostar och ombesörjer allmän vakthållning på Mässan, men
Utställaren ansvarar för Utställningsföremål eller annan egendom som förvaras i
Leverantörens Lokaler.
Leverantören bekostar och ombesörjer allmän renhållning på Mässan, men
Utställaren är ansvarig och bekostar den behövliga renhållningen av
Monterplatsen. För ytterligare anvisningar om säkerhet, hälsa och arbetsmiljö se
Säkerhets‐ och Tekniska bestämmelserna.
11.

Grundavgift för Monterplats faktureras efter orderbekräftelse eller
undertecknat avtal.
50 % av värdet för Monterplats enligt Beställningen förfaller till betalning 12
månader före Mässans första dag.
50 % av värdet för Monterplats enligt Beställningen samt i förekommande
fall Utställarförsäkring förfaller till betalning 4 månader före Mässans första
dag.
100 % av värdet för exponeringstjänster enligt Beställningen förfaller till
betalning 4 månader före Mässans första dag.
100 % av värdet för tekniska‐, service‐ och restaurangtjänster enligt
Beställningen förfaller till betalning 14 dagar före Mässans första dag.
Tilläggsbeställningar och delar av Beställningen som ej kan specificeras eller
faktureras på förhand regleras efter Mässans sista dag.

Utställaren får inte tillträda Monterplatsen förrän grundavgift, försäkring samt
kostnad för Monterplatsen är tillfullo betald. Om Utställaren inte följer gällande
betalningsplan äger Leverantören rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan
enligt punkt 2727 andra stycket. Om tvist uppkommer angående Utställarens
ersättningsskyldighet har Leverantören rätt att hålla inne betalning upp till
omtvistat belopp till dess tvistefrågan har avgjorts.
16.

Återställande av Monterplatsen
Utställaren ansvarar för att Monterplatsen återställs i enlighet med Säkerhets‐ och
Tekniska bestämmelserna. Alla Utställningsföremål och allt avfall som Utställaren
har haft på Monterplatsen eller inom Mässan ska vara bortförda av Utställaren från
Leverantörens Lokaler direkt efter Mässans slut. I annat fall har Leverantören rätt
att bortföra föremålen på Utställarens risk och bekostnad.

Mervärdesskatt m.m.
Alla priser enligt Avtalet anges, om annat inte följer av Grundavtalet, exklusive
mervärdesskatt (moms) och eventuella tillkommande avgifter eller tillkommande
skatter (t.ex. reklamskatt). Moms och tillkommande skatter ska utgå enligt den vid
var tid gällande momssats och skattesats som följer enligt svensk lag. Eventuella
tillkommande avgifter och skatter ska bekostas av Utställaren.
I Sverige erlagd moms återbetalas under vissa förutsättningar till momspliktig
Utställare som är etablerad utanför Sverige. Mer information om sådan
momsåtervinning finns på Skatteverkets webbplats www.skatteverket.se

Utställaren bekostar allt som krävs för Monterplatsens återställande såsom
transporter, demontering m.m. om inte annat överenskommits i Grundavtalet.
Utställarens förfoganderätt till Monterplatsen upphör vid Mässans slut. Utställaren
ska efter Mässans slut lämna Monterplatsen i ett för Leverantören acceptabelt
skick. Om Leverantören finner att det krävs åtgärder för att återställa
Monterplatsen, äger Leverantören rätt att debitera Utställaren kostnaden härför.
Leverantören har också rätt att hålla inne Utställningsföremål som säkerhet för
Utställarens fullgörande av Avtalet till dess full betalning sker.

Tillhandahållna tjänster enligt Avtalet kan, om Utställaren är etablerad utanför
Sverige, anses vara omsatta i det land Utställaren är registrerad och omfattas av
s.k. omvänd betalningsskyldighet (reverse charge). Om Utställaren är etablerad
inom EU ska giltigt VAT‐nummer skickas till Leverantören för att Utställaren ska
erhålla faktura utan svensk moms. Om Utställaren är etablerad utanför EU ska
handling som visar att Utställaren bedriver näringsverksamhet i etableringslandet
skickas till Leverantören för att Utställaren ska erhålla faktura utan svensk moms.

