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Allmänna bestämmelser för utställningar arrangerade av 
Nordiske Medier Stockholm AB 

 
 
 

1. Nordiske Medier Stockholm AB, är i dessa bestämmelser 
benämnd Nordiske Medier. 

 
2. Utställare äger rätt att frånträda beställning av monter utan 

kostnad om denne skriftligen anmäler detta inom 10 dagar från 
orderbekräftelse. Utställare som önskar avboka sin order eller 
minska sin monteryta skall skriftligen meddela Nordiske Medier. 
Följande avbokningsavgifter gäller: 
- mer än 6 månader före mässan debiteras 40% av ordersumman 
- mindre än 6 månader före mässan debiteras 60% av 
ordersumman 
- mindre än 4 månader före mässan debiteras 100% av 
ordersumman Nordiske Medier förbehåller sig rätten att 
disponera avbokad yta efter eget gottfinnande utan någon 
ersättning till utställaren. 

 
3. Betalning av monter skall ske enligt orderbekräftelse. Vid 

försenad betalning debiteras dröjsmålsränta med gällande 
diskonto plus 8%. Nordiske Medier äger rätt att disponera 
utställarens avbokade monter efter eget gottfinnande om 
utställaren ej erlagt full likvid enligt fakturans förfallodag. 
Disponeras monter av arrangören enligt denna punkt fritager 
detta ej utställaren från betalningsskyldighet. 

 
4. I priset för monter ingår rätt att disponera den hyrda ytan samt 

rätt till en egen monterbyggnation upp till max 2,5 meters höjd. 
Dispens avseende höjd kan lämnas efter skriftlig ansökan, alla 
former av byggnationer offereras separat. 

 
5. Utställaren förbinder sig att följa ”Allmänna bestämmelser för 

utställningar arrangerade av Nordiske Medier Stockholm AB” 
och övriga särbestämmelser som kan komma att utfärdas av 
Nordiske Medier. Bryter utställaren mot dessa 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. 

 
6. Monterplatsen skall ha tagits i besittning senast 24 timmar innan 

mässan startar. I annat fall äger Nordiske Medier rätt att 
disponera över densamma. Inflyttning får ej ske innan 
monterhyran är betald. 

 
7. Klagomål på tilldelad monter skall framföras innan monterplatsen 

tages i besittning. Skulle Nordiske Medier inte kunna 
tillhandahålla monter som beställts, är utställaren i första hand 
skyldig att underkasta sig de jämkningar i plats och utrymme som 
omständigheterna kan påkalla. Kan Nordiske Medier 
överhuvudtaget inte erbjuda annan plats eller utrymme på grund 
av fel eller försummelse, för vilka Nordiske Medier 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. 

 
8. Montern får ej helt eller delvis överlåtas. 

 
9. Monterplatsen måste vara inredd och bemannad under 

mässans öppettider, såvida inget annat är överenskommet med 
mässledningen. I annat fall äger Nordiske Medier rätt att 
disponera över densamma. 

 
10. Det är ej tillåtet att ställa ut levande djur (såvida detta ej är 

avtalat), explosiva varor eller annat som Nordiske Medier 
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 sådana 
myndigheter eller organ. 

 
Utställare erinras om sina skyldigheter i samband med utställning 
av maskiner mm enligt Arbetsmiljölagen, 3 kap 8§ samt 
tillämpliga föreskrifter ur Arbetarskyddsstyrelsens eller 
Arbetsmiljöverkets författningssamling. Nordiske Medier friskriver 
sig från allt ansvar för skador eller ålägganden till följd av att 
bestämmelser ej följs eller godkännande ej inhämtas. Utställare 
ersätter Nordiske Medier för alla utgifter och skador till följd 
härav. 

11. Det är förbjudet för utställare att inom mässområdet genom 
skyltning hänvisa till utställning utanför mässområdet. 

 
12. I monterhyran ingår utställarkort i proportion till monterns storlek. 

 
13. Utställaren ansvarar för att eventuella STIM-avgifter som kan 

uppstå pga. musikunderhållning i den egna montern korrekt 
redovisas till STIM. 

 
14. Nordiske Medier ansvarar ej för i utställarens monter utställda 

föremål eller dekorationer, oavsett om skada uppkommit genom 
fel eller försummelse av Nordiske Medier eller av personal för 
vilken Nordiske Medier ansvarar. 

 
15. I de fall katalog upprättas införes kostnadsfritt uppgifter om 

utställaren. Nordiske Medier frånsäger sig allt ansvar för ev. 
felaktigheter i katalogen. 

 
16. Det är förbjudet för utställaren att: 

- placera föremål utanför monterområde eller 
blockera brandskyddsanordningar, reservutgångar 
och elcentraler, 
- låta dekorationer och dylikt överstiga de maximihöjder 
som är bestämda för utställningen ifråga utan tillstånd av 
Nordiske Medier, 
- använda av brandmyndigheterna ej godkända 
dekorationsmaterial, 
- utan brandmyndigheternas och Nordiske Mediers tillstånd 
använda öppen eld och/eller förvara gaser och lättantändliga 
vätskor inom utställningsområdet, 
- utanför den egna montern sprida reklam utan tillstånd av 
Nordiske Medier. 

 
17. Utflyttning får ej påbörjas innan mässans stängning. 

 
18. Föremål som kvarlämnats i montern kan Nordiske Medier efter 

utflyttning låta bortföra på utställarens ansvar och bekostnad. 
 

19. Om, på grund av omständigheter som Nordiske Medier inte 
råder över, inskränkning med avseende på uppvärmning eller 
tillhandahållande av elström och vatten sker, är utställaren ej 
berättigad att återfå erlagd monterhyra eller del därav liksom ej 
heller erhålla någon form av skadestånd. 

 
20. Skulle, till följd av krig, särskilda åtgärder från stat och kommun, 

strejk, lockout, brand eller annan härmed jämförbar händelse, 
Nordiske Medier nödgas ställa in eller skjuta upp utställningen, 
återbetalas ej erlagd monterhyra. Utställaren äger däremot, så 
snart utställningen kan avhållas, rätt till förtur avseende 
monterplats samt rätt till viss kompensation för tidigare inbetald 
monterhyra vid inbetalning av den nya monterhyran. Utöver detta 
äger utställaren ej rätt till någon form av skadestånd. 

 
21. Skulle särskild skatt eller annan pålaga komma att uttagas för 

åtaganden enligt detta kontrakt skall motsvarande belopp 
erläggas av utställaren. 

 
22. Utställaren medger att tillgängliga uppgifter om denne får 

lämnas till tredje man.

 


