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Inledning 
Monitor Roadshow är en branschmässa för ledande aktörer inom ljud, ljus, bild, broadcast, 
medie- och AV-teknik och digital signage. Mässans besökare är personer med inköpsinflytande i 
sina branscher. Monitor Roadshow Sverige hålls två gånger per år, i södra och norra Sverige, och 
arrangeras av Hansen Förlag AB.
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1. 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 bolaget Hansen Förlag AB 556881-0971. 

Utställare är den som är huvudutställare och disponerar Monterplats under Mässan. 
 
Samutställare är den som ställer ut via en Utställare. Samutställare exponeras via Leverantörens 
digitala tjänster, marknadsföring och inbjudningar av besökare. 

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 Grundavtalet. Eventuella tilläggsbeställningar kan 
komma att reglera priset.

Tilläggsbeställning är en beställning utöver Grundavtalet, som kan tillkomma senare än detta 
avtals undertecknande ex. genom mail eller samtal men överenskommelsen ska, för att vara 
giltig, vara skriftlig mellan Parterna. För tilläggsbeställningar som görs senare än 30 dagar innan 
mässan börjar tillkommer ett pålägg på 50 procent på originalpriset.
 
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 Leverantören hyr i samband med Mässa. 

Utställarförsäkring är en benämning på förslagsvis försäkring för respektive Utställare. 

Utställningsföremål är föremål som Utställaren eller Samutställaren ställer ut på Mässan.

 
2. Parter och Avtalet 

Parter i detta Grundavtal är å ena sidan Utställaren och å andra sidan Leverantören.

Grundavtalet är detta avtal som Parterna har träffat om Mässan, benämnt som Monitor 
Roadshow. Avtalet utgörs av Ansökan, Grundavtalet – detta dokument för Utställare vid Mässa 
(MR_2022) samt tilläggsbeställningar.  

3. Giltighet
Detta Grundavtal gäller i tillämpliga delar för tillhandahållande av Monterplats och eller samtliga 
tjänster enligt Beställningen såsom tekniska-, service- busstransport och godshantering som 
faller under grundavtalet. Giltighetstiden ska följas av Grundavtalet av den mässa eller de 
mässor som omfattas av grundavtalet.

4. Ändring och tillägg i Grundavtal  
Ändringar och tillägg i Grundavtal för Utställare ska för att vara giltiga överenskommas 
skriftligen mellan Parterna. Ändring och tillägg i Grundavtal kan kommas att göras av 
Leverantören inför varje nytt verksamhetsår utan skriftlig överenskommelse mellan leverantör 
och utställare. Leverentören kan kommas att ändra aktuella datum för utförandet av mässan. 
Detta ska informeras till Utställare och Samutställare.
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5. Beställning och deltagande på 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. Beställningens omfattning följer av 
Grundavtalet. 

Vid beställning av deltagande i Mässan förbinder sig Utställaren sig till att acceptera samt följa 
alla villkor i Grundavtalet.  Vi d beställning av deltagande i Mässan förbinder sig Utställaren 
att medverka i alla städer som ingår i respektive Roadshow, ex Norra Sverige; Piteå, Umeå, 
Sundsvall och Östersund och Södra Sverige; Malmö, Göteborg, Linköping och Stockholm.
 
En kopia av ansökan och Grundavtal returneras till Utställaren och Leverantören i samband 
med att ansökan skickas. Ansökan behandlas i turordning så som dom inkommer. Efter 
att ansökan granskats och godtagits av Leverantören skickas en bokningsbekräftelse till 
Utställaren. Utställaren ska skriftligen, utan dröjsmål, meddela Leverantören om Utställaren 
anser att bokningsbekräftelsen avviker från anmälan. Parterna är bundna av innehållet i 
bokningsbekräftelsen om sådant meddelande inte når Leverantören inom 10 dagar från 
bokningsbekräftelsen datering. 

Om Leverantören meddelas om avvikelsen inom nämnda tidsfrist ska Leverantören antingen 
ändra bokningsbekräftelsen 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 i väsentlig grad, kan Utställaren få  rätt att återfå hela eller 
del av de till Leverantören erlagda kostnaderna, men ej någon rätt till skadestånd eller annan 
ersättning. 