12.

Transporter och tullgods
För samtliga transport‐ och tulltjänster som tillhandahålls av Leverantören ska
Nordiskt Transportförbunds Allmänna Bestämmelser 2000 (NSAB) tillämpas.
Därutöver ska dessa Allmänna villkor tillämpas. Dessa Allmänna villkors punkt 28
om Tvist ska tillämpas istället för NSAB:s bestämmelse om skiljeklausul om annat
inte följer av Grundavtalet. För anvisningar om hantering av tullgods se Säkerhets‐
och Tekniska bestämmelserna.

Utställare som är etablerad utanför Sverige och säljer varor eller tjänster mot
kontant betalning eller kontokortsbetalning under Mässan kan vara skyldig att
momsregistreras i Sverige. Sådan Utställare kan även vara skyldig att använda ett,
av Skatteverket, godkänt kassaregister för betalningarna. Mer information om
momsregistrering och kassaregister finns på Skatteverkets webbplats
www.skatteverket.se

13.

Pris
Av Grundavtalet följer vilka priser som gäller för Beställningen. Alla priser anges,
om annat inte följer av Grundavtalet, i svenska kronor (SEK). Priset är i de flesta fall
beroende av Beställningens omfattning och kan komma att justeras vid ändringar
av Beställningen. Om Utställaren inte utnyttjar hela eller del av Beställningen eller
avstår från att nyttja hela eller delar av det som ingår i Mässan, medför detta ej
rätt till återbetalning eller nedsättning av priset.

14.

Prisändringar
Om kostnader för leverans enligt Beställningen ökar till följd av tillkommande eller
höjda skatter, devalvering, myndigheters beslut eller därmed jämförbara
omständigheter, är Leverantören berättigad att på avtalat pris eller vid var tid
gällande prislistor ta ut pristillägg som svarar mot kostnadsökningen. Om
Leverantören vill reservera sig för prishöjningar, av andra skäl än vad som anges
ovan, åligger det Leverantören att i Grundavtalet ange på vilka grunder pristillägg
tas ut.

17.

Dröjsmål med betalning
Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta från förfallodagen med 2 procent per
månad.
Leverantören förbehåller sig också rätten att vid försenad betalning ta ut
påminnelseavgift i enlighet med Lag (1981:739) om ersättning för
inkassokostnader m.m. Rätten att debitera dröjsmålsränta och påminnelseavgift
förtar inte Leverantören rätten att göra andra eventuella rättsföljder gällande med
anledning av betalningsdröjsmålet.

18.

Reklamation
Om Utställaren vill reklamera enligt Avtalet ska det ske skriftligen och utan
dröjsmål efter det att Utställaren märkt eller borde märkt grunden för
reklamationen. Reklamationen ska dock alltid vara Leverantören tillhanda senast
30 dagar efter genomförandet av respektive Mässa eller senast 30 dagar efter
slutfakturans fakturadatum om det infaller vid en senare tidpunkt.

19.

Betalning och betalningsvillkor
Utställaren är ensam betalningsansvarig för samtliga enligt Beställningen
uppkomna kostnader även om viss summa ska faktureras annan part, t.ex. en
sponsor. Om annan än Utställaren ska betala eller faktureras en viss summa av
Beställningen ska Leverantören skriftligen ha godkänt detta. En administrativ avgift
debiteras Utställaren om flera fakturor ska skickas.

