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Observera att anbud inte innebär att utrustning bokats till ert evenemang. Först när vi erhåller en order kan vi 
reservera utrustning och personal. Vi förbehåller oss rätten att tacka nej till uppdraget om det inte går att 
samordna med våra övriga åtaganden. I de fall uppdraget är baserat på en funktion förbehåller vi oss rätten att 
i samråd med kundens representant ersätta och/eller byta ut eventuellt specificerad utrustning och personal 
mot likvärdigt alternativ.  

Betalningsvillkor: Enligt villkor på offerten.  

Priser: Alla priser anges exkl. moms om inget annat anges. 
Reservation för prisändringar från grossist eller tillverkare som inte kan påverkas av Scenteknik Norrköping AB 
samt valutaförändringar ±3%. Ändrade förutsättningar och specifikationer från offert till beställning kan 
medföra prisjusteringar.  

Leverans: Fritt vårt lager, alternativt enligt särskild överenskommelse. 

Vid hyra av utrustning och tjänster gäller nedanstående 
Hyrestagaren är ansvarig för på hyresutrustningen uppkommen skada, stöld med mera, och är 
ersättningsskyldig upp till utrustningens fulla värde samt även övriga kostnader åsamkade Scenteknik 
Norrköping på grund av sådan skada, från den tidpunkt då utrustningen lämnat Scenteknik Norrköpings lager 
intill dess att den är återlämnad.  

I den mån vår egen försäkring, enligt Scenteknik Norrköpings bedömning, kan gälla, är hyrestagaren 
ersättningsskyldig för alla kostnader åsamkade oss på grund av sådan skada, inklusive i Scenteknik Norrköpings 
försäkring avtalade självrisker. 

Scenteknik Norrköping AB har rätten att bedöma vilka föremål som är skadade och dess grad. 

I det fall kunden inte tillhandahållit utlovat material eller tjänster enligt överenskommelse debiteras ordinarie 
arbetskostnad (495-895 kr/h) för den mertid detta innebär för oss. Likväl, i det fall Scenteknik Norrköping AB 
inte givits möjlighet att delta i teknisk konstruktion och detta medför merarbete som ej kunnat förutses 
debiteras ordinarie arbetskostnad enligt ovan.  

All personal, inklusive namngivna nyckelpersoner såsom projektledare och platsansvariga tekniker, är att anse 
som preliminärt angivna. 
Allt utöver i detta avtal eller tidigare överenskomna åtaganden, tillkommande utrustning, arbetstid, 
transporter samt förbrukningsmaterial debiteras enligt vår prislista. Alla färje- och vägavgifter samt 
bunkertillägg m.m. gäller per offertdatum och kan ändras. 

Kunden ger personal från Scenteknik Norrköping AB tillträde till de lokaler där hyrd utrustning används. 

Scenteknik Norrköping äger rätten att ställa in eller skjuta upp arrangemang vid ej tillförlitlig lokal/
evenemangsplats eller utrustning samt vid oväder, så som exempelvis kraftig nederbörd, då risk för person- 
och/eller sakskada föreligger.  

Dagsarvodet för tekniker avser upp till 10h arbetad tid, därefter debiteras löpande 695kr/h. 
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Vill hyrestagaren avbeställa uppdraget ska detta ske skriftligen till uthyraren. Avbeställning är gjord först när 
uthyraren skriftligen bekräftat den.  
-Om hyrestagaren skriftligen eller via bekräftat skriftligt meddelande avbeställer uppdraget senare än 30 dagar,
men tidigare än 14 dagar, före avtalad avhämtnings- eller leveransdag, har uthyraren rätt att innehålla eller få
25 procent av den avtalade totala hyran.
-Om hyrestagaren skriftligen eller via bekräftat skriftligt meddelande avbeställer uppdraget från 14 dagar, men
tidigare än 7 dagar, före avtalad avhämtnings- eller leveransdag, har uthyraren rätt att innehålla eller få 50
procent av den avtalade totala hyran.
-Om hyrestagaren skriftligen eller via bekräftat skriftligt meddelande avbeställer uppdraget från 7 dagar före
avtalad avhämtnings- eller leveransdag, har uthyraren rätt att innehålla eller få hela den avtalade totala hyran.

Lokala resurser – dvs Ni står för (om inget annat överenskommet): 
-Kunden ansvarar för att tillhandahållen scen och mixerplats/FOH uppfyller lagkrav samt överenskomna krav
och klarar den belastning som kan förväntas vid arrangemanget.
-Stagehands (hump), följespotoperatörer, riggers, lastmaskiner, teleporters, mobilkran och dylikt inklusive
maskinförare med erforderlig kompetens och tillstånd.
-Leverans av ström och ansvarig elektriker på plats under hela arrangemanget.
-Vid utomhusarrangemang ansvarar kunden för att regn- och solskydd finns att tillgå vid scen och mixerplats
om inte annat är överenskommet.
-Frukost, varm lunch, middag och nattmat till samtlig personal under arbetsdagar.
-Hotell enkelrum till samtlig personal under arrangemangsperioden.
-Anvisade parkeringsplatser med strömuttag till transport- och turnéfordon.
-All bevakning och säkerhet under hela arrangemangsperioden.
-Övrig personal som behövs för att kunna genomföra arrangemanget.
-Kund ansvarar för att tidsplaneringen görs så att gällande arbetstidsregler kan följas.
-Detaljerad specifikation av resursbehovet lokalt görs av vår projektledare i samband med planeringen av
leveransen.

Scenteknik Norrköping följer i övrigt LLBs leveransbestämmelser: 

LLB2003A Allmänna leveransbestämmelser 
LLB2003G Garantiregler 
LLB2003S Montering och/eller systemansvar 
LLB2019H Uthyrning  




