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VÅRA PRODUKTER OCH TJÄNSTER

VÅRA PRODUKTER OCH TJÄNSTER

BESTÄLL I GOD TID!
För att vi ska kunna hantera
dina beställningar på bästa sätt
och kunna ge dig en så bra
service som möjligt behöver
vi din beställning senast 3-4
arbetsveckor innan officiell inflytt.

EVENT/MÄSSA				MONTERNR					

FÖRETAG

KONTAKTPERSON

TELEFON					E-MAIL					

DATUM					UNDERSKRIFT

Härmed bekräftar jag denna beställning och att jag har tagit del av Stockholmsmässans generella regler och anvisningar i gällande Eventservicekatalog.
Önskar du en annan fakturaadress än angivet ovan, vänligen fyll i korrekta uppgifter nedan.

ORGANISATIONS- ELLER PERSONNUMMER

ADRESS					

POSTNUMMER 				ORT

Kom ihåg att beställa i tid
För att vi ska kunna hantera dina beställningar på bästa sätt och kunna ge dig en så bra
service som möjligt behöver vi din beställning senast 3-4 arbetsveckor innan officiell
inflytt. Notera att vissa produkter och tjänster kan ha avvikande beställningstider. I dessa
fall anges det i katalogen. Sista beställningsdatum för just det event du deltar i, hittar du
på Stockolmsmässans respektive events webbplats.
Observera att för den beställning som Stockholmsmässan får in senare än ovan angett
görs ett påslag om 30% utöver ordinarie pris. Om beställning görs först vid officiell
inflytt debiteras ett ytterligare påslag.
Växter, utställningsförsäkring samt montercatering har däremot samma pris, oavsett
beställningsdatum.

Produkter och tjänster
Alla priser för våra produkter och tjänster är hyrpriser exklusive moms samt avser hela
mässperioden om inget annat anges. Stockholmsmässan reserverar sig för eventuella
tryckfel, slutförsäljning och prisjusteringar.
Ändring eller avbeställning
Om ändring eller avbeställning görs av din order senare än tio vardagar innan eventets
första officiella inflyttningsdag eller om ditt material redan har blivit producerat debiteras
fullt pris.

Beställning av produkter och tjänster
SKILJEVÄGGAR
Din monteryta har ingen byggnation utöver det du själv beställer. Det innebär bland annat att det inte finns några skiljeväggar mellan montrarna
(om ej annat meddelas). Observera att det inte behöver beställas om väggar ingår eller om du har beställt monterpaket.
211170

Nej, jag behöver inga skiljeväggar, vitmålad väggmodul.

211120

Ja, jag behöver skiljeväggar, vitmålad väggmodul.

210005

Jag bygger med eget montersystem. Monterns exakta mått:

UTSTÄLLNINGSFÖRSÄKRING
Grundförsäkring (ingår i Expostart) Information kring försäkring se stockholmsmassan.se alternativt eventets webbplats.
Art.nr 451000

Försäkringsbelopp 225 000:-

Pris 1 195:-

Tillägg
Utökad försäkring för högre belopp än 225 000:- där pristillägget tillkommer utöver de 1 100:- som grundförsäkringen kostar.


Art.nr 451225

Försäkringsbelopp 250 000:-

Pristillägg 1 000:-

Art.nr 451235

Försäkringsbelopp 350 000:-

Pristillägg 1 400:-

För högre försäkringsbelopp är du välkommen att kontakta Eventservice.

Nedan fyller du i de artiklar du vill beställa ur vårt sortiment. Tänk på att vissa artiklar ska placeras på en ritning, se nästa sida.
ART.NR.

BENÄMNING

FÄRG/MATERIAL

ANTAL

À-PRIS

TOTALPRIS

VAJER
Har inget som ska hängas.
Jag avser att hänga:

Obs! Exakt placering av vajrarna kan ej garanteras.

Grov Tross > Ø48mm

Art.nr. 291125 Ja, jag vill ha hjälp med att montera mina produkter i vajer.
Kostnaden beror på vilka resurser som krävs.

Klen Tross < Ø35mm
Skylt. Storlek:

x

Vikt:

Banderoll. Storlek:

x

Vikt:

Upphängning. Keder

Ja

Nej Öljetter

Kanal

Ja

Nej

Önskat datum för uppsättning av produkterna
Art.nr. 291126 Nej, jag monterar själv mina produkter i vajer.
Ja

fm

em

Nej

Obs! En administrationsavgift på 750 kr erläggs för höjdgranskning om du som utställare har en monterbyggnation som överstiger 2,5 m. Efter godkänd
höjdgranskning och utnyttjad höjdexponering erläggs en avgift på 4 750 kr. För mer information, läs i Eventservicekatalogen angående föreskrifter rörande
vajer och telfer samt Generella regler. Extra kostnader som uppkommer på grund av ofullständigt ifyllda underlag kan komma att debiteras kund.
ART.NR.

BENÄMNING

291103

3 mm 1-50 kg

291106

6 mm 51-150 kg

292162

Telfer

VIKT / VAJER

TOTALVIKT

ANTAL

AVSTÅND FRÅN GOLV TILL
NEDERKANT PÅ PRODUKT

MONTERNR:					EVENT:				FÖRETAG:

MÅTT PÅ PRODUKT
B+H+D

Monterritning
Använd symbolerna längst ner på denna
sida när du gör din ritning, så vet vi var
du vill ha produkterna installerade och

du får din monter utformad efter dina
önskemål.

RITSYMBOLEN
De produkter som är markerade
med ritsymbolen i Eventservicekatalogen behöver du markera ut
var du vill ha placerade i din
monter. Bygger du högre, eller har
produkter i din monter, som är
högre än 2,5 meter är det bra om
du även bifogar en ritning i 3D.

MONTERNR:			EVENT:					FÖRETAG:

0

1

2

3

4

5m

SKALA 1:100 1 RUTA = 1X1M (1M2). TILL DIN RITNING KAN DU VÄLJA EN ANNAN SKALA, BARA DU ANGER VILKEN.

ELUTTAG 10A

SPOTLIGHT
(KORT ARM)

VAJER

TROSS

TRYCKLUFTSUTTAG

VÄGGMODUL

KRAFTUTTAG:
16A/25A/63A

SPOTLIGHT
(LÅNG ARM)

TELFER

VATTEN OCH AVLOPP

KYLSKÅP

DÖRRMODUL,
HÖGER/VÄNSTERSVÄNGD

TELEANSLUTNING

IP-ANSLUTNING

RÖR, STAG FÖR
ARMATUR

Skriv i symbolen vilket
amperetal du vill ha.

TAKSTRÅLKASTARE

VATTENUTTAG

EVENTSERVICE - MONTERRITNING

EL FRÅN TAK

VASK OCH
DISKBÄNK