Försäkring
Utställaren ska ha tecknat en Utställarförsäkring eller inneha motsvarande annan
försäkring innan Utställaren tillträder Monterplatsen. Utställarförsäkringen täcker
skador enligt de vid var tid gällande försäkringsvillkoren som återfinns på
www.monterservice.com. Försäkringen debiteras Utställaren automatiskt i
samband med debitering av kostnaden för Monterplats. Om det totala värdet av
Utställarens material och Utställningsföremål uppgår till ett högre belopp än
Utställarförsäkringens maximala försäkringsbelopp, för närvarande 300 000 SEK,
ska Utställaren kontakta Leverantören för tecknande av tilläggsförsäkring.

Om inte annat följer av Grundavtalet gäller följande betalningsplan för
Beställningen:

Om Utställaren väljer att teckna en annan försäkring än Utställarförsäkringen ska
Utställaren informera Leverantören om detta vid beställningstillfället och

Leverantören ska omgående informera Utställaren när pristillägg sker.
15.

Svenska Mässan Gothia Towers AB, org. nr 559080‐8290
Ett bolag ingående i koncernen Svenska Mässan Stiftelse, org.nr 857201‐2444

Leverantören ska återbetala kostnaden för Utställarförsäkringen. Utställaren ska
sedan teckna och vidmakthålla en motsvarande försäkring som
Utställarförsäkringen.
20.

Säkerhet och ordning
Utställaren ansvarar för att Utställaren eller någon annan fysisk eller juridisk
person som Utställaren har anlitat eller som Utställaren svarar för följer Avtalet
och de anvisningar som Leverantören kan komma att meddela härutöver samt alla
tillämpliga lagar, förordningar och föreskrifter som gäller för Mässan. Om
Utställaren bryter mot Avtalet har Leverantören rätt att avvisa Utställaren eller
någon annan fysisk eller juridisk person som Utställaren har anlitat eller som
Utställaren svarar för från Leverantörens Lokaler. Om Utställaren bryter mot
Avtalet har Leverantören också rätt att vidta korrigerande åtgärder på Utställarens
bekostnad. Rätten att avvisa Utställaren eller vidta korrigerande åtgärder förtar
inte Leverantören rätten att göra andra eventuella rättsföljder gällande med
anledning av överträdelsen av Avtalet. Utställaren ska oavsett betala de kostnader
och avgifter som följer av Grundavtalet och har ej någon rätt till skadestånd,
återbetalning eller annan ersättning med anledning av avvisningen eller den
korrigerande åtgärden.

23.

Med ”Konfidentiell Information” avses varje upplysning (teknisk, kommersiell eller
av annat slag), oavsett om upplysningen har dokumenterats eller inte, med
undantag för upplysning som:
a)
är allmänt känd eller kommer till allmän kännedom på annat sätt än genom
Parts brott mot Avtalet; eller
b)
Part har en skyldighet att lämna ut enligt lag, förordning eller liknande
regler.
Respektive Part ansvarar för att annan fysisk eller juridisk person som Part har
anlitat eller som Part svarar för, t.ex. anställda, följer bestämmelserna i denna
punkt 23.
24.

Ordningsvakter som Utställaren behöver för sitt deltagande i Mässan ska levereras
av Leverantören och bekostas av Utställaren. Vill Utställaren utöver ordningsvakter
komplettera med annan säkerhetspersonal, såsom t.ex. livvakter, ska de först
godkännas av Leverantören. Om Leverantören anser att det krävs särskilda
säkerhetsåtgärder på grund av Utställarens deltagande i Mässan ska Utställaren
svara för kostnaderna härför.
21.

Leverantörens ansvar
Vid eventuellt fel på av Leverantören tillhandahållen tjänst ska Leverantören i
första hand beredas tillfälle att få avhjälpa felet om så är möjligt. Utställaren har,
om denne inte kunnat nyttja tjänsten i väsentliga avseenden till följd av fel i
tjänsten som orsakats av Leverantören, rätt att erhålla en skälig nedsättning av
värdet för den felaktiga tjänsten enligt Beställningen och tidsperioden då felet
uppträtt. Om Leverantören har orsakat felet genom vårdslöshet är Leverantören
skadeståndsansvarig med de begränsningar som följer av Avtalet. Leverantören
ansvarar ej för annan skada som drabbar Utställaren med anledning av Mässan om
inte Leverantören har orsakat skadan genom vårdslöshet. Leverantören är då
skadeståndsansvarig med de begränsningar som följer av Avtalet.