6. Avbeställning, tillägg eller ändring av Beställningen 
Vad som sägs ovan under punkten 5 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. Om avbeställning av 
Monterplats, 11 dagar efter mottagen bokningsbekräftelse, ska Utställaren erlägga: 100 % av 
Beställningsvärdet, efter erhållen faktura. 

7. Monterbyggnation och teknisk information
Monterplatsen är tillgänglig för Utställaren från den dag som meddelas av Leverantören. 
Utställaren ansvarar för att Monterplatsen är iordningställd och att alla utställningsföremål är 
fullt uppmonterade senast klockan 10:00 vid mässans öppnande. 

Utställaren har ansvaret för att tillämpliga arbetsmiljö- och evakueringsbestämmelser iakttas 
och följs på respektive mässa och lokalyta. För ytterligare anvisningar och information om 
arbetsmiljö, byggnation, installation och anslutningar m.m. kontakta respektive hyresvärd för 
den aktuella lokalen.  

El 230V 5A 1-fas 1150W (inkluderat) 230V 10A 1-fas 2300W (1200 SEK / Stad) 400V 16A 3-fas 
11040W (2500 SEK / Stad) 400V 16A 3-fas 11040W + elbjörn (4100 SEK / Stad) 400V 32A 3-fas 
22080W (4300 SEK / Stad) 400V 32A 3-fas 22080W + elbjörn (5900 SEK / Stad) Behöver du 
en eluppsättning utöver det som är inkluderat behöver detta meddelas skriftligen vid ansökan 
av deltagande på Monitor Roadshow. 

Monteryta – ca 4 x 3 meter Max monterhöjd 2,50 meter. Max total bredd på lodrät yta – 4 
meter. Utställaren ombesörjer egen SVART duk som täcker hela bordet och ned till golvet. 
Tyst mässa – max 60 decibel. Trådlös Internetanslutning finns kostnadsfritt för utställare. Vid 
behov av internetlösning via kabel bokas detta i förväg via Leverantören. Kostnadsoffert ges 
vid förfrågan. Monterkarta presenteras av Leverentören i god tid innan mässans öpnnande med 
förbehåll för ändringar. 
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8. Extra tjänster
Scanning tjänst för uppföljande kundkontakter. Se separat hyresavtal för scanning enhet – Ipod 
Touch. Hyreskostnad – 500:-SEK/roadshow Kostnad för tjänst – 500:-SEK/roadshow   

9. Transporter och gods 
Godstransport från angiven distributionscentral ingår i monterpriset. Case maxmått - Höjd 190 
cm, bredd 80 cm och längd 210 cm. - Inga pallar (utställare får ombesörja egen transport av 
pall om så blir fallet). - Gods ska fraktas i transport-case på hjul eller i postbur (Rullbur med 
fyra väggar). - Max antal kollin per utställare – 5 st. Begränsningen utgörs av personhiss samt 
lastramp. Leverantören tar ej ansvar för att godset körs fram till montern om anvisningar enligt 
detta avtal inte följs. Vill utställaren ha fler kollin än 5 st, tillkommer det en avgift på 900 SEK/
kolli/roadshow. För lösa kollin (exempelvis kartonger och tygväskor med stänger o.dyl.), ’ica-
burar’ (rullbur med enbart två väggar) eller pall (med eller utan hjul) tillkommer 5 000 SEK i 
avgift per kolli och transportsträcka. Detta gäller även kollin som överskrider maxstorlek i minst 
två dimensioner.

Utställaren måste tydligt märka allt gods med Utställarnamn och monternummer. 
Monternummer delges till Utställaren senast två veckor innan mässans start. Märkningen 
måste sitta kvar under hela Mässan och det är Utställarens ansvar att märkningen sitter kvar. 
Leverantören tar inget ansvar gällande märkning av gods. Transportförsäkring gällande gods 
ska tecknas av Utställaren. Leverantören tar inget ansvar för skadat eller borttappat gods. Södra 
Sverige: Malmömässan tar ut en hanteringsavgift på 250 SEK per kolli som skickas direkt till 
dem. 

