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    GENERELLE VILKÅR - EASYFAIRS NORDIC AB   

 

I disse Generelle Vilkår skal følgende begreper 
forstås som angitt nedenfor: 

Arrangør: arrangøren av Handelsmessen, dvs. 
EASYFAIRS NORDIC AB, med adresse Åby Arenaväg 8 
A, 431 62 Mölndal, og registrert kontoradresse (Sv. 
säte) i Stockholm, med organisasjonsnummer 
556314-1091. 

Handelsmessen: handelsmesse organisert av 
Arrangøren, som beskrevet i søknaden om 
deltakelse. 

Utstiller: enhver person eller organisasjon som 
søker om deltakelse på Handelsmessen og/eller 
godkjennes som deltaker av Arrangøren i henhold til 
bestemmelsene i disse Generelle Vilkårene. 

ANVENDELSE AV DE GENERELLE VILKÅRENE  

1. Disse Generelle Vilkårene skal gjelde for 
avtaleforholdet og alle forpliktelser mellom 
Arrangøren på den ene siden, og Utstiller på den 
andre siden, i forbindelse med søknad om deltagelse 
og deltagelse på Handelsmessen.  

2. Ved å innlevere søknad om deltakelse på 
Handelsmessen, aksepterer Utstiller uttrykkelig at 
alle forpliktelser mellom Utstiller og Arrangøren i 
relasjon til Handelsmessen reguleres av disse 
Generelle Vilkår. Utstillers generelle vilkår gjelder 
ikke, selv om disse skulle være opprettet etter disse 
Generelle Vilkår.  

3. For å være gyldig, skal ethvert avvik fra disse 
Generelle Vilkårene være underlagt Arrangørens 
forutgående og uttrykkelige skriftlige samtykke.  

SØKNAD OM DELTAKELSE, AVLYSNING 

4. Søknader registreres i den rekkefølgen de mottas. 
Arrangøren forbeholder seg retten til å gjøre de 
justeringer i prioritetsordningen og fordelingen av 
plass som er nødvendig for å sikre rasjonell 
utnyttelse av utstillingshallene og for å kunne 
presentere et så bredt bransjetilbud som mulig.  

5. Arrangøren vurderer alle innkomne søknader, og 
har rett til å nekte plass på Handelsmessen dersom 
den finner grunnlag for det, alternativt å stille slike 
vilkår for utstillingen som Arrangøren finner 
nødvendig.  

6. Hel eller delvis overdragelse av retten til å delta 
er ikke tillatt uten Arrangørens samtykke.  

7. Tilbaketrekning/kansellering av søknaden om 
deltakelse på Handelsmessen fritar ikke Utstiller fra 
forpliktelser til å betale for bestilte varer og 
tjenester.  Avbestilling kan kun gjøres innen 8 dager  
uten avbestillingsgebyr. Deretter gjelder følgende 
avbestillingsgebyr:   

a) Dersom avbestilling meddeles minimum 
seks måneder før åpningsdatoen for 
Handelsmessen: et avbestillingsgebyr 
tilsvarende 50% av den totale 
bestillingsverdien ekskludert mva; 

b) Dersom avbestilling meddeles mellom 
seks og tre måneder før åpningsdatoen: et 
avbestillingsgebyr tilsvarende 75% av den 
totale bestillingsverdien ekskludert mva; 

c) Dersom avbestilling meddeles mellom tre 
måneder og tretti dager før 
åpningsdatoen: et avbestillingsgebyr 
tilsvarende den totale bestillingsverdien 
inkludert mva; 

d) Dersom avbestilling skjer mindre enn 
tretti dager før åpningsdatoen eller etter 
åpningsdatoen: et avbestillingsgebyr 
tilsvarende den totale bestillingsverdien 
inkludert mva samt summen av eventuelle 
andre fakturaer som skal betales til 
Arrangøren, med tillegg av SEK 10,000 
inkludert mva i henhold til lov, for å 
kompensere for den ulempe Arrangøren 
lider som følge av den sene avbestillingen. 
Uteblitt deltakelse uten forutgående 
melding  om avbestilling av deltakelse på 
Handelsmessen skal likestilles med det 
sistnevnte tilfellet.   

