
 

Avtal  
 
Mässans öppettider:  
Fredag 28 April 17:00 - 22:00  
Lördag 29 April 12:00 - 16:00  
Lördag 29 April 17:00 – 21:00 
Åldersgräns för gäster på mässan är 20 år  
 
 
Monter:  
Minsta bokning av monter är 3 x 2 m (6kvm). Monterväggarna är 2,35 m. höga och står 
uppbyggda vid ankomst. Bord, stol och kylar går att hyra och bokas i samband med 
anmälan. Övrig inredning och utrustning i montern ansvarar utställaren själv för.  

 
 
Priser:  
Anmälningsavgift 1000kr  
 
Monter 3 x 2 m 6 200 kr (exkl. moms)  
Monter 4 x 2 m 7 200 kr (exkl. moms)  
Monter 6 x 2 m 9 200 kr (exkl. moms)  
Övrig yta, ta kontakt med säljare på Siljan Öl och Dryckesmässa  
 
Priser för el (enligt anmälningsformuläret). 
 
Betalningsvillkor:  
Anmälningsavgiften betalas mot faktura efter att avtal godkänts. Betalningsvillkor 30 dagar. 
50 % av monterhyran betalas mot faktura 60 dagar innan mässans första dag. 
Resterande 50% av monterhyran betalas senast 30 dagar innan mässans första dag.  
Efter fakturans förfallodatum äger arrangören rätt att debitera dröjsmålsränta enligt utsatt 
räntesats.  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Avbokning:  
Avbokning måste ske skriftligen till arrangören.  
Vid avbeställning av Monterplats ska Utställaren erlägga:  
a) 50 % av värdet för Monterplats enligt Beställningen och grundavgift för Monterplats om 
avbeställning sker senare än 2 månader före Mässans första dag; eller  
b) 100 % av värdet för Monterplats enligt Beställningen och grundavgift för Monterplats om 
avbeställning sker senare än 1 månad före Mässans första dag.  
 
 
Försäljning i monter av provsmakningar:  
Utställare fakturerar arrangören sin omsättning minus de 10% i provision som arrangören 
behåller. Utbetalning sker senast två veckor efter mässans slut under förutsättning att 
fakturorna avseende anmälningsavgift och monterhyra är reglerad.  
 
 
Ansvar för skador och egendom:  
Siljan Öl och dryckesmässa ansvarar inte för några skador som drabbar utställarna, 
utställarnas egendom eller utställarnas personal, eller någon annan egendom eller person 
(juridisk eller fysisk) före, under eller efter mässan i eller utanför Rättvik Arenas lokaler eller 
de andra lokaler som mässan kan komma att genomföras i. Utställare skall teckna en 
utställarförsäkring innefattandes ansvarsförsäkring för arrangemanget, lämpligen genom 
företagets egna försäkringsbolag. Utställare är ansvarig för alla skador på egendom eller 
person (juridisk eller fysisk) som utställarens egendom eller utställarens personal orsakar 
för, under eller efter mässan i eller utanför Rättvik Arenas lokaler.  
 
 
Serveringstillstånd:  
Siljans Öl & Dryckesmässa kommer att ha serveringstillstånd inom mässområdet, därmed 
behöver ni som utställare inte söka något eget serveringstillstånd.  
Arrangören kontrollerar att åldersgränsen 20 år efterföljs men även utställarna måste vara 
uppmärksamma på denna åldersgräns och inte servera underåriga. Vi vill också påminna om 
att ingen överservering enligt lag får förekomma. Arrangören äger rätt att stänga en monter 
om inte lagar och förordningar följs  
 
 
Marknadsföring av alkohol: 
Alla utställare med alkoholdrycker ansvarar själva för att följa gällande alkohollagen och 
marknadsföringslagen samt föreskrifter som omfattar ert produktområde. Enligt 
marknadsföringslagen, måste all marknadsföring av alkoholdrycker vara måttfull och får ej 
vara uppsökande eller påträngande. Utställarna förbinder sig även att inneha godkänd 
utrustning vid behov. 



 
 
 
 
 
 
Force Majeure och övriga Villkor:  
Arrangören är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt 
Avtalet om underlåtenheten har sin grund i omständigheter som arbetsinställelse, blockad, 
eldsvåda, explosion, översvämning, olyckshändelse av större omfattning, ingripande 
myndighetsbeslut, Covid-19 restriktioner, väsentliga inskränkningar i leveranser eller annat 
som Arrangören ej råder över och som hindrar eller som är oskäligt betungande för 
Arrangörens uppfyllande av Avtalet och som skäligen inte kunnat förutses när Avtalet 
ingicks.  
 
 
Klausul:  
Siljan Öl & Dryckesmässa har rätt att ställa in hela mässan om förutsättningarna för dess 
genomförande inte bedöms som genomförbara. Arrangören återbetalar då hela 
mässavgiften till utställaren utan något ytterligare ersättningsansvar. 


