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Allmänna bestämmelser för event arrangerade av 
Nordiske Medier Stockholm AB 

 
 
 
 
 
 

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

2. Partner/sponsor äger rätt att frånträda 
beställningen utan kostnad om denne 
skriftligen anmäler detta inom 10 dagar från 
orderbekräftelse. Partner/sponsor som önskar 
avboka, skall skriftligen meddela Nordiske 
Medier. Nordiske Medier förbehåller sig rätten 
att disponera avbokat partnerskap efter eget 
gottfinnande utan någon ersättning till 
partner/sponsor.  
 

3. Betalning av partner-/sponsorskap skall ske 
enligt orderbekräftelse. Vid försenad 
betalning debiteras dröjsmålsränta räntelagen 
(1975:635). Nordiske Medier äger rätt att 
disponera utställarens avbokade partner-
/sponsorskap efter eget gottfinnande om 
partner/sponsor ej erlagt full likvid enligt 
fakturans förfallodag. Disponeras partner-
/sponsorskapet av Nordiske Medier enligt 
denna punkt fritager detta ej utställaren från 
betalningsskyldighet.  
 

4. I priset för partner-/sponsorskapet ingår det 
som beskrivs i partner-/sponsorpaket i 
särskild bilaga. 

 
5. Klagomål på partner-/sponsorpaket och 

synlighet ska framföras omedelbart. Skulle 
Nordiske Medier inte kunna rätta i enlighet 
med vad som beskrivs i partner-
/sponsorpaket är partnern/sponsorn i första 
hand skyldig att underkasta sig de jämkningar 
som omständigheterna kan påkalla. Kan 
Nordiske Medier överhuvudtaget inte erbjuda 
jämkning på grund av fel eller försummelse, 

för vilka Nordiske Medier svarar, äger 
partner/sponsor rätt att återfå inbetald 
summa. Därutöver äger partner/sponsor inte 
rätt att erhålla någon ersättning och äger 
sålunda i intet fall rätt till ersättning för indirekt 
skada.  

 
6. Partner-/sponsorskap får ej helt eller delvis 

överlåtas.  
 
7. Nordiske Medier friskriver sig från allt ansvar 

för skador eller åläggande till följd av att 
bestämmelser inte följts eller godkännande ej 
inhämtas av partner/sponsor. Partner/sponsor 
ersätter Nordiske Medier för alla utgifter och 
skador till följd härav.  

 
8. 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 
eventet, återbetalas ej erlagd avgift. Partner/ 
sponsor äger däremot så snart eventet kan 
hållas, rätt till förtur avseende partner-
/sponsorskap samt rätt till viss kompensation 
för tidigare inbetald avgift vid inbetalning av 
den nya avgiften. Utöver detta äger inte 
partner/sponsor ej rätt till någon form av 
skadestånd.  

 
9. Skulle särskild skatt eller annan pålaga 

komma att uttagas för åtagande enligt detta 
kontrakt skall motsvarande belopp erläggas 
av partner/sponsor. 

 
10. Partner/sponsor medger att tillgängliga 

uppgifter får lämnas till tredje man. 
 

 
 
 
 
 
 


