Anmälan / Booking form
28-31 augusti 2018
Svenska Mässan, Göteborg

V.g. texta.
Please, use block letters.

Firmanamn / Company

Org.nr / VAT No.

Kontaktperson / Contact person

www.

Adress, postnr, postadress / Address, incl. postcode

Tel

Land / Country

E-mail

Inköpsnummer / Referens / Purchase No. / Reference

Fakturaadress, om annat än ovan / Invoice address, if different from above.
Firmanamn / Company

Org.nr / VAT No.

Kontaktperson / Contact person

www.

Adress, postnr, postadress / Address, incl. postcode

Tel

Land / Country

E-mail

Inköpsnummer / Referens / Purchase No. / Reference

Önskad platsyta / Space required

(______x______) =
Därpå följande

m2

Platshyra per
/
Space rent per m2

2

9-20 m
SEK 1 550 / m2

2

21-60 m
SEK 1 300 / m2

m2

m2

min 9 m2

/ Additional space up to and including

61-150 m2
SEK 995 / m2

151-220 m2
SEK 820 / m2

Kontakta oss gärna för mer information om designad monter /monterbyggnation.
We would like more information regarding designed stand/stand construction.
Grundavgift / Basic charge
Grundavgift SEK 5 000 tillkommer utöver platshyra och inkluderar grundpaket för besökarregistrering.
Faktureras vid bekräftelsen.
In addition a basic charge of SEK 5 000 will be invoiced on confirmation. Includes visitors registration system.
Utställarförsäkring / Exhibitor insurance
SEK 1 400. Utställarförsäkringen täcker skador enligt gällande försäkringsvillkor, www.svenskamassan.se.
Försäkringen är obligatorisk och debiteras i samband med monterhyran. Maxbelopp SEK 300 000. Uppgår det totala
värdet av ert material till ett högre belopp v g kontakta er säljare på After Sales.
SEK 1 400. Exhibitor insurance covers damage as set out in the
existing insurance terms and conditions, www.svenskamassan.se. Exhibition insurance is obligatory and will be
debited with the stand rent. Please contact your salesperson at After Sales if the total value of your material
exceeds SEK 300 000.
Samutställare / Co-exhibitor
Samutställare får samma utrymme i mässkatalogen och på hemsidan som huvudutställaren samt alla utskick gällande
mässdeltagandet. Pris SEK 5 000 / samutställare.
Co-exhibitors will get the same exposure and information as the main stand holder. Price SEK 5 000 / co-exhibitor.
Vi kommer att ställa ut följande produkter / produktslag / We intend to exhibit the following products/product groups:

Denna anmälan är bindande och undertecknad förbinder sig att följa de bestämmelser som finns angivna på omstående sida. Tack för din anmälan.
This booking is legally binding and the undersigned undertakes to comply with the regulations specified on the reverse side. Thank you for your booking.

Datum & ort / Date & Place

Behörig signatur / Duly authorized signature

Betalningsvillkor:
20% av platshyran faktureras och förfaller till
betalning 180 dagar före mässans öppnande.
Resterande platshyra förfaller till betalning
60 dagar före mässan. Tekniska tjänster
förfaller till betalning 14 dagar före mässans
öppnande. Faktura utsändes 30 dagar före
förfallodag. Vid betalning efter förfallodagen
tillkommer dröjsmålsränta med 2% per mån.
Annullering av kontrakt medför icke befrielse
från erläggande av beställd platshyra.
Moms tillkommer på alla priser.
Allmänna bestämmelser - läs här
Tekniska bestämmelser - läs här
Överträdelser av ovanstående bestämmelser kan
föranleda avvisande från Mässan.Vederbörande
äger icke rätt att mot Mässan på grund härav
resa krav om återbetalning av redan erlagda
avgifter eller om skadestånd.

Terms of payment:
20% of the stand rental is to be paid 180 days
and the balance
60 days before the opening of the exhibition.
Technical services are to be paid 14 days
before the opening of the exhibition. Invoices
will be sent out 30 days before the date of
maturity and must be settled by the stipulated
date. Interest will be charged after due date.
Interest rate is 2% per month. The exhibitor is
responsible for the entire cost of space if the
contract is cancelled. VAT will be levied in
accordance with Swedish tax legislation.
General regulations - read here
Technical regulations - read here
VAT-registration
Non-Swedish traders with no permanent
establishment in Sweden are liable for VAT.
Exhibitors that sell directly to the consumer/
end-user must register for VAT with the
Swedish Tax Authority in Stockholm. For
more information about this and VAT refund of
your expenses in Sweden please visit
www.vatadviser.se.
Violation of the above conditions may lead to
expulsion from the exhibition. Those concerned
will not be entitled to demand repayment of fees
paid or payment of damages.

Sänd anmälan till / Please mail the booking form to: Trä & Teknik 2018, Svenska Mässan AB, SE-412 94 Göteborg.
E-mail to: tra@svenskamassan.se Tel: +46 31 708 80 00. www.traochteknik.se
Bankgiro: 504-1751 Bank: Svenska Handelsbanken. IBAN: SE2860000000000771703228. VAT No: SE556455772501.
Svenska Mässan Mässor och Möten AB, Säte/Registered Office: Göteborg, Org.nr/Reg.No: 556455-7725