10. Anmälan av monterpersonal/registrering
Utställare meddelar till leverantören vilka som ingår som monterpersonal senast 2 veckor innan 
aktuell Mässa.Följande ska framgå: förnamn, efternamn, mejladress och utställarföretag. Insläpp 
av monterpersonal sker via mässentrén. Giltigt ID ska visas upp vid passering av mässentrén 
för uthämtning av utställarkort. Namnbricka ska bäras av samtlig monterpersonal under hela 
mässans period och ska vara tydlig synlig för besökare, utställare och arrangör. 

11. Busstransport av monterpersonal
Busstransport av monterpersonal mellan angivna städer ingår i monterpriset. Anmälan av 
brukande av busstransport ska anmälas senast 2 veckor innan aktuell mässa. Om anmäld 
passagerare inte dyker upp faktureras en avgift på 500 kr per resa.

12. 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 eller tillägg 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. 

Utställare; Pris för en monter är 40 000:- SEK/Roadshow. Samutställare; Pris för plats i en 
monter är 10 000:-SEK/Roadshow. En anmälningsavgift på 5 000 SEK/Roadshow faktureras 
vid Beställning vilket avser Utställare och Samutställare, denna avgift ingår i den totala 
monterkostnaden vilket sen Leverantören reglerar på slutfakturan. Samtliga priser är exklusive 
moms.

13. 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. Leverantören ska omgående informera Utställaren när pristillägg sker.

14. 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 
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betala eller faktureras en viss summa av Beställningen ska Leverantören skriftligen ha godkänt 
detta. En administrativ avgift debiteras Utställaren om flera fakturor ska skickas. 
Om inte annat följer av Grundavtalet gäller följande betalningsplan för Beställningen: a) 
Anmälningsavgift, 5 000: - SEK á Monterplats/Roadshow vilket faktureras direkt efter 
bokningsbekräftelse eller undertecknat avtal. b) Resterande del av beställningen samt 
eventuella tillägg eller ändringar förfaller till betalning 2 månader före Mässans första dag. 
Betalning avseende a)-b) 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). Utställaren 
får inte tillträda Monterplatsen förrän beställningen är tillfullo betald. Om Utställaren inte 
följer gällande betalningsplan äger Leverantören rätt att säga upp Avtalet med omedelbar 
verkan enligt punkt 27, andra stycket. Om tvist uppkommer angående Utställarens 
ersättningsskyldighet har Leverantören rätt att hålla inne betalning upp till omtvistat belopp till 
dess tvistefrågan har avgjorts.

15. Mervärdesskatt m.m. 
Alla priser enligt Grundavtalet 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.
 
Tillhandahållna tjänster enligt Grundavtalet 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. 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

16. 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.

17. Reklamation 
Om Utställaren vill reklamera enligt Grundavtalet ska det ske skriftligen och utan dröjsmål efter 
det att Utställaren märkt eller borde märkt grunden för reklamationen. Reklamationen, för att 
vara giltig, ska 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.

18. Försäkring
Leverantören ansvarar EJ för uppkomna skador, stölder under angiven mässa enligt 
grundavtalet. Rekommendationen är att Utställaren ombesörjer korrekt försäkring för det 
ändamål som krävs. Försäkringen som sådan bör även innefatta transport, personal och 
utställning. 
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19. 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 Grundavtalet 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 Grundavtalet 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 Grundavtalet 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 Grundavtalet. 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. Ordningsvakter som Utställaren 
behöver för sitt deltagande i Mässan, kan levereras efter skriftlig tilläggsbeställning, 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.

20. Utställarens ansvar
Utställaren ska svara för om Utställaren orsakar skada på person, egendom samt på 
leverantörens hyrda Lokaler och däri befintlig egendom som uppstår med anledning av Mässan 
och Grundavtalet. 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 utställaren underlåtenhet att 
efterse monterplatsen eller underlåtenheten att följa de villkor och anvisningar som följer av 
Grundavtalet. 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 har ansvar för. Utställaren ansvarar för eget gods och 
dess innehåll. 

