
Introduktion & Villkor 

 

Prata med oss först 

Vi förstår att det inte det inte är så lätt att reda ut vad som verkligen behövs i form av utrustning och 

teknik för att få en fungerande monter. Är ni osäkra ser vi gärna att ni kontaktar oss innan ni 

använder systemet,  så bokar vi in ett möte på Teams och går genom behoven,  och om så önskas, 

hjälper Er med beställningen. Om ni har behov så kan vi kan bygga nyckelfärdig monter till Er. 

Vi kan även erbjuda en rad utrustning och tjänster som inte finns med i systemet eftersom vi där har 

valt att fokusera på basvaror. Vi fyller på med varor & tjänster efter behov behov/efterfrågan. 

Beställningssystemet 

Systemet fungerar som en webshop med skillnaden att vi behandlar beställningarna som en 

förfrågan, som vi går genom manuellt. Har vi några frågor kontaktar vi Er och reder ut dem och 

därefter skickar vi Er en offert som ni for godkänna och signera digitalt. Först efter signering har vi ett 

ömesidigt bindande avtal. 

Priserna i systemet avser hyrpris för hela perioden som Yrkes-SM i Växjö pågår. Då utrustningen i 

flera fall kommer från flera olika leverantörer i södra Sverige så visas inte fraktkostnaden till och från 

Växjö i systemet. Varje monter på YSM är unik när det gäller mässutrustning vilket gör ekvationen 

avseende frakt svår att prisätta korrekt innan vi ser en helhetsbild. Vår ambition är att i möjligaste 

mån samordra frakter på ett så effektivt sätt som möjligt, vilket även är ett krav då evenemanget är 

miljöcertifierat. Ca en månad innan YSM återkommer vi till Er om fraktpriset för just Er beställning. 

Prishöjningar 

Vi ser redan nu tecken på ökade priser på många saker samtidigt som det planeras väldigt många 
evenemang 2022. Det finns därför skäl att misstänka att det under våren kommer uppstå brist på 
både material och personal och vi ber Er därför att beställa det ni behöver så snart som det bara går, 
oavsett vem ni beställer material och tjänster från. 

Av ovan skäl kommer listpriserna i beställningssystemet öka med +15% from 10 Januari. 

Sista beställningsdatum är 1 april. Vi beställning efter sista beställningsdatum tillkommer ytterligare 
ett påslag med +15% på det ursprungliga listpriset. Från första inflyttningsdagen tillkommer ett 
påslag med +50% på det ursprungliga listpriset. 

Betalningsvillkor/Reklamationer 

Betalning sker mot faktura 10 dagar netto. Faktura skall vara betald innan första inflyttningsdagen, 

dvs 7/5. 

Om vi behöver göra ändringar i fakturan efter fakturering debiteras en administrativ avgift om 500 kr. 

Det är därför väldigt viktigt att ni anger rätt uppgifter vid beställning. 

Priserna är i SEK och exkl moms. 

Efter förfallodatum debiteras dröjsmålsränta med 15 % 

Övriga förseningskostnader / kravavgifter debiteras köparen. 

Anmärkningar mot faktura skall göras inom 8 dagar efter fakturadatum. 

Ändring / Avbeställning 

Kontakta oss omgående  vid ändringar/avbeställningar. 



Ändring/avbokning av produkt/tjänst efter 31/3 debiteras 25% av fullt pris 

Ändring/avbokning av produkt/tjänst efter 13/4 debiteras 50% av fullt pris 

Ändring/avbokning av produkt/tjänst efter 20/4 debiteras 75% av fullt pris 

Ändring/avbokning av produkt/tjänst efter 30/4 debiteras 100% av fullt pris 

Frakt 

Frakt tillkommer 

Prisändringar / Felskrivningar 

På grund av omfattande materialbrist som följd av pandemin kan vi när som helst justera priser eller 

förändra i sortimentet. Vi informerar givetvis Er om det berör Er beställning. 

Eventuella felaktigheter i information på web-sidan samt i elektronisk informationkan förekomma. 

 

 


