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Avbokningsregler för sponsorer & utställare 
 
K.B. = Kongressbyrå, MKON 
 
1. Anmälan är bindande för utställaren tills den antagits eller avböjts av K.B. Antages anmälan har härigenom bindande avtal 
träffats avseende den monterplats och hyra som angivits i K.B.s orderbekräftelse. Utställaren äger rätt att frånträda avtalet dock 
endast därest han skriftligt anmält detta inom 14 dagar efter orderbekräftelsens datum. 
2. Vid annullering gäller, att till betalning förfallet belopp utgör kostnad för annulleringen. 
3. Bryter Utställaren mot kontraktet och sker icke rättelse omedelbart efter anmaning, kan Utställaren avstängas från 
deltagande, varvid Utställaren ej äger återfå inbetald platshyra. 
4. Utställaren ska ha färdigbyggt sin utställning senast 2 timmar före kongressens öppnande, om inget annat är 
överenskommet. 
5. Utställaren förbinder sig att följa samtliga bestämmelser för utställningar sådana de angivits i denna anmälan och övriga 
särbestämmelser som kan komma att utfärdas av K.B. 
6. Utställaren är skyldig underkasta sig de jämkningar i plats och utrymme som av omständigheterna kan påkallas. Klagomål 
på tilldelad monter framföres innan området tages i besättning. 
7. Inflyttning får ej ske förrän monterkostnad är betald. 
8. Monter får ej helt eller delvis överlåtas. 
9. K.B. friskriver sig från allt ansvar för skador eller åläggande till följd av att bestämmelser ej följs eller godkännande ej 
inhämtats och Utställaren ersätter K.B. för alla utgifter och skador till följd härav. 
10. Det är förbjudet för Utställaren att inom kongressområdet genom skyltning hänvisa till utställning utanför 
kongressområdet. Direktförsäljning får under inga förhållanden förekomma annat än efter särskilt skriftligt medgivande 
från K.B. Orderupptagning är medgiven. 
11. Utställda varor får under pågående utställning endast avlägsnas efter speciellt tillstånd från K.B. 
12. I platshyran ingår endast monteryta, om inget annat är överenskommet. 
13. K.B. ansvarar icke för i utställarens monter utställda föremål eller dekorationer oavsett om skada uppkommit genom fel 
eller försummelse av K.B. eller av personal för vilken K.B. ansvarar. Utställaren bör därför teckna en försäkring. 
14. I de fall katalog upprättas införes kostnadsfritt uppgifter om Utställaren. K.B. frånsäger sig allt ansvar för ev. felaktigheter i 
katalogen. 
15. Det är förbjudet för Utställaren att: 
a)placera föremål utanför monterområdet eller blockera brandskydds anordningar, reservutgångar, el-centraler. 
b) låta dekorationer och dylikt överstiga de maximihöjder som är bestämda för utställningen ifråga. 
c) använda av brandmyndigheterna ej godkända dekorationsmaterial. 
d) utan brandmyndigheternas och K.B.s tillstånd använda öppen eld, förvara gaser och lättantändliga vätskor inom 
 utställningsområdet. 
e) utanför den egna montern sprida reklam. 
f) ordna sin monter, sina dekorationer, demonstrationer och försäljning på sätt som strider mot Internationella 
Handelskammarens grundregler för reklam eller som stör andra utställare och besökare. All muntlig och skriftlig 
marknadsföring skall vara vederhäftig och förenlig med marknadsföringslagen. 
16. Arrangemang som inte görs i dekorations- och reklamsyfte utan är politiskpropaganda får inte förekomma i montern eller 
på annan plats inom kongressområdet. 
17. Föremål som kvarlämnats i montern efter senaste utrymnings datum kan K.B. låta bortföra på Utställarens ansvar och 
bekostnad. 
18. Därest på grund av omständigheter varöver K.B. inte råder, inskränkning med avseende på tex. uppvärmning, 
tillhandahållande av elström och vatten sker, är utställaren ej berättigad återfå monterhyra eller del därav, liksom ej heller 
erhålla någon form av skadestånd. 
19. Skulle till följd av krig, särskilda åtgärder från stat och kommun, strejk, lockout, brand eller annan härmed jämförlig 
händelse K.B. nödgas inställa eller uppskjuta avhållandet av utställningen, återbetalas ej erlagd platshyra. Utställaren 
äger däremot rätt till samma eller motsvarande plats så snart utställningen åter kan avhållas. 
20. Skulle särskild skatt eller annan pålaga komma att uttagas å åtaganden enligt detta kontrakt skall motsvarande belopp 
erläggas av utställaren. 
21. Utställaren har alltid rätt att kostnadsfritt avboka monteryta upp till 14 dagar från orderbekräftelsens datering. Vid senare 
avbokning debiteras 100 procent av monterytan. 
22. Om konferensen/mötet blir ändrat från fysiskt till digitalt möte, kan avbokning ske inom 14 dagar efter beslut delges minus en 
administrationsavgift på 10% på den totala kostnaden. Om utställare bibehåller sin sponsring vid digitalt möte och kostnaden för 
digital medverkan är lägre än ursprungspriset, erhåller Utställaren kredit på mellanskillnad. Om mötet ändras till hybrid, på grund 
av restriktioner från regering, avbokning kan ej göras kostnadsfritt, då gäller punkt 21. 
 