21. Leverantörens ansvar
Vid eventuellt fel på av Leverantören tillhandahållen tjänst ska Leverantören i första hand 
beredas tillfälle att få avhjälpt 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 Grundavtalet. 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 Grundavtalet. Leverantörens skadeståndsskyldighet gentemot Utställaren med anledning 
av Grundavtalet ska vara begränsat till direkta skador till ett sammanlagt belopp om 20 % av 
beställningsvärdet. 

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 eller tredje parts lokaler. Leverantören svarar överhuvudtaget inte för 
skada, kostnad eller åläggande från myndighet till följd av att Utställaren inte följt Grundavtalet 
eller inte inhämtat samtycke eller godkännande från Leverantören. Leverantören svarar under 
inga omständigheter för indirekta skador såsom utebliven vinst, förväntad besparing, förlust av 
inkomst eller annan allmän förmögenhetsskada. Leverantörens ansvar enligt Grundavtalet ska 
vara begränsat till vad som angivits ovan. 

Leverantören ansvarar inte för underleverantörers tjänster eller tredje part under mässan såsom 
Godshantering, lokal personal från aktuell mässhall leverantör etc.
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22. Kund- och personuppgifter 
Leverantören är personuppgiftsansvarig för behandlingen av Utställarens kund och 
personuppgifter. Utställaren samtycker till att Leverantören behandlar Utställarens kund- och 
personuppgifter med anledning av Grundavtalet. Utställaren är införstådd med och samtycker 
till att sådana kund- och personuppgifter registreras som underlag för avtal och administration 
och att kund- och personuppgifter kan komma att lämnas ut till externa samarbetspartners 
och användas i marknadsföringssyfte. Leverantören kan komma att komplettera kund- och 
personuppgifterna genom att inhämta uppgifter från privata och offentliga register. Utställaren 
har rätt att ta del av, uppdatera och korrigera kund- och personuppgifter som registreras i 
enlighet med Grundavtalet samt återta lämnat samtycke. Utställaren ska i så fall skriftligen 
meddela Leverantörens kontaktperson enligt Grundavtalet.

23. 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 Grundavtalet. 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 20. 

24. Rättigheter 
Utställaren har rätt att använda varumärken och logotyper som tillhör Leverantören 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. Med 
detta Grundavtal samtycker Utställaren till publicering i tredje part. 
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 28.      
                    
25. Överlåtelse och upplåtelse 
Part får inte utan den andra Partens skriftliga medgivande överlåta eller upplåta sina rättigheter 
eller skyldigheter enligt Grundavtalet 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. Om utställare önskar ha Samutställare debiteras 18.000 kr till 
utställaren. 

26. Force Majeure 
Leverantören är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt 
Grundavtalet om underlåtenheten har sin grund i omständigheter som krig, arbetsinställelse, 
blockad, pandemi, epedimi, eldsvåda, explosion, översvämning, olyckshändelse av större 
omfattning, ingripande myndighetsbeslut, karantän, 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 grundavtalet 
ingicks. Det åligger Leverantören när denne önskar åberopa denna punkt 26 att utan dröjsmål 
skriftligen underrätta Utställaren om uppkomsten därav, liksom om dess upphörande. 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. Leverentören blir ej 
återbetalningskyldig till Utställaren om Force Majeure tillämpas enligt punkt 26. 
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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 Grundavtalet eller väsentligen 
bryter mot bestämmelse enligt Grundavtalet 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 Grundavtalet med omedelbar verkan om Utställaren är 
i dröjsmål med betalning enligt Avtalet. Leverantören äger rätt att säga upp Grundavtalet 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. 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.

Härmed Godkänner jag som Utställare villkoren gällande ovanstående Grundavtal och 
deltagande på Monitor Roadshow 2022.

Utställande företag: .....................................................................................................  

Signatur: ...........................................................................................................................  

 
Namnförtydligande: .....................................................................................................

Ort och Datum: ..............................................................................................................


