
MONTERSERVICEBESTÄLLNING
Företag: Namn: 

Tel: Mail: 

Art nr Produkt Antal Á pris Summa 

Biljetter 

10 Förköpsbiljetter, till kunder, anställda, leverantörer, familj 32 kr

11 Extra utställarkort 50 kr 

Elanslutning och elartiklar 

20 Elanslutning, 1000 w 650 kr 

21 Per ytterligare 1000 w 300 kr 

22 Elanslutning, 1-fas, 1000w, 220v utomhus 675 kr 

23 Elanslutning, 3-fas, 16a, 380v, inkl central 1450 kr 

24 Grendosa, 3 uttag 80 kr

25 Skarvsladd, 5 m 80 kr

26 Spotlight, LED, lång arm, silver, kallvitt ljus motsvarande 1000 lumen 200 kr

27 Spotlight, liten, klämspot, vit 90 kr

Montermattor (inkl inläggning, utställare kan behålla mattan) 

30 Antracitgrå, per kvm 125 kr 

31 Beige, per kvm 125 kr 

32 Lila, per kvm 125 kr 

33 Marinblå, per kvm 125 kr 

34 Mörkröd, per kvm 125 kr 

35 Orange, per kvm 125 kr 

36 Rosa, per kvm 125 kr 

37 Silvergrå, per kvm 125 kr 

38 Smaragdgrön, per kvm 125 kr 

39 Svart, per kvm 125 kr 

Monterutrustning 

50 Barbord, runt, grå plast, d80 cm, h110 cm /inkl överdrag 120 kr extra (vit,

mörkblå, antracitgrå, svart, orange)

500/620 kr 

51 Barstol, träsits, silver 270 kr 

52 Bord, runt, träskiva, d80 cm, h72 cm 350 kr 

53 Broschyställ, 1-fack, A4, sk bordsställ 75 kr 

54 Broschyställ, 4-fack, A4, ljust trä, genomskinlig plast 500 kr 

55 Cafégrupp, svart, 1 runt bord, 2 stolar 900 kr 

56 Frontramp 250 kr/m 

57 Fällbord, 180 cm x 80 cm/inkl överdrag (vit, grå, svart) 300 kr/450 kr

58 Infodisk, svart, b110 cm, h113 cm, d60 cm 850 kr 

59 Klappstol, svart plast 90 kr 

60 Klädhängare, silver/trä 190 kr 

61 Lagerhylla, svart plast, fem hyllor, b90 cm, h185 cm, d 45cm 500 kr 

62 Sopbehållare inkl 5 påsar 170 kr 

Övriga möbler/önskemål vid förfrågan
63 TV, 40 tum, LED med USB-ingång inkl golvställning 2200 kr

Blanketten är ifyllbar i Adobe. Röda fält är obligatoriska. Maila beställningen till maria.spring@salamassan.se  



Tjänster 

70 Banner, 120 cm med logga/text (maila logga/text till 

info@prmedia.se ) 
Från 300 kr 

71 Jingel, utrop 2 ggr/dag (maila text till info@prmedia.se ) 500 kr

72 Målning av monterväggar (kostnader för färg tillkommer) 400 kr/m 

73 Uppsättning av ”gamla” väggar för egen målning, 
tapetsering, kök, mm, samt avgift för kassering 

150 kr/m 

74 Städning av monter (dammsugning, tömning skräp och 

papperskorg, torkning bordsytor) 

25 kr/kvm/dag 

75 Truck, avlastning, pålastning (obs, priset är per påbörjad 

halvtimme) 
300 kr/30 min 

Övrigt 

80 Dubbelhäftande tejp 300 kr 

81 Silvertejp 200 kr 

82 Topptält, stabila, 3x3 m (även andra storlekar) Offereras 

Alla priser exkl moms Totalt 

LEVERANSVILLKOR / ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 

1. I hyreskontraktet ingår leverans till monterplats. Hyreskostnaden avser hela mässtiden.
2. Beställningen skall vara oss tillhanda senast 10 arbetsdagar före mässans öppnande,

försenad beställning kan medföra leveransproblem.
3. Vid efterbeställning (mindre än 10 dagar innan mässan) tillkommer en avgift på 20% på

ord pris, samt ev fraktkostnader därtill.
4. Skadegörelse eller förlust av hyrt montermaterial ersätts av utställaren.
5. Avbokning av beställt material skall göras skriftligt (mail). Om avbokning sker mindre än

10 arbetsdagar innan mässans öppnade debiteras 25% av beställningskostnaden.
Avbokning mindre än 10 arbetsdagar före mässans öppnande krediteras ej.

6. Dekaler, skyltar, mm som ej är borttagna från förhyrt material kan medföra att
rengöringsavgift efterdebiteras, miniavgift 395 kr exkl moms. Väggar förstörda av
häftkuddar, spik, skruv, målning, mm debiteras, liksom bortforsling av utställares skräp.

7. Moms tillkommer på samtliga angivna priser.

Evenemangsbolag Sala AB
Box 203
733 23 SALA

www.salamassan.se 
hasse.johansson@salamassan.se 
maria.spring@salamassan.se 

UNDERTECKNAD BEKRÄFTAR BESTÄLLNING ENLIGT OVAN- OCH OMSTÅENDE SIDA 

Datum, ort, namn: 

Org nr 556991-4749
Hasse 0705-22 27 20 
Maria 0708-18 28 98

mailto:info@prmedia.se
http://www.prmedia.se/
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