UTSTILLINGER OG MESSEOMRÅDE 

8. Messehallene er tilgjengelige for Utstillerne fra 
den dag som meddeles av Arrangøren. Alle 
utstillinger må være ferdig montert kvelden før 
åpningsdagen. Utstiller er forpliktet til å akseptere 
enhver endring av plass og plassering som kreves 
etter omstendighetene. Området som allokeres til 
Utstiller kan ikke overskrides verken i høyde eller 
andre dimensjoner uten forutgående samtykke fra 
Arrangøren. Utstiller er forpliktet til å innrette seg 
etter ethvert regelverk som utstedes av nasjonale 
eller kommunale myndigheter. Arrangøren har ikke 
ansvar for kostnader eller tap som oppstår i denne 
forbindelse. 
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9. Varer som etter Arrangørens vurdering er 
åpenbart upassende for Handelsmessen fra et 
kvalitetsmessig eller estetisk synspunkt, eller for 
øvrig anses upassende, kan ikke stilles ut. Dersom 
slik utstilling har skjedd, skal varene etter 
anmodning umiddelbart fjernes. Arrangøren har rett 
til å iverksette dertil nødvendige tiltak.  

10. Alle varer må være fullstendig lisensierte (ingen 
piratkopier), beskattede og tillatt for salg i det 
landet der Handelsmessen finner sted. Utstiller er 
ansvarlig for å sette seg inn i og sikre full 
overholdelse av vertskapslandets lover og regler. 
Arrangøren forbeholder seg retten til å stenge 
utstillinger som selger ulovlige eller ulisensierte 
varer.    

11. Ingen mat eller drikke, verken innpakkede eller 
ferske, kan selges eller deles ut uten at Arrangøren 
uttrykkelig på forhånd har samtykket til dette. 

12. Kun maskiner som arbeider stillegående kan 
stilles ut. Utstillere påminnes om sin forpliktelse i 
henhold til nasjonal arbeidsmiljølov om å sikre at 
utstyr som stilles ut for salg eller promotering skal 
være i en tilstand som gir tilstrekkelig beskyttelse 
mot fare for helse og ulykker. 

13. Alle elektriske installasjoner skal godkjennes av 
Arrangørens installatør, som er ansvarlig overfor 
myndighetene.  

14. Arrangøren sørger for generelt renhold, men 
Utstiller er ansvarlig for å holde sitt tildelte 
utstillingsområde rent og ryddig.  

15. Alle utstillinger må fjernes fra messeområdet 
etter avslutning av Handelsmessen på den dato som 
er angitt av Arrangøren. Dersom dette ikke er gjort 
har Arrangøren rett til å fjerne utstillingen på 
Utstillers regning og risiko. Utstillingen kan ikke 
demonteres tidligere enn 30 minutter etter 
Handelsmessens avslutning.  

16. Dersom Arrangøren blir holdt ansvarlig for å 
betale avgifter til staten eller lokale myndigheter 
basert på individuelle utstilleres leie eller andre 
utgifter for deltakelse på Handelsmessen, skal 
Utstiller kompensere Arrangøren fullt ut. 

17. Utstillingen kan ikke demonteres eller fjernes 
fra utstillingsplassen mens Handelsmessen pågår. 
Utstiller er ansvarlig for å overholde nasjonalt 
regelverk for (midlertidig) import og gjenutførsel av 
varer. Utstiller skal selv bekoste transport, 
montering og demontering av utstillinger, telt, 
paviljonger, etc. samt tilkobling til elektrisitet, 
vann, etc fra eksisterende hovedtilkoblinger. 
Transport kan utføres av Arrangørens 
transporttjeneste etter fastsatte priser.  

18. Utstillingens høyde skal ikke overstige 2,5 
meter, med mindre Arrangøren på forhånd 
samtykker til dette. Dersom utstillingshøyde over 
2,5 meter tillates vil det påløpe et tilleggsgebyr.  

19. På messeområdet er det ikke tillatt å reklamere 
med plakater for utstilling utenfor messeområdet.  
Plakater kan kun plasseres på plasser angitt av 
Arrangøren.  

20. Ettersom Arrangøren er en politisk nøytral 
organisasjon ber Arrangøren Utstiller om å avstå fra 
all form for politisk propaganda.  

