
 

 

SWEDEN INTERNATIONAL HORSE SHOW 

ANMÄLAN MÄSSAN 30 NOVEMBER- 3 DECEMBER 2017 

 

Företagsuppgifter  Storlek monter  
Minst 3 x 3 meter 

Företagets namn   Pris/kvm 1830kr/kvm 

Organisationsnr   För fordon 1190kr/kvm 
Faktureringsadress                                                          Kvm  

 
Postnr och ort   

Hemsida   

   

Er kontakt 
Namn  
E-post  
Telefon arbete  
Telefon mobil  

 

Vi vill ställa ut följande produkter Beskriv vilken typ av produkter som ni vill ställa ut (t.ex. hjälmar). 

 Vi kommer att ha försäljning i montern sätt kryss 

 Vi vill även beställa parkeringsplats för personbil (750 kr/ för alla dagar) sätt kryss & antal 
 Vi vill även beställa parkeringsplats för lastbil (350 kr/ för alla dagar) sätt kryss & antal 

 

Villkor 

Anmälan är bindande och beställaren förbinder sig att följa bifogade bestämmelser. Vänligen maila er anmälan till: 
Åsa Ambrus, asa.ambrus@swedenhorseshow.se. Skulle ni ha problem med anmälan vänligen kontakta Åsa via 
telefon på +46 (0)70 749 39 57. OBS! Inga anmälningar skickas till Friends Arena. 

Telefon övriga frågor gällande mässmontrar: Åsa Ambrus at +46 (0)70 749 39 57 or 
asa.ambrus@swedenhorseshow.se 

Anmälningsavgiften betalas mot faktura efter bekräftad bokning. Slutbetalning sker mot faktura senast 
30 september 2017. Utebliven betalning, eller betalning efter förfallodatum kan medföra att man mister sin 
monterplats. 

Tips! 
Denna blankett går att fylla i direkt i din dator. Därefter kan du spara den, och skicka den via e-post. Blanketten finns 
att ladda ner på vår hemsida www.swedenhorseshow.se. 

 

 

 

I monterhyran ingår vitmålade 
monterväggar och mörk matta. 

Utöver monterhyran tillkommer en ej 
återbetalningsbar anmälningsavgift 
på 6000 kr. 

Samtliga priser exkl. moms 

 

Samtliga priser exkl. moms 

mailto:asa.ambrus@swedenhorseshow.se
mailto:asa.ambrus@swedenhorseshow.se
http://www.swedenhorseshow.se/


 

 

Allmänna bestämmelser för Sweden International Horse Show 

1. Anmälan är bindande för Utställaren tills den antagits eller avböjts av Arenan. Antages anmälan har 

härigenom bindande avtal träffats avseende den monterplats och hyra som angivits i Arenans 

orderbekännelse eller i annat meddelande från Arenan. Utställaren äger rätt att frånträda avtalet endas om 

han skriftligen anmäler detta inom 14 dagar från orderbekräftelsens eller meddelandets datum. 

2. Bryter Utställaren mot detta avtal kan han med omdelbar verkan avstängas från deltagande i pågående och 

kommande mässor. Utställaren skall i så fall svara för monterhyran för den mässa avtalet avser. 

3. Monterplats skall ha tagits i besittning senast 15 timmar innan mässan startar. Skulle så ej ske har Arenan 

rätt att disponera över monterplatsen. 

4. Utställaren skall ha montern iordningställd senast 2 timmar innan mässans öppnande. 

5. Utställare som har skrymmande utställningsgods som ej kan transporteras fritt i utställningsgångarna skall ta 

kontakt med Arenan i god tid före utställningen för planerande av intransport. 

6. Utställaren skall hålla sin monter i bästa skick och på begäran av Arenan på egen bekostnad förbättra 

densamma om Arenan anser den göra ett mindre gott intryck. 

7. Utställaren förbinder sig att följa ”Allmänna bestämmelser” sådana som angivits i denna anmälan och i 

övriga särbestämmelser som kan komma att utfärdas av Arenan. 

8. Klagomål på tilldelad monterplats skall framföras i god tid innan monterplatsen tagits i besittning. Skulle 

Arenan inte kunna tillhandahålla monterplats som har beställts, är utställaren i första hand skyldig att 

underkasta sig de jämkningar i plats och utrymme som av omständigheterna kan påkallas. Kan Arenan 

överhuvudtaget inte erbjuda annan plats eller utrymme på grund av fel eller försummelser, för vilka Arenan 

svarar, äger utställaren rätt att återfå inbetald monterhyra. Därutöver äger utställaren inte rätt att erhålla 

någon ersättning och äger sålunda intet fall rätt till ersättning för indirekt skada. Utnyttjar Utställaren 

tilldelad monter äger Utställaren ej rätt till någon kompensation. 

