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Allmänna villkor Traveko Scandinavia AB 
 
Bakgrund 
Traveko Scandinavia AB arrangerar fysiska och digitala evenemang, däribland utställningar, mässor, 
konferenser, kongresser och andra möten i egen regi eller tillsammans med olika partners.  
Vid konflikt mellan nedanstående Allmänna villkor och avtal eller andra särskilda villkor för tjänster 
tillhandahållna av Traveko Scandinavia AB skall de senare äga företräde.  
Definitioner 
Med ”TS” avses Traveko Scandinavia AB. 
Med ”Evenemang” avses samtliga ovanstående fysiska och digitala mötesformerna.  
Med ”Deltagande” avses monterplats, sponsorskap, annonser, banners, värdskap för seminarium och likartade 
aktiviteter. 
Med ”Kund” avses utställare, sponsor eller annan som på liknande sätt deltar på TS olika möten. 
Med ”Avgift” avses ersättning som kund betalar TS för deltagande. 
Med ”Allmänna villkor” avses dessa allmänna villkor. 
 
Allmänna bestämmelser 
1. Anmälan är bindande för Kund tills den antagits eller avböjts av TS. Antages anmälan har härigenom 
bindande avtal träffats avseende det Deltagande som angivits i orderbekräftelse eller i annat meddelande. 
Deltagandet får ej tas i besittning förrän Avgift är betald till fullo. 
 
2. TS äger rätt att fritt välja vilken Kund som TS upplåter plats till och att fritt uppställa villkoren för upplåtelse 
av Deltagandet. Det är inte tillåtet för Kund att helt eller delvis överlåta Deltagande utan TS skriftliga 
medgivande. Kunds avbeställning av Deltagande medför inte någon förfoganderätt över sitt Deltagande och ej 
heller någon befrielse från erläggande av Avgift för Deltagande eller återbetalning av redan erlagd Avgift. 
 
3. TS friskriver sig från allt ansvar för skador eller ålägganden till följd av att de Allmänna villkoren ej följts. 
Bryter Kund mot TS Allmänna villkor, kan Kund med omedelbar verkan stängas av från Deltagandet utan att 
detta medför någon betalningsbefrielse. Kund förbinder sig att ta del av och följa de allmänna bestämmelser, 
liksom säkerhets- och ordningsföreskrifter, tekniska föreskrifter etc, som mäss- och/eller konferenshallsägare 
eller annan lokaluthyrare utfärdat där aktuellt Evenemang arrangeras.  
 
4. Endast sådana produkter eller tjänster som av TS bedöms överensstämma med det aktuella Evenemangets 
inriktning, uppfyller skäliga kvalitetskrav eller på annat sätt anses lämpliga får utställas eller på annat sätt visas. 
Skulle sådan produkt eller tjänst av TS inte anses uppfylla nämnda krav, åligger det Kund att omgående och på 
egen bekostnad avlägsna detta från deltagandet. Kund äger inte rätt att återfå erlagd avgift eller del därav, 
eller erhålla annan ersättning av TS för kostnad eller skada som – direkt eller indirekt – kan uppstå med 
anledning av TS beslut enligt ovan. 
 
5. TS har rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande vid Kunds dröjsmål att erlägga betalning. Vid 
försenad betalning debiteras dröjsmålsränta med 2 % per månad. 
 
6. Kund förbinder sig att följa svensk lagstiftning, förordningar samt för deltagandet relevanta föreskrifter, 
regler och beslut från myndigheter eller likartad organ eller organisation. Kund ansvarar för att på egen 
bekostnad anskaffa erforderliga tillstånd, licenser etc. för sitt Deltagande. Detta omfattar exempelvis spelande 
eller uppförande av musik, scenkonst samt visning av film eller likartad aktivitet. 
 
7. Kund skall svara för uppkommen skada, orsakad av Kund eller annan som biträder Kund, hänförlig till 
omständigheter relaterade till Kunds aktiviteter i samband med Deltagandet. TS ansvarar inte för den av Kund 
utställda egendomen, ej heller Kunds material, kläder, utrustning eller liknande. Det åligger Kund att teckna och 
vidmakthålla erforderliga försäkringar som krävs för Deltagandet.  
 
8. I händelse av krig, upplopp eller terrorhandling, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, eldsvåda, explosion, 
ändrad eller ny lagstiftning, större olyckshändelse, ingrepp av myndighet, pandemi, annan jämförlig händelse 
eller annan händelse som omöjliggör eller försvårar genomförande av Evenemang fritager sig TS från skyldighet 
att fullgöra sin del av avtalet, och från skyldighet att erlägga skadestånd eller skyldighet att återbetala erlagd 
Avgift gällande Kunds Deltagande. Denna bestämmelse gäller även i det fall händelse enligt ovan föreligger vid 
avtalets ingående eller vid tid för beslut att skjuta upp planerat Evenemang.  
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9. Eventuella skatter och andra pålagor som kan uppkomma med anledning av Kunds Deltagande skall påföras 
Kund. I de fall kataloger, register, databaser eller annan framställning upprättas frånsäger sig TS allt ansvar för 
eventuella felaktigheter i sådant material. TS har ej något ansvar för Evenemangets kommersiella framgång 
eller genomslag. 
 
10. Föremål eller avfall som kvarlämnats i Kunds utställningsmonter efter sista utflyttningsdagen, gällande en 
mässa eller utställning, får TS låta bortföra på Kunds ansvar och bekostnad. 
 
11. TS skadeståndsskyldighet mot Kund med anledning av avtalet är begränsat till direkta skador till ett belopp 
motsvarande Avgiften för Deltagandet. TS svarar under inga omständigheter för indirekta skador såsom 
utebliven vinst, förväntad besparing, förlust av inkomst eller annan allmän förmögenhetsskada. 
 
12. Kund medger att TS behandlar personuppgifter med anledning av anmälan. Kund är införstådd med att 
sådana uppgifter registreras som underlag för avtal och administration samt att uppgifter kan komma att 
lämnas ut till externa samarbetspartners och användas i marknadsföringssyfte. Kund medger även att TS har 
rätt att, utan särskilt tillstånd från Kund och med rätt att publicera, göra ljudupptagningar, fotografera eller på 
annat sätt dokumentera Kunds produkter, presentationer, visningar eller liknande i samband med Kunds 
Deltagande. 
 
13. Politisk, religiös eller likartad propaganda får inte förekomma i samband Kunds Deltagande. 
 
14. På Avgift som Kund har att utge till TS för Deltagande utgår moms i enlighet med mervärdesskattelagen. 
 
15. Alla tvister som avser tolkningar eller tillämpningen av detta avtal skall avgöras enligt svensk rätt och allmän 
domstol. Första instans är Stockholms Tingsrätt. 