Leverantören har, utan att riskera påföljder, under avtalstiden en ensidig rätt att
neka, stoppa eller begränsa verksamhet under Utställarens deltagande på Mässan,
som Leverantören bedömer som skadlig för Leverantörens varumärken eller på
annat sätt är olämplig. Det kan t.ex. för en Utställare innebära att Leverantören har
rätt att avvisa en Utställare från Mässan. Leverantörens rätt enligt denna punkt ska
inte på något sätt begränsa Leverantörens rättigheter enligt punkt 27.
25.

Överlåtelse och upplåtelse
Part får inte utan den andra Partens skriftliga medgivande överlåta eller upplåta
sina rättigheter eller skyldigheter enligt Avtalet till annan. Det innebär t.ex. att
Utställare ej får upplåta del av sin Monterplats till annan utan Leverantörens
skriftliga samtycke. Utställare får ha Samutställare på Monterplatsen om
Samutställaren har godkänts av Leverantören och detta har reglerats i
Grundavtalet. Part får överlåta ordinär fordran på betalning.

26.

Force Majeure
Leverantören är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse
enligt Avtalet om underlåtenheten har sin grund i omständigheter som krig,
arbetsinställelse, blockad, eldsvåda, explosion, översvämning, olyckshändelse av
större omfattning, ingripande myndighetsbeslut, väsentliga inskränkningar i
leveranser eller annat som Leverantören ej råder över och som hindrar eller som är
oskäligt betungande för Leverantörens uppfyllande av Avtalet och som skäligen
inte kunnat förutses när Avtalet ingicks. Det åligger Leverantören när denne önskar
åberopa denna punkt 26 att utan dröjsmål skriftligen underrätta Utställaren om
uppkomsten därav, liksom om dess upphörande.

Leverantörens skadeståndsskyldighet gentemot Utställaren med anledning av
Avtalet ska, såvida inte uppsåt eller grov vårdslöshet föreligger, vara begränsat till
direkta skador till ett sammanlagt belopp om 20 % av värdet för den felaktiga
tjänsten enligt Beställningen.
Om det visar sig att Leverantören överhuvudtaget inte kan erbjuda Utställaren
Monterplats pga överbokning eller liknande har Utställaren rätt att återfå de till
Leverantören erlagda kostnaderna, men ej någon rätt till skadestånd eller annan
ersättning.
I de fall kataloger, register, databaser eller annan framställning upprättas för
genomförandet av Mässan frånsäger sig Leverantören allt ansvar för eventuella
felaktigheter i sådant material. Leverantören ansvarar inte för Utställningsföremål
eller annan egendom som förvaras på Monterplatsen eller i Leverantörens Lokaler.
Leverantören svarar överhuvudtaget inte för skada, kostnad eller åläggande från
myndighet till följd av att Utställaren inte följt Avtalet eller inte inhämtat samtycke
eller godkännande från Leverantören. Leverantören svarar under inga
omständigheter, såvida inte uppsåt eller grov vårdslöshet föreligger, för indirekta
skador såsom utebliven vinst, förväntad besparing, förlust av inkomst eller annan
allmän förmögenhetsskada.
Leverantörens ansvar ska nedsättas med det belopp som Utställaren kan erhålla
enligt en försäkring som Utställaren har tecknat eller omfattas av, förutsatt att det
inte är oförenligt med försäkringsvillkoren och att Utställarens rättigheter enligt
försäkringen inte inskränks.
Leverantörens ansvar enligt Avtalet ska vara begränsat till vad som angivits ovan.