9. Monsterplats får ej tagas i besittning förrän monterhyran till fullo är betald. 

10. Monterplats får ej helt eller delvis överlåtas utan tillstånd av Arenan. 

11. Endast sådana föremål som av Arenan bedöms överensstämma med den aktuella mässans inriktning och 

uppfyller skäliga 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 Arenan för kostnad eller skada – direkt eller indirekt – som kan uppstå med anledning av 

Arenans beslut enligt ovan. 

12. Det är ej tillåtet att utställa brandfarliga och/eller explosiva varor eller annat som Arenan betecknar som 

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 

myndigheter eller organ. Arenan friskriver sig från allt ansvar från skador eller ålägganden till följd av att 

bestämmelserna ej följts eller godkännande ej inhämtats. Utställaren ersätter Arenan för alla utgifter och 

skador till följd härav. 

13. Vid händelse förorsakad av Utställaren som leder till att larm i arenan utlöses med resultat att 

utryckningsfordon kommer till arenan är Utställaren ersättningsskyldig för kostnaden för sådan utryckning. 

14. Det är inte tillåtet för utställare att inom eller utom arenaområdet genom skyltning hänvisa till utställningen. 

15. Utställda varor får ej avlägsnas under pågående utställning utan speciellt tillstånd från Arenan. 

16. Arenan ansvarar inte för i Utställarens monter utställda föremål eller dekorationer, oavsett om skada 

uppkommit genom försummelse av Arenan eller av personal för vilken Arenan ansvarar.  

17. I de fall katalog upprättas frånsäger sig arenan allt ansvar för eventuella felaktigheter i katalog, tryckmaterial 

eller hemsida. 



 

 

18. Utställaren medger att tillgängliga uppgifter om honom får lämnas till tredje part. 

19.  Det är inte tillåtet för Utställaren att: 

 Placera föremål utanför monterområde eller blockera brandskyddsanordningar, nödutgångar eller 

elcentraler. 

 Använda annan ytbehandling än arenans standard på Arenans väggar och övrigt material utan tillstånd 

från Arenan. 

 Låta dekorationer eller dylikt överstiga de maximihöjder som är bestämda för utställningen utan tillstånd 

från Arenan. 

 Använda ej godkända dekorationsmaterial. 

 Utan Arenans tillstånd använda öppen eld, förvara gaser och lättantändliga vätskor inom 

utställningsområdet. 

 Utanför den egna montern sprida reklam utan Arenans tillstånd 

 Ordna sin monter, sina dekorationer, demonstrationer och försäljning på ett sätt som strider mot 

Internationella Handelskammarens grundregler för reklam eller som stör andra utställare och besökare. 

All muntlig och skriftlig information skall vara vederhäftig och förenlig med marknadsföringslagen. 

 Montera någon typ av tak ovanför montern som inte godkänts av Arenan. 

20. Politisk propaganda får ej förekomma i montern eller på annan plats inom arenaområdet. 

21. Föremål som kvarlämnats i montern efter sista utrymningsdag kan Arenan låta bortföra på Utställarens 

ansvar och bekostnad. Såsom säkerhet för fulgörande av samtliga förpliktelser gentemot Arenan som 

Utställaren har eller kommer att få, har Arenan rätt att inneha Utställarens föremål till dess full betalning 

sker. Samma rätt som nu nämns tillkommer Arenan när Utställaren kvarlämnat föremål efter sista 

utrymningsdag. 

22. Skulle, på grund av omständigheter över vilka Arenan ej råder, inskränkningar med avseende på 

uppvärmning eller tillhandahållande av elström och vatten ske, är Utställaren ej berättigad återfå 

monterhyra eller del därav. Utställaren är ej heller berättigad till någon form av skadestånd. 

23. Skulle, till följd av krig, särskilda åtgärder från stat eller kommun, strejk, lockout, brand eller annan härmed 

jämförlig händelse, Arenan 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 vill kompensation för tidigare inbetald monterhyra vid betalning av den nya 

monterhyran. Hör utöver äger Utställaren ej rätt till någon form av skadestånd. 

24. Skulle särskild skatt eller annan pålaga komma att uttagas med anledning av åtagande enligt detta kontrakt 

skall motsvarande belopp erläggas av Utställaren. 

25. Dessa bestämmelser eller i punkt 1 angivna avtal kan endast ändras genom skriftlig handling undertecknad 

av behöriga företrädare för Arenan. 

 


