
 

 

 

 
 

 
Detta avtal är slutet mellan Eventkraft AB och den i tillhörande order/hyresavtal angivna 
hyrestagaren/kunden (hädanefter kallad hyresmannen). Avtalet är bindande och kan ej avbokas utan 
Eventkraft skriftliga medgivande. Vid avbeställning äger Eventkraft rätt att debitera hyresmannen avtalets 
specificerade värde upp till 100%. 
 
Vid olycksfall, sjukdom eller ”force majeure” beträffande Eventkrafts ansvar enligt detta avtal, skall 
Eventkraft ha rätt att i första hand byta ut personal, artister och teknik mot likvärdiga ersättare och att i 
andra hand ställa in den del av leveransen som berörs. Om Eventkraft tvingas ställa in hela eller delar av 
sin leverans i sådan situation, debiteras mot hyresmannen endast den kostnad som kan fullgöras enligt 
avtalet.  
Om hyresmannen väljer att ställa in sitt arrangemang eller sin bokning enligt detta avtal t.ex. p.g.a. 
bristande deltagarintresse, låg biljettförsäljning, låg anmälningsfrekvens eller liknande orsak, så är 
hyresmannen fortfarande skyldig att betala Eventkraft för allt i bokningen. Detta gäller även bokningar 
som ännu inte har levererats. Ombokning med eller utan tilläggskostnad kan tillåtas om Eventkraft 
bedömer detta möjligt. 
Om hyresmannen tvingas att ställa sitt arrangemang eller sin bokning enligt detta avtal p.g.a. force 
majeure, är hyresmannen skyldig att betala Eventkraft för allt i bokningen som Eventkraft bedömer ej 
återbetalningsbart. Detta gäller även bokningar som ännu inte har levererats. Ombokning med eller utan 
tilläggskostnad kan tillåtas om Eventkraft bedömer detta möjligt. 
 
Hyreskostnader och/eller gager enligt denna order/hyresavtal erläggs kontant vid hyrestidens början om 
annat ej avtalas. Fakturering till företag och juridiska personer godkänns först efter kreditprövning och 
sedan efter överenskommelse. Uppge organisationsnummer! 
 
Vid fakturering tillkommer en faktureringsavgift på 50:-. Eventkraft debiterar påminnelseavgift med 50:- 
per påminnelse. Efter påminnelse utan betalning överlämnas ärendet till inkasso. Vid önskemål om 
omfakturering på grund av att Eventkraft före arrangemanget/hyrestillfället inte fått information från 
hyresmannen med rätt adress/fakturamottagare/inköpsordernummer debiteras hyresmannen en 
omfaktureringsavgift på 350:-  
 
När Du godkänner detta avtal blir Du automatiskt upplagd som kund hos Eventkraft. Detta kan innebära att 
vi registrerar Dina personuppgifter och att vi använder dessa för att skicka information och erbjudanden 
till Dig i framtiden. Läs mer om vår integritetspolicy här www.eventkraft.se/integritetspolicy   
 
Eventkraft äger rätt att med omedelbar verkan och utan ekonomisk kompensation avbryta ett 
arrangemang där villkoren i detta avtal åsidosätts. Skador och kostnader till följd av åsidosättande av 
avtalet debiteras hyresmannen. Misslyckade arrangemang eller förseningar i arrangemangets 
programupplägg till följd av hyresmannens åsidosättande av detta avtal kompenseras inte av Eventkraft. 
 
Hyresmannen medger 1-3 personer från Eventkraft kostnadsfritt tillträde till de lokaler där artist är 
engagerad eller där utrustning finns uthyrd om annat ej anges i detta avtal. Tillträdet gäller i första hand 
scen/logeutrymmen och platser där teknisk utrustning förvaras. 
 
Samtliga av hyresmannens åtaganden enligt detta avtal gäller, om annat ej anges, oavsett om Eventkraft 
har tekniker, discjockey, artist eller annan personal på plats under hyresperioden eller ej.    
 
Eventuella ändringar i detta avtal skall godkännas av Eventkraft innan dessa träder i kraft. Skriftligt 
nedtecknade krav från hyresmannens sida, vid retur av signerat avtal, är ej tillräckligt för att upphäva 
villkoren i avtalet. Kompletterande information om tid, platser, kontaktpersoner och liknande är dock 
välkommen. 
 