Rättigheter
Utställaren har rätt att använda varumärken och logotyper som tillhör
Leverantören eller annat bolag inom koncernen Svenska Mässan Stiftelse i den
utsträckning som Leverantören ger sitt samtycke till i Grundavtalet eller via
webbplatsen för respektive Mässa. För användande i andra fall än ovan krävs alltid
Leverantörens skriftliga godkännande i förväg. Sådant användande får därefter
endast ske i direkt samband med genomförandet av Mässan.
Utställaren samtycker till att Leverantören under Mässan fritt får göra bild‐ och
ljudupptagningar av Utställaren, dess personal eller annan som representerar
Utställaren, Utställningsföremål och övrigt som Utställaren visar på Mässan.
Leverantören har därefter rätt att i marknadsföringssyfte fritt publicera resultatet
av sådana upptagningar. Leverantören ska dock ansvara för att inhämta
nödvändiga samtycken och tillstånd från tredje part för sådan publicering.

Utställarens ansvar
Utställaren ska svara för av Utställaren orsakad skada på person, egendom samt på
Leverantörens Lokaler och däri befintlig egendom som uppstår med anledning av
Mässan eller Avtalet. I Utställarens ansvar innefattas all utrustning eller annan
egendom som Utställaren hyr under Mässan. Utställaren svarar även för skada,
kostnad eller åläggande från myndighet vilken uppstått på grund av Utställarens
underlåtenhet att efterse Monterplatsen eller underlåtenhet att inhämta samtycke
eller godkännande från Leverantören eller underlåtenhet att följa de villkor och
anvisningar som följer av Avtalet, t.ex. Säkerhets‐ och Tekniska bestämmelserna.
Utställarens ansvar enligt Avtalet ska gälla oavsett om skadan eller avtalsbrottet
orsakas av Utställaren, Samutställare eller någon annan fysisk eller juridisk person
som Utställaren anlitat eller som Utställaren svarar för.

22.

Sekretess
Respektive Part förbinder sig att, utan begränsning i tiden, inte för någon tredje
part avslöja Konfidentiell Information rörande den andra Parten, genomförandet
av Mässan och Beställningen, och att inte utnyttja sådan Konfidentiell Information i
större utsträckning än vad som är nödvändigt för genomförandet av Avtalet.

Oavsett vad ovan sägs om befrielse från påföljd har Part rätt att säga upp Avtalet
med omedelbar verkan om fullgörandet av viss förpliktelse försenas med mer än
30 dagar.
27.

Förtida upphörande av Avtalet
Vardera Parten har rätt att genom skriftligt meddelande säga upp Avtalet med
omedelbar verkan:
a)
Om den andra Parten vid upprepade tillfällen åsidosätter Avtalet eller
väsentligen bryter mot bestämmelse enligt Avtalet och inte vidtar full
rättelse inom 15 dagar efter skriftligt påpekande, eller
b)
Om endera Parten försätts i konkurs, upptar ackordsförhandling, träder i
likvidation eller på annat sätt kan antas ha kommit på obestånd.
Leverantören äger utan att iaktta ovan rätt att genom skriftligt meddelande säga
upp Avtalet med omedelbar verkan om Utställaren är i dröjsmål med betalning
enligt Avtalet.
Leverantören äger rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan om det kan
antas att en representant för Utställaren eller någon annan som på Utställarens
inbjudan kommer att närvara på Utställarens Monterplats under Mässan har gjort
sig skyldig till hets mot folkgrupp, olaga hot eller annat liknande brott.
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Leverantörens rätt enligt denna punkt ska inte på något sätt begränsa
Leverantörens rättigheter enligt punkt 24.
Uppsägning ska göras utan oskäligt dröjsmål efter det att Part fått eller borde ha
fått kännedom om den omständighet som är grund för uppsägningen.
28.

Tvist
Tvister med anledning av Avtalet ska avgöras av allmän domstol i Sverige. Första
instans ska vara Göteborgs Tingsrätt. Svensk lag ska tillämpas på tvisten.
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