21. Utstiller er forpliktet til å følge Arrangørens 
instruksjoner og regler på messeområdet. 

22. Overtredelse av ovenstående bestemmelser kan 
føre til bortvisning fra Handelsmessen. Utstiller har 
i slike tilfeller ingen rett til å kreve refusjon av 
allerede betalte beløp eller erstatning fra 
Arrangøren.   

DIGITALE TJENESTER OG PRODUKTER 

23. Dersom Arrangøren har rimelig grunn til å tro at 
Utstiller utfører ulovlige eller skadelige handlinger 
via Arrangørens digitale tjenester eller produkter 
(f.eks. via e-post, direkte anbudsforespørsel eller i 
den digitale messeguiden) eller for øvrig anvender 
Arrangørens digitale tjenester og produkter på 
ulovlig vis (eksempelvis ved overtredelse av 
tredjeparts immaterielle rettigheter eller 
deltagelse i markedsmisbruk), skal Arrangøren være 
berettiget til å foreta de handlinger som Arrangøren 
finner passende for at slik ulovlig bruk skal opphøre, 
herunder med umiddelbar virkning å nekte Utstiller 
adgang til Arrangørens digitale tjenester og 
produkter og/eller midlertidig stenge Utstillers 
tilgang til disse tjenester og produkter, uten at 
Utstiller har rett til noen form for erstatning.  

24. Dersom det oppstår avbrudd i tilgangen til 
Arrangørens digitale tjenester og produkter på 
grunn av force majeure, andre hendelser utenfor 
Arrangørens kontroll, vedlikehold eller tekniske 
problemer, har Utstiller ikke rett til noen form for 
erstatning. Arrangøren skal, uten ugrunnet 
forsinkelse og så langt det er mulig, informere 
Utstiller om slikt avbrudd, og iverksette tiltak for at 
avbruddet skal vare så kort som mulig. 

25. Dersom de digitale tjenestene eller produktene 
midlertidig blir utilgjengelige eller opphører, eller 
tilgang til Utstillers digitale innhold nektes, skal 
Utstiller være ansvarlig for kostnadene knyttet til 
de bestilte tjenestene eller produktene. Utstiller 
har i slike tilfeller ikke rett til å si opp sine 
forpliktelser overfor Arrangøren. 

BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER 

26. Arrangøren tar kundenes personvern svært 
alvorlig og forplikter seg til å behandle 
personopplysninger som Arrangøren samler inn eller 
mottar fra sine partnere i henhold til GDPR. Mer 
informasjon om hvordan vi behandler 
personopplysninger finner du i vår 
personvernerklæring på www.easyfairs.com 

http://www.easyfairs.com/
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27. Innenfor rammen av denne avtalen vil 
Arrangøren overføre Utstillers personopplysninger 
til utvalgte tredjeparter for at de digitale tjenester 
og produkter som tilbys av Arrangøren skal kunne 
fungere korrekt.  

28. Innenfor Handelsmessens rammer kan Utstiller 
sende en liste til Arrangøren med kunder og 
potensielle kunder som Utstiller ønsker å invitere 
eller informere om sin deltakelse på 
Handelsmessen. Arrangøren vil sende invitasjoner 
eller tilbud om å delta på Handelsmessen til de 
nevnte personer eller virksomheter. Utstiller 
bekrefter at kontaktlisten er utarbeidet i samsvar 
med den europeiske personvernforordningen, samt 
at de nevnte personer er informert om muligheten 
for at Utstillers samarbeidspartnere kan gjenbruke 
kontaktinformasjonen til markedsføringsformål og 
har gitt eventuelle lovpålagte samtykker til slik bruk 
av personopplysningene i henhold til gjeldende rett 
på stedet der Handelsmessen finner sted. Utstiller 
garanterer overfor Arrangøren at Utstillers kunder 
og potensielle kunder ikke vil fremme krav mot 
Arrangøren relatert til bruk av deres 
kontaktinformasjon for å informere dem om 
Handelsmessen eller relaterte arrangementer. 
Utstiller skal umiddelbart informere Arrangøren 
dersom kunder eller potensielle kunder motsetter 
seg at deres kontaktinformasjon behandles av 
Arrangøren.  

