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Villkor för Uppsala teknolog- och naturvetarkårs
karriärmässa Utnarm, 8 november 2018
När ni skickar in den inledande anmälan godkänner ni dessa villkor.
Följande datum gäller vid anmälan till Utnarm 2018:
Inledande anmälan

2018-04-09 till 2018-06-01

Anmälan är bindande

2018-06-07

Fullständig anmälan
Tillvalstjänster är bindande

2018-08-06 till 2018-09-03
2018-09-07

Observera att på grund av platsbrist tar vi endast in ett begränsat antal utställare. En bekräftelse på om ni har
fått en plats på Utnarms karriärmässa 2018 skickas ut via mail mellan 2018-06-04 och 2018-06-07. Platstilldelning
sker genom att skapa så bred representation som möjligt.

Definitioner
Utnarm står för Uppsala teknolog- och naturvetarkårs arbetsmarknadsmässa. Utnarm är i dessa villkor kallat
arrangören och utställaren kallas aktören.

Mässans öppettider
Mässan är öppen för företag och organisationer från kl. 7.00 på mässdagen torsdag 8 november.
Mässan är öppen för alla besökare kl. 9.00-16.00 på mässdagen torsdag 8 november.

Utställningsmontrar
Aktören ansvarar för all utrustning som tillhör aktören. Arrangören är ansvarig för övervakningen av de lokaler
som används under natten till mässan och under mässdagen. Om inte annat avtalats med arrangören, är all
exponering av aktören utöver det som sker inom det tilldelade monterområdet förbjudet.
Aktören ansvarar för att montern är bemannad under hela mässans öppettider. Nedmontering av monter får ej
påbörjas före mässans stängning.
Arrangören bidrar med följande inventarier (ingår i grundpaketet för Utnarm 2018):
•
•
•
•
•
•

Monteryta 3x2m samt 2,3 m i höjd
Montermatta anpassad till monterytan
Två eluttag (230 V)
Ett bord
Två stolar
Trådlös internetuppkoppling

Inventarier utöver grundpaketet kan beställas vid den fullständiga anmälan.

Extra monterplats på mässan
I den inledande anmälan kan aktören anmäla intresse för en större monterplats. Intresse för större monterplats
är inte bindande utan enbart efter att aktören fyllt i detta i den fullständiga anmälan. Om arrangören anser att
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det inte finns yta för en större monterplats så meddelar arrangören detta innan fullständiga anmälan öppnar
2018-08-06.

Gods
Aktören ansvara för att allt gods som ska förvaras i godsmottagningen innan mässan inte lämnas till arrangören
innan 2018-11-05, om inte annat avtalats med arrangören. Godsmottagningen är öppen:
Måndag 2018-11-05 kl. 8:00-18:00
Tisdag 2018-11-06 kl. 8:00-18:00
Onsdag 2018-11-07 kl. 8:00-20:00
Aktören ansvarar för att allt gods hämtas senast kl. 12.00 dagen efter mässans stängning, 2018-11-09, om inte
annat avtalat med arrangören. Aktören är skyldig att betala en administrativ avgift på 500 kronor/dygn för gods
som anländer för tidigt eller kvarlämnas, enligt datum ovan.

Kataloginformation och marknadsföring
Aktören är skyldig att lämna kataloginformation samt material till marknadsföring senast 2018-09-07. Om
material till marknadsföring inte lämnas till arrangören i det angivna formatet eller inom tidsgränsen har
arrangören rätt att utelämna det från katalogen.

Kontaktsamtal
I den inledande anmälan kan aktören anmäla intresse för kontaktsamtal under mässdagen. Intresse för
kontaktsamtal är inte bindande utan enbart efter att aktören fyllt i detta i den fullständiga anmälan. Om
arrangören anser att det inte finns möjlighet för kontaktsamtal så meddelar arrangören detta innan fullständiga
anmälan öppnar 2018-08-06. Om aktören anmäler sig till kontaktsamtal under mässdagen så är denna anmälan
bindande efter 2018-09-07. Om avbokning av kontaktsamtal sker senare än givna datum kommer aktören
debiteras fullt pris.

Lunch och bankett
Aktören är skyldig att lämna namn och matpreferenser samt allergier för företagets representanter som ska
närvara under lunch och/eller bankett senast 2018-10-08, om inte annat avtalats med arrangören.

Betalning
Betalning sker inom 30 dagar från att fakturan utfärdas, om inte annat avtalats med arrangören. Detaljerade
priser kommer att publiceras på utnarm.utn.se. Arrangören har rätt att ta ut priset på grundpaketet till mässan
(23 000 kr) i förväg. Aktören kan välja att bli fakturerad med e-faktura i anmälan och om aktören väljer detta
faktureringsalternativ så ansvarar aktören för att den e-postadress som anges är korrekt.
Om aktören väljer att bli fakturerad med pappersfaktura ansvara aktören för att den faktureringsadress som
anges är korrekt. En administrativ avgift på 30 kr tillkommer om aktören väljer att bli fakturerad med
pappersfaktura. Ändras faktureringsadressen efter mässdagen, 2018-11-08, utan att arrangören meddelas eller
om angiven e-postadress för e-faktura är fel kommer aktören debiteras med en avgift på 50 kronor.

Försenad betalning
Om betalningen inte sker till förfallodagen utgår dröjsmålsränta enligt gällande räntelagen. Aktören debiteras en
administrativ avgift på 30 kronor om en påminnelsefaktura skickas ut via post.
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Avbokning av registrering
Vid avanmälan till mässan gäller följande:
Avanmälan innan 2018-06-07 – ingen kostnad
Avanmälan mellan 2018-06-08 och 2018-08-01 – halva kostnaden* debiteras (11 500 kronor)
Avanmälan efter 2018-08-01 – fullt pris* debiteras (23 000 kronor)
*På ett grundpaket
Anmälan av tillvalstjänster, utöver kontaktsamtal och bankett som behandlas här ovan, är bindande efter 201809-07.

Force Majeure
Försvåras genomförandet väsentligt till följd av yttre omständigheter över vilka parterna inte råder, t.ex.
myndigheters åtgärder, krig, mobilisering, förstärkt försvarsberedskap, naturkatastrof, kan part, om det kan
antas att den försvårande omständigheten inte är av tillfällig natur, frånträda villkoret utan
skadeståndsskyldighet. Part som vill frånträda villkoret ska utan skäligt dröjsmål skriftligen underrätta motparten
om detta sedan den försvårande omständigheten blivit känd för denne.

Tvist
Tvist med anledning av detta villkor ska avgöras av svensk domstol med tillämpning av svensk lag.

Uppsala, 6 april 2018
Ebba Hansson
Projektledare, Utnarm 2018
projektledare@utnarm.utn.se
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