VILLKOR
1. Utställaren förbinder sig, från och med dagen för Utställarens anmälan om deltagande i Opportunity Day, att
följa dessa allmänna villkor. Om Utställarens anmälan inte
bekräftats mail med information om tilldelad plats av Arrangerören är Arrangerören inte skyldig att tillhandahålla
det utställarpaket som angetts i anmälningsblanketten.
2. Utställaren har ingen rätt att avboka sin utställning utan
arrangörens förhandsgodkännande. Avbokning efter den
1 september 2019 får endast ske mot betalning av en avbokningsavgift om 5000 kr. Ställer inte utställaren ut på
mässdagen ska utställaren erlägga en ”no-show avgift” om
10000 sek.
2. Utställaren är skyldig att underkasta sig de inskränkningar i plats och utrymme som kan behövas på grund av
omständigheterna.
3. Arrangören äger rätt att ställa in mässan utan något
som helst ansvar gentemot utställaren. Dock åtar sig arrangören att omgående meddela utställaren därom.
4. Arrangören åtar sig att renhålla i allmänna utrymmen.
Utställaren åtar sig i) att renhålla den utställningsyta som
tilldelas Utställaren, ii) hålla monterplatsen bemannad
under mässans öppettider på mässdagen, iii) att ansvara
för upp- och nedmontering av monter, iv) att visa vederbörlig omsorg för mässlokalen och lokalens tillgångar, och
v) att visa vederbörlig omsorg för andra utställare (t.ex. att
inte framföra musik i mässlokalen). Uppmontering av
monter ska vara klar senast kl. 30 min innan mässan öppnar. Nedmontering av monter får inte påbörjas innan
mässan avslutats.

arens logotyp och andra kännetecken i Arrangörens
marknadsföring av Mässan och Opportunity Day.
7. Utställaren ska stå för alla kostnader och hålla Arrangören skadeslös från allt ansvar eller anspråk som kan riktas
mot Arrangören p g a överträdelse av dessa allmänna villkor.
8. Utställare ska inte:
a) placera föremål utanför den tilldelade ytan eller
blockera brandskyddsanordningar, reservutgångar
eller el-centraler;
b) ordna sin monter, sina dekorationer och demonstrationer på sätt som stör andra utställare eller besökare.
9. Gör sig Utställaren skyldig till åverkan på fasta byggnadsdelar, ska Utställaren hålla Arrangören skadeslös för
detta. Utställaren ska ersätta Arrangören för kostnad för
att återställa skada.
10. Vid överträdelse av dessa allmänna har Arrangören
rätt att när som helst avvisa Utställaren med personal från
Mässan. Utställaren har inte rätt att med anledning av
sådan åtgärd rikta krav mot Arrangören.
11. Arrangören åtar sig inget som helst ansvar gentemot
Utställaren eller Utställarens personal om inte Arrangören
haft uppsåt eller varit grovt vårdslös.
14. Om Utställaren inte fullgör sina förpliktelser som
framgår av dessa villkor äger Arrangören rätt att säga upp
utställningsavtalet med omgående verkan.

5. Utställaren ansvarar även för att inom mässområdet
följa lokalens säkerhetsinstruktioner samt de säkerhetsföreskrifter som myndigheter eventuellt kan utfärda.

15. Utställaren får inte helt eller delvis överlåta Utställarpaketet till annan part utan Arrangörens föregående
skriftliga samtycke.

6. Utställaren åtar sig att följa samtliga instruktioner som
Arrangören kan meddela avseende utställning på Mässan.
Utställaren beviljar Arrangören en licens att nyttja Utställ-

16. Tvist i anledning av utställningsavtalet ska avgöras av
allmän domstol i Göteborgs tingsrätt.