29. Arrangøren har rett til å gjennomføre lyd- 
og/eller bildeopptak på Handelsmessen, herunder 
fra stands og utstillinger, og bruke slike opptak i 
forbindelse med egen eller generell markedsføring, 
dokumentasjon og i media. Utstiller garanterer at 
den ikke på noen måte vil motsette seg dette på 
bakgrunn av opphavsrett. 

 

IMMATERIELLE RETTIGHETER  

30. Utstiller garanterer at dens aktiviteter innenfor 
rammen av Handelsmessen ikke på noen måte 
krenker tredjeparts rettigheter, herunder 
immaterielle rettigheter (f.eks. opphavsrett, 
varemerker, patenter, designrettigheter) eller på 
noen annen mate er forbudt eller ulovlig.   

FAKTURERING OG BETALINGSVILKÅR 

31. Fakturering og betalingsvilkår; 

a) Betalingsvilkår er 30 dager netto. Ved 
betaling etter forfallsdato tilkommer et 
purregebyr på SEK 60,00 eller tilsvarende i 
relevant valuta.  

b) Første faktura sendes 8 dager etter 
bestilling.  

c) Årlige messer faktureres 50% ved bestilling, 
og resterende 50% 4 måneder før 
Handelsmessen.  

d) Handelsmesser som finner sted annethvert 
år faktureres 20% ved bestilling, 30% et år 

før, og de resterende 50% 4 måneder før 
Handelsmessen.  

e) Bestillinger som foretas 4 måneder eller 
mindre før Handelsmessen faktureres 100% 
umiddelbart.  

f) Deltagelse må være betalt i sin helhet 3 
måneder før oppstart av Handelsmessen.  

Innsigelser mot innholdet i ordrebekreftelsen må 
fremsettes innen 8 dager etter bestilling.  

FORSIKRING 

32. Utstiller er forpliktet til å ha tilstrekkelig 
forsikring for sin deltagelse på Handelsmessen, 
inkludert for dekning av skader som Utstiller kan 
påføre tredjepart og/eller tredjeparts eiendom. 
Ved utilstrekkelig forsikringsdekning er Utstiller 
ansvarlig for alle skader som ikke dekkes.  

FORCE MAJEURE OG AVLYSTE HANDELSMESSER 

33. Bortsett fra forpliktelsen til å betale utestående 
beløp, er partenes forpliktelser utsatt eller 
begrenset i perioder med force majeure. Force 
majeure skal bety enhver uforutsigbar og 
uunngåelig hendelse utenfor partenes kontroll, som 
utgjør en uoverstigelig hindring som hindrer partene 
fra å oppfylle sine forpliktelser, inkludert, men ikke 
begrenset til, naturkatastrofer, brann, mangel på 
(nødvendig) energi eller naturgass, nettverksbrudd, 
streik, terrorhandlinger eller terrortrussel, en 
epidemi eller pandemi, en beslutning fra eieren 
eller operatøren av bygningen der Handelsmessen 
finner sted som medfører betydelige kostnader for 
bruken av lokalene og/eller organiseringen av 
Handelsmessen og/eller gjør det forbudt, og andre 
hendelser eller situasjoner som vesentlig øker 
kostnadene for å bruke lokalene og/eller organisere 
Handelsmessen og/eller gjør det uoverkommelig, 
etc.  

34. I tilfeller hvor en force majeure-hendelse fører 
til at Handelsmessen utsettes eller avlyses, skal alle 
forskuddsfakturaer betraktes som 
forskuddsfakturaer for den utsatte Handelsmessen 
eller neste Handelsmesse.  

35. I tilfelle av et generelt reiseforbud fra 
myndighetene, herunder som resultat av en 
pandemi eller epidemi, som påvirker byen eller 
regionen der Utstiller har sitt forretningskontor og 
forhindrer denne fra å reise til Handelsmessen, skal 
forskuddsfakturaer utstedt til Utstilleren opp til 
dette tidspunkt anses som forskuddsfakturaer for 
neste Handelsmesse, med mindre reiseforbudet er 
nedlagt som følge av Utstillers manglende 
overholdelse av særlige vilkår fastsatt av 
myndighetene. I sistnevnte tilfelle kan Utstiller ikke 
påberope en force majeure-hendelse, og 
forskuddsfakturaene vil fortsatt gjelde for den 
Handelsmessen som Utstiller opprinnelig skulle 
delta på.  

