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Anmälan monterplats tillbehörsmässa på MalmöMässan 

 

Var vänlig texta.  

 

Företag (juridiskt namn) 
 

 

Marknadsföringsnamn 

Organisations-/personnummer 
 

 

Non-Swedish traders that sell directly: Contact the Swedish tax authority 

regarding Swedish VAT-number (www.skatteverket.se)  

Adress  
 

 

Postnummer Postort  

Faktureringsadress, om annan än ovan 
 

 

Hemsida 
 

 

Kontaktperson  

E-post 
 

 

Telefon 

 

Undertecknad bokar härmed  

Monter i hallen rödmarkerad                              Bredd _____m (minimum 3m) djup 3m 

OBS: väggar ingår ej                                                 Pris 610 kr/kvm      

     

El och övriga tillbehör beställer ni hos Malmö Mäss Service 

040 - 30 67 20                                                           info@mass-service.se 

 

Biljetter 100 kr/st.               Antal biljetter ___ st. 

 

Vi kommer att ställa ut / sälja följande produkter. (OBS! All restaurangverksamhet drivs i mässans egna 

regi)Vid foder, ange fabrikat: 
…................................................................................. 

 
 

Underskrift 

Ort/Datum 
 
Firmatecknare 
 

Anmälan  

Sydskånska Kennelklubben tillhanda 

senast fredagen 11 Mars 
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Observera sid. 2! 

 

Sydskånska Kennelklubben nedan ”arrangören”, förbehåller sig fri prövningsrätt, dvs har rätt att 

pröva och utan motivering neka eller ställa upp särskilda krav för utställares deltagande.  

 

Placering 

Utefter arrangörens eget utnyttjande av utställningsområdet förbehåller vi  

oss rätten att tilldela slutlig monterplats baserat på vår totala planering.  

 

Avbokning  

Utställare har rätt att kostnadsfritt avboka sin monteryta inom  

7 dagar efter sista anmälningsdag (2022-04-09). Vid senare avbokning  

debiteras utställaren full monterhyra.  

 

Inställt evenemang på grund av force majeure  

Om arrangören beslutar att ställa in evenemanget med hänsyn till ändrade omständigheter utanför 

arrangörens kontroll (t. ex. begränsningar som följer av regerings- eller myndighetsbeslut) gäller 

följande:  

 

• Om evenemanget ställs in före den 7 April återbetalas hela monterhyran.  

 

• Om evenemanget ställs in efter den 7 April återbetalas 70 % av monterhyran.  

 

För att ovan ska vara gällande ska arrangören kunna visa att beslutet att ställa in evenemanget har 

fattats på grund av omständighet som ligger utanför arrangörens kontroll.  

 

Betalningsvillkor  

Hela monterhyran ska vara betald i förskott mot faktura enligt angivet  

sista betalningsdatum.  

 

Denna anmälan är bindande och ska vara undertecknad av behörig firmatecknare. 

Anmälningsformulär som inte är undertecknat av firmatecknare är inte giltigt. Vi ber er respektera 

att bokad monteryta helt eller delvis inte får upplåtas till annan utan arrangörens skriftliga 

medgivande.  

 

Undertecknad förbinder sig att följa de bestämmelser som framgår  

av inbjudan, denna blankett samt arrangörens allmänna villkor. 

 

 

 

Jag bekräftar härmed att vi har tagit del av och accepterar ovanstående avtalsvillkor, 

 

För utställaren: 

Ort och datum    Namnteckning   Namnförtydligande 

 

_________________   _________________  _________________ 

 

  

samt i övrigt erhållen information. Tack för din anmälan!  


