AVTAL/ANSÖKAN AVSEENDE HYRA AV EVENEMANGSUTTAG PÅ SERGELS TORG 2

Företag/Organisation
Namn:
Org.nr:
Adress:
Tel:
E-post:

Ansvarig kontaktperson
Namn:
Pers.nr:
Adress:
Tel:
E-post:

Hyresperiod
Inkoppling

Datum:

Klockslag:

Urkoppling

Datum:

Klockslag:

Förvaltningens noteringar
Obs! Ska ej fyllas i av sökande.

Kommentar:
Hyrestid total:
Pris (totalt, inkl moms 25%):
Tillståndsgivet:

JA

NEJ

Allmänna villkor

1. Hyrestagaren ansvarar för att all inkoppling, elektriska installationer samt utrustning följer
gällande regler enligt Arbetsmiljöverket.
2. Hyresavtalet avser nyttjande av evenemangsuttag 32A/400v (säkring 25 Ampere) samt 2
stycken 10A/240v uttag med anläggningsadress Sergels Torg 2, där elförbrukningen för
hyresperioden är inkluderad. Hyrestagaren skall tillse att uttaget ej överbelastas. Återställning
vid eventuellt utlöst automatsäkring kan göras vid respektive uttag.
3. Hyrestagaren ansvarar för att ingen skada eller åverkan på grund av vårdslöshet eller
försummelse sker på Stadens utrustning. Vid eventuell skada eller åverkan äger Staden rätt
att debitera kostnad för reparation.
4. Hyrestagaren skall vid ansökan bifoga kopia på giltigt tillstånd från Polismyndigheten för
tillställningen/evenemanget. Staden har rätt att neka uppkoppling om giltigt tillstånd saknas.
5. Vid eventuellt avbrott i elnätet, som hyrestagaren ej ansvarar för eller har orsakat, debiteras
ingen dygnskostnad. Eventuellt debiterad dygnskostnad på grund av sådan omständighet
återbetalas för den period som hyrestagaren ej kunnat nyttja evenemangsuttaget.
6. Force majeure
Om part på grund av myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, bojkott, blockad eller annan
omständighet som part inte kan råda över är förhindrad att fullgöra sina åtaganden enligt
detta avtal skall part, i nödvändig omfattning, vara befriad från desamma.
Parterna skall omgående informera varandra om det föreligger omständighet som kan
föranleda tillämpning av denna bestämmelse.
7. Tvist
Tvist på grund av detta avtal eller rörande rättsförhållanden som följer eller står i samband
med avtalet skall avgöras av svensk allmän domstol, med tillämpning av svensk rätt .

Priser 2012
(debitering sker dygnsvis)

Öppningsavgift 1:a dygnet:

3 750 kr (inkl. moms 25%)

2:a dygnet och nästföljande:

625 kr/dygn (inkl. moms 25%)

(Räkneexempel; Hyra av uttaget i 3 dygn: 3 750+625+625 = 5 000 kr inkl. moms 25%)

Bokningsinformation & Betalningsinformation
Efter inkommen ansökan meddelas hyrestagaren via e-post om ansökan beviljats eller ej. Vid
beviljande skickas faktura till hyrestagaren.
OBS! Märk inbetalningen med ert organisationsnummer alternativt personnummer samt koden
”IKB 0225”
Kontaktinformation:
All bokning och beställning av evenemangsuttaget samt frågor och information skall endast ske via epost till: roberto.bacci@stockholm.se