36. Dersom arrangeringen av Handelsmessen skulle 
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bli vanskeliggjort på grunn av uforutsette 
omstendigheter utenfor Arrangørens vilje eller 
rimelige kontroll, annet enn de som nevnes i punkt 
33-35, inkludert, men ikke begrenset til, 
myndighetshandlinger eller en rettsavgjørelse, 
helse- og/eller sikkerhetstiltak (blant annet ved 
pandemi), handling fra eieren eller operatøren av 
bygningen der Handelsmessen arrangeres, streik 
eller arbeidskamp som påvirker bemanningen til 
Arrangøren, i et slikt omfang at det ikke helt eller 
delvis er mulig å gjennomføre Handelsmessen på det 
planlagte stedet eller den planlagte datoen (blant 
annet dersom de aktuelle omstendighetene skulle 
gjøre de ulønnsomt), har Arrangøren rett til å avlyse 
Handelsmessen, flytte den til et annet sted eller til 
en annen dato, enten helt eller delvis, eller til å 
forkorte varigheten av Handelsmessen og/eller 
periodene for montering og/eller demontering, 
uten at Utstiller har krav på erstatning for dette. 
Utstiller erkjenner herved at den under slike 
omstendigheter ikke vil ha krav på refusjon, 
erstatning eller kostnadsdekning. 
Forskuddsfakturaer som er utstedt til  Utstiller skal 
i så fall anses som forskuddsfakturaer for den 
flyttede eller utsatte Handelsmessen.  

37. Til tross for ovenstående har Utstiller rett til 
tilbakebetaling av fakturaer som betales av Utstiller 
kun dersom Arrangøren har besluttet å avlyse 
Handelsmessen som konsept i sin helhet, uten 
mulighet for Utstiller til å delta på en tilsvarende 
eller lignende Handelsmesse på et senere tidspunkt.   

38. Dersom Arrangøren bestemmer seg for å ikke 
arranger Handelsmessen av en hvilken som helst 
grunn (inkludert kommersielle årsaker), selv om det 
ikke utgjør en force majeure-hendelse som ovenfor, 
har Utstiller kun rett til refusjon av eventuelle 
forskudd og fakturaer som allerede er betalt, og 
ikke til noen form for erstatning (verken på grunn av 
tapt fortjeneste, kostnader, skade eller på annet 
grunnlag).  

ANSVAR 

39. Utstiller er ansvarlig for enhver skade på 
personer, gjenstander, utstillingslokaler og andre 
områder som forårsakes av Utstiller selv eller noen 
av dennes oppdragstakere, samt for eventuelle 
skader som oppstår på grunn av Utstillers 
manglende tilsyn med den leide utstillingsplassen. 
Utstiller er ansvarlig overfor Arrangøren for alt 
direkte og indirekte tap (inkludert tapt fortjeneste, 
advokat- og saksomkostninger, etc.) som oppstår 
som følge av en hendelse som er forårsaket helt 
eller delvis, direkte eller indirekte, av de utstilte 
gjenstandene.     

40. Arrangøren er ansvarlig for generell sikkerhet. 
Arrangøren kan imidlertid ikke holdes ansvarlig for 
Utstillers varer eller Utstillers forsikring av varer og 
virksomhet.  

41. Arrangørens ansvar etter avtaleforholdet og alle 
forpliktelser mellom Arrangøren på den ene siden og 
Utstilleren på den andre siden, med hensyn til 

melding om deltakelse og deltakelse på 
Handelsmessen er begrenset til direkte tap, og 
omfatter således ikke følgetap, tapt fortjeneste 
eller annet indirekte tap.  

TVISTELØSNING OG LOVVALG 

42. Disse Generelle Vilkår er underlagt og skal 
fortolkes i samsvar med svensk rett.  

43. Enver tvist som oppstår fra eller i forbindelse 
med disse Generelle Vilkår avgjøres av de ordinære 
domstoler i Sverige, med Stockholm tingrett 
(Stockholm tingsrätt) som første instans.  

 


