PRENUMERATIONSAVTAL
Mellan Stockholmsmässan Aktiebolag, org. nr. 556272-4491, 125 80 Stockholm, (”SM”), och den i
anmälan angivna utställande företaget/organisationen, (”Prenumeranten”), har denna dag ingått följande
prenumerationsavtal ("Avtalet") avseende Formexmässan (såsom nedan definierad), enligt nedan
specificerade villkor.
§1
BAKGRUND
1.1

Formexmässan är en fackmässa för bl.a. inredningsdesign och presenter
("Formexmässan"). På Formexmässan samlas agenter, grossister,
importörer, formgivare, producenter och inköpare från nordisk inrednings och
presentbranschen och där utställarna får tillfället att möta nationella och
Internationella fackbesökare och media representanter.

1.2

Formexmässan avhålls två (2) gånger per år, en gång på våren och en gång på
hösten, i SM:s mässlokaler.

1.3

Villkor för prenumerationsavtal är att prenumeranten är utställare inom ovan angivna
Formex mässor med en monteryta om minst 30 kvm per mässa.
§2.
ANMÄLAN OCH ABONNENTENS ÅTAGANDEN

2.1

Prenumeranten tecknar en prenumeration genom att fylla i samtliga uppgifter,
underteckna och skicka in detta avtal. Vid undertecknandet av detta Avtal samt vid första
anmälan anses Abonnenten tagit del av och godkänt SMs generella regler och allmänna
villkor.

2.2

Prenumeranten förbinder sig, genom att skicka en anmälan enligt punkt 2.1,
att medverka vid minst två (2) Formexmässor efter varandra och förhyra sådan
yta som anges i nämnda anmälan.

2.3

För det fall Abonnenten önskar minska eller öka den i anmälan angivna förhyrda
ytan skall Abonnenten meddela SM om detta senast trettio (30) dagar efter
den senast avhållna Formexmässan. Minsta monteryta för att behålla Avtal se §1.3
§3.
SM:S ÅTAGANDEN

3.1

SM garanterar Prenumeranten monteryta på varje Formexmässa. SM kan emellertid inte
garantera monterytans placering avseende hall eller område, ändringar av områden kan
justeras.

3.2

Prenumeranten erhåller tio (10) fribiljetter för att dela ut till sina kunder – inkluderat i
anmälningsavgiften.
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§4
PRISER
4.1

Prenumeranten skall erlägga en anmälningsavgift till SM enligt gällande prislista för
aktuellt år – se anmälan och prisinformation som finns tillgänglig på www.formex.se.
För avbokning och ändringar gäller SMs Allmänna villkor tillgänglig på
www.stockholmsmassan.se.

4.2

Prenumeranten skall erlägga betalning för sin hyra av monteryta mot faktura.
Prenumeranten kommer i samma faktura även att debiteras för SMs
utställningsförsäkring. Betalningen skall vara SM tillhanda senast sextio (60) dagar innan
respektive Formexmässa inleds.
§5
AVTALSTID OCH UPPSÄGNING

5.1

Detta Avtal gäller från och med Prenumerantens undertecknande av anmälan
och under en inledande period omfattande de två Formexmässor som
Prenumeranten har åtagit sig att medverka vid ("Inledande Avtalsperioden"),
och gäller därefter löpande tillsvidare.

5.2

För det fall Prenumeranten önskar säga upp detta Avtal efter utgången av den
Inledande Avtalsperioden skall Prenumeranten senast trettio (30) dagar efter
den senast avhållna Formexmässan skriftligen meddela SM om uppsägning.
Om uppsägning kommer SM tillhanda efter den angivna tiden(30) dagar är
Prenumeranten automatiskt bunden att delta vid nästkommande Formexmässa och SMs
allmänna villkor gäller. Därefter upphör Avtalet upphör att gälla.
För de fall Prenumeranten avbryter prenumerationen efter endast en (1) mässas
genomförande, (Bryter mot §2.2) regleras hyreskostnaden för monterytan retroaktivt – till
singel anmälan.

5.3

SM äger rätt att när som helst säga upp detta Avtal, i det fallet gäller priserna enligt
anmälningsblankett för nästkommande mässa.
SM äger vidare rätt att säga upp detta Avtal med omedelbar verkan om Prenumeranten
skulle bryta mot detta Avtal, eller andra av SM meddelade villkor.

5.4

Förändringar i Prenumerantens bolagsform, organisationsnummer och/eller
företagsnamn måste meddelas skriftligen till SM för revidering av befintligt Avtal eller
upprättandet av ett nytt Avtal.
§6
AVTALSDOKUMENT

6.1

Avtalet består av detta dokument samt:
- Fullständiga uppgifter om företag/organisation och kontaktuppgifter till Prenumeranten.
- Stockholmsmässans Allmänna villkor finns tillgänglig på www.stockholmsmassan.se
- Prislistor, information m.m. tillgänglig på www.formex.se.

6.2

För det fall motstridiga uppgifter skulle förekomma mellan Avtalet och dess
bilagor eller annan handling ska Avtalet ha företräde framför bilagorna och bilagorna ska
ha företräde efter sin inbördes, ovan angivna, ordning.
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§7
MEDDELANDEN
7.1

Meddelanden under detta Avtal ska vara skriftliga. Ett meddelande ska sändas till SM
genom -postmeddelande eller bud till följande adresser:
Stockholmsmässan AB
Att: Formex
125 80 Stockholm
e-post: formex@stockholmsmassan.se

7.2

8.2

Meddelandet anses ha kommit SM tillhanda:
(a) om avsänt per e-post på den första ordinarie arbetsdagen som följer efter den dag
då e-postmeddelandet skickats, eller;
(b) om meddelandet lämnats med bud: vid överlämnandet.
§8
IMMATERIELLA RÄTTIGHETER
Äganderätten till varumärket Formex tillkommer SM. Prenumeranten erhåller inte någon
rätt att använda SMs immateriella rättigheter i marknadsföringssyften eller annat syfte
utan SMs skriftliga godkännande.

Detta abonnemang är bindande och undertecknare förbinder sig att följa de bestämmelser som finns
angivna ovan och på omstående sida.
_________________________________
Ort och datum

__________________________________
Stockholm

_________________________________
Företag

__________________________________
Stockholmsmässan AB

_________________________________
Underskrift

__________________________________
Underskrift

_________________________________
Namnförtydligande

__________________________________
Namnförtydligande
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Anmälan – Kontaktuppgifter

Företagets juridiska namn

Organisations-/personnummer

Marknadsföringsnamn (för katalog och webbplats)

Adress

Postadress samt Land

Kontaktperson

Telefon direkt

Telefon växel

Mobil

E-mail kontaktperson

Önskat antal kvm (minimum 30 kvm för prenumeration)

Önskad storlek på monter (ex. 9x9m)

Önskat område:

 Adding
 Decorative Living
 Dining
 Giving
 Lifestyle Living
 Scandinavian Living
 Wellbeing

Ort och Datum

Firmatecknare och Namnförtydligande
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