AVTAL FÖR GENOMFÖRANDE AV
MALT, MAT & DESTILLAT PÅ
STOCKHOLMSMÄSSAN
16 MARS -17 MARS 2018

Mässrestauranger AB
MÄSSVÄGEN 1, 125 30 ÄLVSJÖ
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Tillståndshavare
Mässrestauranger AB
Mässvägen 1
125 30 Älvsjö

Organisationsnummer:
556367-0347

Firmatecknare:
Maria Stridh

Kontaktpersoner:
Projektkoordinator

Platschef

Jessica Glifberg
08-727 72 02
jessica.glifberg@massrestauranger.se
Maria Granvik
08-727 72 03
maria.granvik@massrestauranger.se

Informationen om utställarna tillhandahålls av Björn Lindell, Taste Events i Sverige HB

Utställande företag:
Organisationsnummer:
Firmatecknare:
Email:
Telefon:
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1. Bakgrund
Taste Events i Sverige HB arrangerar Malt, Mat & Destillat i Stockholmsmässans
lokaler i Älvsjö. Mässrestauranger AB (MR) driver all restaurangverksamhet i
lokalerna och har ensamrätten till försäljning av mat och dryck i anläggningen. MR
har utskänkningstillstånd i hela anläggningen och alla offentliga ytor. För att besökare
ska kunna provsmaka alkoholhaltiga drycker under arrangemanget har MR och
utställande företag kommit överens om följande avtal.
För att utställare ska kunna vara avtalspart i detta avtal måste företaget antingen
inneha ett partihandelstillstånd eller vara godkänd som upplagshavare och registrerad
varumottagare enligt LAS, gäller ej utställare av delikatesser. Detta ska uppvisasas för
eller sändas elektroniskt per mail till MR.
Under mässdagarna får ingen kontant försäljning ske mellan utställare och besökare i
Stockholmsmässans lokaler. Eftersom MR innehar utskänkningstillståndet ansvarar MR
för att svensk alkohollagstiftning upprätthålls under arrangemanget. Utställaren åtar
sig i sin tur att i alla avseenden tillse att svensk alkohollagstiftning följs.

2. Beskrivning av tillvägagångssätt under mässan
Försäljning av dryckeskuponger
MR tillhandahåller samt bemannar lämpligt antal försäljningsställen för
dryckeskuponger. Detta beskrivs närmare i ”Regler för alkoholservering under Malt,
Mat och Destillat 2018”.
Kuponghäftets värde
Besökarna köper dryckeshäften av MR för provsmakning av alkoholhaltiga drycker.
Kuponghäftena har ett värde av 150 respektive 300 kronor inklusive 25 % moms.
Kupongernas användning
Dryckeskupongerna ska användas som betalning för de smakprover som besökarna
köper av utställarnas alkoholhaltiga utbud i respektive monter. Antalet kuponger för
varje smakprov sätts av utställaren och baseras på inköpspriset med av MR godkänt
påslag. Inget annat betalningsmedel får användas vid försäljning av alkohol eller
andra varor/produkter, såsom kontanter, andra kuponger eller liknande.
Rekommenderade priser
Prissättning ska ske med ett påslag av minst 25% på utförsäljningspris (motsvarande
pris till restauranger). Inga hela glas eller flaskor får säljas till besökarna.
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Rekommenderade priser
Prissättning ska ske med ett påslag av minst 25% på utförsäljningspris (motsvarande
pris till restauranger). Inga hela glas eller flaskor får säljas till besökarna.
Följande utskänkningsmängder samt lägsta priser gäller:
ÖL/Cider under 5,6 %
10 cl
10 kr
Whisky/Övrig sprit
2 cl
20 kr
Vin
5 cl
10 kr
Inlösen av kuponger hos Mässrestauranger AB
Inlösenstationen i anslutning till hallen kommer att vara öppen för utställare för inlösen
av samtliga kuponger. Alla mottagna kuponger ska lämnas in för avräkning genom
vägning.
MR räknar de inlämnade kupongerna och registrerar antalet i ett kassakvitto som
utgör mottagningsbevis för MR och fakturaunderlag för utställaren. Ett prov på detta
finns i ”Regler för alkoholservering…” framtaget för detta tillfälle.
Detta fakturaunderlag bifogas fakturan som utställaren i efterhand utfärdar för att få
ersättning för den sålda alkoholen och/eller produkterna. På kvittot anges utställarens
företagsnamn och namn på personen som löser in kupongerna. Utställaren får
originalet och undertecknar kopian som behålles av MR. Detta innebär att utställaren
har godkänt antalet inlösta kuponger.
MR kommer inte att spara några kuponger utan dessa destrueras.
Redovisning av kuponger kan ske löpande under mässan under angivna tider och på
angiven plats. Detta innebär att flera fakturaunderlag bifogas fakturan om denna
möjlighet har utnyttjats.

3. Ersättning
MR:s ersättning för administrationen av dryckeskuponger är 10 % av
dryckeskupongens värde, exklusive moms. Utställarens ersättning är 90 % av
dryckeskupongens värde, exklusive moms.
Observera att samtliga kuponger har en momssats på 25%, vilket medför att om
utställare säljer produkter med annan momssats än 25% så får utställaren själv justera
för detta i sin bruttoprissättning.
MR godkänner inte att kuponger skickas in i efterskott. Alla kuponger ska lämnas till
MR på plats vid angivna tidpunkter för att ersättning ska utgå.
All inlämning av kuponger ska vara avslutad senast kl 13.00 söndagen den 18 Mars
2018. Kuponger som inte inlämnats senast den tiden berättigar inte till ersättning.
Faktura för ersättning ska vara oss tillhanda senast 1 juni 2018. Annars utgår ingen
ersättning.
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4. Ansvarsfull alkoholhantering och Alkohollagen
Alkohollagens regler kring servering måste vid varje tillfälle följas.
Om utställaren inte följer de regler som har kommunicerats och som följer av detta
avtal och ”Regler för alkoholservering…” som framtagits för detta tillfälle upphör
utställarens rätt att sälja smakprover mot kuponger med omedelbar verkan med
automatik och utställaren blir skyldig att ersätta MR:s skada. Detta utesluter inte att
MR kan göra även andra påföljder gällande på grund av utställarens avtalsbrott.
Inte vid något tillfälle får kontanta pengar eller annat betalningsmedel än kupongerna
användas för att sälja smakprover.
De högsta provsmakningsnivåer som gäller under mässan:
Öl 10 cl
Vin 5 cl
Starksprit 2 cl
Åldersgräns
Åldergränsen är 20 år. Ordningsvakter kommer att slumpvis kontrollera att
åldersgränsen 20 år efterföljs. Utställare ska vara uppmärksamma på denna
åldersgräns och får inte servera minderåriga.
Överservering
Överservering får inte förekomma i någon form enligt lag och enligt detta avtal.
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5. Övrigt
Det här avtalet har upprättats i två likalydande exemplar varav MR och utställaren
erhållit ett exemplar vardera.
Tvist
Tvist enligt detta avtal ska avgöras i svensk domstol med Stockholms Tingsrätt som
första instans.
Detta avtal gäller från och med avtalets tecknande till dess att parterna fullgjort sina
skyldigheter enligt avtalet.

Stockholm 2018 –
......................................................
Maria Stridh
Mässrestauranger AB
Stockholm 2018......................................................

Underskrift firmatecknare hos utställare

……………………………………………………………….
Namnförtydligande firmatecknare hos utställare

