
TEAM 2017,    Tel: 013-315735  foretag@teamdagarna.com	
Kårallen 581 83, Linköping Org.nr: 822001-8462 www.teamdagarna.com	
BG: 5738-5692	

 

Avtal gällande arbetsmarknadsdagarna  
TEAM den 26–27 september 2017 	
Du ska nu göra en anmälan till arbetsmarknadsdagarna, nedan kallad mässan, TEAM. Innan du kan 
skicka in din anmälan måste du läsa igenom och godkänna avtalet. 	

 

Definitioner 	
Sektionen för Industriell Ekonomi och Ekonomföreningen ELIN vid Linköpings Universitet benämns 
i detta avtal som Arrangören. Arrangörens avtalspart benämns Företaget. Monterutställningen 
Företaget ansvarar för allt materiel tillhörande Företaget. Arrangören ansvarar för att det finns 
bevakning i utställningslokalerna under natten till mässdagen, 26/9-2017, och även under natten 
mellan de båda mässdagarna. 	

Gods 	
Företaget ansvarar för att allt gods hämtas senast kl.12:00 dagen efter mässan om inte annat är 
överenskommet med Arrangören. För kvarlämnat gods kommer en avgift motsvarande Arrangörens 
kostnad att lagerhålla godset tas ut. Om transport av gods mellan mässor beställts kommer mässan, 
som godset skickas ifrån, beställa tjänsten av ett externt transportföretag. Arrangören ansvarar inte för 
den del av transporten som utförs av det externa transportföretaget. 	

Information och annonser 	
Arrangören ansvarar ej för fel i texter/faktauppgifter eller för fel på annonser vilka lämnats av 
Företaget. Om annonsen inte lämnas till Arrangören i det specificerade formatet eller inom utsatt tid, 
äger Arrangören rätten att utelämna den från hemsidan. 	

Rapporter 	
Företaget är skyldigt att senast två veckor före mässan rapportera namn och matpreferenser för de 
personer som kommer att närvara under mässans matservering och bankett, om ingen annan tidsgräns 
är överenskommen med Arrangören. 	

Betalning 	
Betalning skall erläggas inom 30 dagar från fakturans utställande, om ingen annan tidsgräns är 
överenskommen med Arrangören. Arrangören är berättigad att fakturera priset för av Företaget valt 
grundpaket i förskott. Priserna för grundpaketen är 30’000 kr för två dagars medverkan eller 20’000 kr 
för en dags medverkan. För prisuppgifter, se utskick. 	

Dröjsmål med betalning 	
Vid betalning efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta enligt gällande räntelag, 1975:635. 	
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Avanmälan 	
Sker avanmälan av Företaget innan den 23/5 -2017 debiteras Företaget en kostnad motsvarande halva 
priset av valt grundpaket. Sker avanmälan av Företaget senare än datumet 23/5-2017, debiteras 
Företaget priset för ett grundpaket motsvarande tidigare bokat. Priserna för grundpaket är 30’000 kr 
för två dagars medverkan eller 20’000 kr för en dags medverkan. 	

Force majeure 
Följande omständigheter utgör befrielsegrunder, force majeure, om dessa omständigheter medför att 
avtalets fullgörande hindras, och att deras inverkan på avtalets fullgörande inte kunde förutses då 
avtalet ingicks: Alla omständigheter som part inte kan råda över, såsom konkurs, eldsvåda, krig, 
mobilisering eller militärinkallelser av motsvarande omfattning, uppror och upplopp. Det åligger part 
som önskar åberopa befrielsegrund enligt ovan att omedelbart skriftligen meddela andra parten om 
uppkomsten av befrielsegrunden, samt att skriftligen sedermera även meddela om dess upphörande. 	

Tvist 	
Tvist angående tolkning eller tillämpning av detta avtal och därmed sammanhängande 
rättsförhållanden skall avgöras vid svensk allmän domstol.	
	


