
www.vatternrundan.se

Utställarvillkor

1. Bokningar registreras i den ordning de inkommer. Arrangören förbehåller sig rätten att göra de 
justeringar i turordningen och fördelningen av utrymmen som betingas av ett rationellt utnytt-
jande av mässområdet, samt behovet av att presentera ett så fylligt utbud som möjligt.

2. Inkommen bokning om deltagande som Utställare vid Mässan provas av Arrangören som, då 
denna anser skäl därtill föreligger, äger rätt att vägra upplåta plats på Mässan eller att lämna 
särskilda föreskrifter och villkor för utställande som Arrangören kan finna erforderliga.

 
3. Den hyrda platsen får ej överlåtas, varken helt eller delvis, utan Arrangörens medgivande.

4. Betalning görs i två steg. En bokningsavgift motsvarande 10% av utställaravgiften faktureras 
inom 30 dagar efter bekräftad anmälan. Resterande 90% av utställaravgiften samt kostnaden 
för eventuella tilläggsbeställningar faktureras inom 30 dagar efter Mässan.

5. Vid avbokning är bokningsavgiften icke återbetalningsbar, oavsett orsak till avbokning. Vid 
avbokning senare än 31/5 debiteras resterande 90% av utställaravgiften, oavsett orsak till av-
bokning.

 
6. Arrangören har inget juridiskt ansvar, ej heller försäkring för Utställarens material.  

Viss bevakning utav Mässan kommer att ske av ronderande väktare under natten.
 
7. Montrar skall vara klara för öppning senast klockan 12.00 Helg 1 (5/6) respektive Helg 2 (11/6) 

och får ej nedmonteras eller flyttas under mässans öppettider utan Arrangörens medgivande.
 
8. Utställaren ansvarar för att utställningsmaterialet är undanplockat och monterytan städad efter 

Mässan.

Behandling av personuppgifter
För att boka plats på Mässan krävs att Utställaren lämnar vissa personuppgifter till Arrangören.
Vilka uppgifter som är obligatoriska framgår i formuläret i samband med bokningen. 
Om uppgifterna inte fylls i kan Utställaren inte delta på Mässan. 
 
Vid deltagande på Mässan behandlar Arrangören personuppgifterna för i huvudsak följande 
ändmål:
 
 - Kunna genomföra och administrera bokningen och tillgodose Utställarens behov.
 - Kunna kommunicera med Utställaren inför, under och inom sex (6) månader efter Mässan.
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Vem har tillgång till personuppgifterna?
Utställarens personuppgifter behandlas som utgångspunkt endast av Arrangören. Arrangören 
samarbetar dock med andra företag som får ta del av Utställarens personuppgifter om det är nöd-
vändigt för att fullgöra Arrangörens åtaganden gentemot Utställaren. Kontakta Arrangören för mer 
information om vilka parter som i så fall har fått tillgång till personuppgifterna.

Genom att anmäla er till Vätternrundanmässan 2020 förbinder ni er till dessa villkor.

Utställaravgifter
Ordinarie utställare Helg 1: 17 500 kr (exkl. moms)
   Helg 2: 20 000 kr (exkl. moms)
   Helg 1 och 2: 20 000 kr (exkl. moms)

Local Sales  Helg 1/Helg 2/Helg 1 och 2: 10 000 kr (exkl. moms)

Föreningstältet Helg 1/Helg 2/Helg 1 och 2: 1 000 kr (exkl. moms)
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