Bokning

torsdag och fredag 6-7 september 2018
TEXTA TYDLIGT

Extern

Företagsnamn ochvarunamn att marknadsföra på mässan

Organisationsnummer

Postadress
Postnummer och ort

Land

Kontaktperson

Telefon

E-post

Hemsida

Viktigt! Faktureringsadress om annan än ovan

Vi beställer härmed följande kvm, pris 2300:- kvm. Sätt kryss i valfri ruta.
6 kvm

12 kvm

18 kvm

24 kvm

30 kvm

36 kvm

För större ytor vänligen kontakta Ann-Marie på SHR, ann-marie@shr.nu eller 08-30 94 40
Bokningsavgift: 2 000 kr
Detta ingår: Golvyta och vägg till angränsad monter. Ingår ej matta eller elanslutning.
Bokningsregler:
1. Bokningen är bindande i och med att bokningen har mottagits och bekräftats av SHR.
2. Utställarens angivelser på bokningen om placering och storlek på monter behandlas som ett önskemål.
SHR tilldelar utställaren slutlig monterplats baserat på planering av utställningshallen.
3. Reservation av montern kan göras i 7 dagar, kommer ingen anmälan in under den tiden, går montern vidare till annan utställare.
4. Monterplats får ej helt eller delvis upplåtas till annan än beställaren utan tillstånd av SHR.
Betalningsvillkor:
1.Bokningsavgiften faktureras vid mottagen bokning och är ej återbetalningsbar vid avbokning samt avdrages ej från monterhyra.
2. 50 % av monteravgift faktureras 4 månader innan mässans genomförande.
3. Slutfakturering av resterande belopp sker 60 dagar innan mässans genomförande.
4. Vid bokning av monter senare än 3 månader innan mässans genomförande faktureras hela beloppet.
5. Ev. dröjsmålsränta debiteras enligt utsatt räntesats på faktura.
Avbokningsregler:
1. Utställaren har rätt att kostnadsfritt avboka monterplats upp till 10 dagar efter att SHR mottagit bokningen.
2. Vid senare avbokning debiteras utställaren 100 procent av monterhyran om inte annat angivits i
orderbekräftelsen eller på fakturan.
3. I inget fall återbetalas erlagd bokningsavgift.

(SHR är momsbefriade)
Övrig information: (gällande ev. specialgjord monter el. dyl).

…………………………………………………

……………………………………………………………..

Ort och datum

Firmatecknare

Skickas till:

E-post

SHR, Dalagatan 76, 113 24 STOCKHOLM

ann-marie@shr.nu

