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Workman Event AB:s allmänna villkor gällande: 
Försäljning, uthyrning, leveranser samt betalvillkor. 
 

Hyresvillkor / Leveransvillkor 
Hyresvillkor 

Samtliga priser avser hyra per styck hela arrangemangstiden om inget annat anges. 
Se gällande Betalningsvillkor nedan. 
 
Generell formulering med t.ex. ordet ”HYR” 
Ordet ”HYR” förekommer som ett generellt ord på Workman Event AB:s Online shop 
(www.workman.se/shop/) I vissa enstaka fall är det köp av produkt där utställaren efteråt äger 
produkten. På dessa produkter framgår det att det är ett köp av produkten och inte en uthyrning. 
 
Leverans av produkt/tjänst 
 
Workman Event AB kan inte garantera att en produkt finns i lager, vi förbehåller oss också rätten att 
använda ersättningsprodukt/tjänst. För sent inkommen beställning kan medföra leveransproblem 
och Workman Event AB kan avstå från att leverera tjänst eller produkt. 
  
Priser ej inkluderade i Workman Event AB:s tjänster: 
På Kistamässan: 

All godsservice utförd av Workman Event AB faktureras efter mässan. 
 
På andra anläggningar utanför Kistamässan: 
Transport är inte inkluderad i Workman Event AB:s hyrpriser. Detta specificeras som en separat post 
i offerten/orderbekräftelsen. Service utförd av den aktuella mässanläggningen ingår inte i Workman 
Event AB:s tjänster. Exempel på tjänster utförd av mässanläggningen: elanslutning, vajerpunkter, 
godshantering på plats så som avlastning/lastning av lastbil, leverans av gods till och från monter 
samt tomgodshantering/lagring. Dessa tjänster beställs av anläggningen och debiteras utställaren, 
detta gäller både kunds material samt produkter hyrda eller köpta av Workman Event AB. Workman 
Event AB kan för kunds räkning genomföra beställning till mässanläggning om så önskas. För aktuell 
prislista kontakta anläggningen. 
 
Prisjusteringar samt förändringar 

Workman Event AB reserverar sig för eventuella prisförändringar. Workman Event AB kan när som 
helst justera priser och eller ta bort tjänster/produkter ur sortimentet. 
 
Felskrivningar 
I de fall katalog eller annan sammanställning av information, oavsett form, tryckt eller elektronisk, 
frånsäger sig Workman Event AB allt ansvar för eventuella felaktigheter däri. 
 
Skadegörelse eller förlust av Workman Events – produkter 

Skadegörelse eller förlust ersätts av utställaren (köparen/hyrestagaren av produkt/tjänst). 
Observera att kostnaden för ersättning av en förlorad eller skadad produkt ofta är mycket högre än 
själva uthyrningsbeloppet. 
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Skadegörelse eller förlust av egna produkter 
Vänligen ber vi er kontrollera Ert försäkringsskydd före mässa/eventet! 
 
Workman Event AB påtar sig inget ansvar för era produkter före, under eller efter mässan/eventet. 
Workman Event AB ansvarar inte för i Utställarens monter utställda föremål eller dekorationer, 
oavsett om skada uppkommit genom fel eller försummelse av Workman Event AB eller av personal 
för vilken Workman Event AB ansvarar. 
 
Workman Event ansvarar ej för material, kläder eller utrustning som tillhör Utställaren eller tredje 
man och förvaras i lokaler som upplåtits under mässan/eventet. 

 
Betalvillkor 

Betalning mot faktura, 10 dagar netto 

Workman Event AB produkter och tjänster faktureras oftast efter mässan/eventet/utställningen  
med betalningsvillkor 10 dagar netto. Workman Event AB förbehåller sig rätt att alltid debitera och 
utkräva förskottsbetalning på hela beloppet. 
 
Se ansökan om utökat antal betaldagar nedan. Efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta med 
gällande referensränta + 8 % -enheter.  Övriga eventuella förseningskostnader/påminnelser eller 
kravavgifter debiteras köparen. 

 

Ansökan om utökat antal betaldagar 

Förhöjt antal betaldagar gäller endast enligt i förväg upprättat avtal med Workman Event AB. 
Detta avtal måste ha upprättats före eventuella inköp av våra tjänster/produkter för att avtal ska 
gälla. 

 

Sena beställningar 

Efter sista beställningsdatum (se utställardokument för respektive mässa) debiteras 30 procent (%) 
extra på listpriset! Beställningar under inflytten debiteras 50 procent (%). 
För sent inkommen beställning kan medföra leveransproblem, Workman Event AB kan avstå från att 
leverera tjänst eller produkt. Workman Event AB har dessutom rätt att ersätta produkt/tjänst med 
valfritt alternativ. 

 

Avbeställningar 

Hela beloppet kommer att debiteras för alla avbokningar/ändringar mindre än 15 arbetsdagar (3 
veckor) före öppningsdagen för mässan/eventet. 

 

Valuta SEK 

Samtliga priserna är i svenska kronor och exkl. moms. 

 

Reklamationer  

Reklamation ska vara oss tillhanda senast 8 dagar efter fakturadatum. 
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Force majeure 

Omständigheter som krig, strejk, blockad, brand, explosion, statlig ingripande eller andra 
omständigheter som parterna inte har någon kontroll över och som förhindrar, försenar eller 
väsentligt bidrar till kostnaden för parternas uppfyllande av villkoren i detta avtal, och att inte med 
rimlighet kunde förutsägas, befria parterna från sina skyldigheter och rättigheter enligt detta avtal. 
 

Observera! Förskottsbetalning gäller för nedanstående! 

Utlandsregistrerade Företag – Organisationer – Personer.  

Utlandsregistrerade Företag/Organisationer/Personer måste alltid betala i förskott eller kontant. 
I förekommande fall när betalning inte kommit oss tillhanda i förskott, kommer inte beställda 
produkter eller tjänster levereras.  
 
Vi tar emot VISA och Mastercard kort. Särskilda blanketter finns för telefonbetalningar.  
Kontakta Workman Event AB i god tid för dessa betalningar.  
Vid betalning med kreditkort tillkommer en administrativ avgift om 4 (fyra) procent (%) på 
fakturabeloppet. 