 
 

http://www.eventkraft.se/integritetspolicy


 

 

 

 
 

 
Hyresmannen äger ej rätt att låna ut, pantsätta, överlåta, uthyra eller medföra utrustningen utomlands utan 
Eventkraft medgivande. All specificerad utrustning enligt detta avtal tillhör Eventkraft. 
 
All uthyrning av produkter och teknisk utrustning sker fritt Eventkraft lager i Jönköping om annat ej anges 
i detta avtal. Eventkraft levererar, installerar, nedmonterar och återhämtar utrustningen på plats mot en 
extra kostnad om denna tjänst ej redan anges i orderbekräftelsen/hyresavtalet. Kontakta Eventkraft i god 
tid om denna tjänst önskas. Ombesörjer Eventkraft leverans och/eller hämtning tillkommer 
transportkostnader och resekostnader för personal.  
 
I de fall Eventkraft personal ombesörjer leveranser och installation av hyrd utrustning omfattar detta 
endast den utrustning som står angiven i orderbekräftelsen/hyresavtalet. Alla andra typer av uppdrag eller 
arbetsuppgifter som direkt eller indirekt kan relateras till arrangemanget utföres ej av Eventkraft utan att 
särskild överenskommelse träffas härom. Om hyresmannen efter förfrågan hos någon i Eventkraft 
personal erhåller hjälp med sådana typer av uppdrag, äger Eventkraft rätt att fakturera kostnader för detta 
utan att upplysa hyresmannen om detta. 
 
I de fall Eventkraft ej står för tjänsterna leverans och hämtning, beräknas hyrestiden av utrustningen från 
utlämning till återlämning vid Eventkraft lager. I alla andra fall gäller datumen som anges i 
orderbekräftelsen. Om utrustningen ej återlämnas inom avtalad tid är hyresmannen skyldig att erlägga 
Eventkraft ytterligare hyra för utrustningen, motsvarande det belopp utrustningen kostar enligt avtalet för 
varje nytt påbörjat dygn. 
 
Hyresmannen förbinder sig att; omedelbart efter mottagande av utrustningen eller i de fall hyresmannen 
själv står för hämtning av utrustningen, noggrant undersöka hyresutrustningen. Allt utrustning anses 
mottagen/uthämtad i fullgott skick om ingen anmärkning gjorts senast dagen efter mottagandet eller 
senast två timmar före det aktuella arrangemangets start. 
 
Hyrd utrustning skall av hyresmannen eller återlämnande person iordningställas innan återlämnandet, så 
att utrustningen är i samma skick som vid hämtning/leverans. Samtliga tillbehör i form av antenner, 
fjärrkontroller, kablage, stativ, klämmor, sprintar och liknande skall återlämnas monterade eller 
omonterade där de satt vid hämtningen eller i de förpackningar/case som utrustningen utlämnats i. 
Eventkraft debiterar extra för hoprullning av kablar och slarvigt packad utrustning. Eventkraft förbehåller 
sig rätten att testa utrustningen fram till och med 2 veckor efter återlämnandet för kontroll av eventuella 
fel som uppstått under hyrestiden. 
 
Hyresmannen är skyldig att hålla den hyrda utrustningen försäkrad mot alla risker till utrustningens fulla 
värde under hela hyrestiden. Detta gäller stöld, brand, skadegörelse, felaktigt användande och liknande 
som står utom Eventkraft möjlighet att förebygga. Hyresmannen är ensam ansvarig för alla typer av skador 
som uppstår eller tillfogas utrustningen. 
 
Om Eventkraft ej står för inkoppling av utrustningen är hyresmannen skyldig att äga nödvändig 
kännedom om inkoppling av utrustning på elnät. Den hyrda utrustningen får endast brukas av den som 
äger därför nödvändig kännedom. Eventkraft ersätter ej skador eller misslyckade föreställningar 
/arrangemang som orsakats av felaktig inkoppling eller felaktig användning av utrustningen, eller av 
omständigheter som Eventkraft ej rår över. Hyresmannen ansvarar för att utrustningen ej utsätts för skada 
och att den ansluts på ett riktigt sätt till annan typ av utrustning samt till korrekt nätspänning. Om 
slutsteg/förstärkare gäller särskilt att; dessa får ej köras i ”clip-nivå”. Mixerbord, skivspelare, CD-spelare och 
mikrofoner skall behandlas med varsamhet och får under inga omständigheter utsättas för fukt eller stötar. 
Hyresmannen äger ej rätt, även om han är tekniskt kunnig, att göra ingrepp i eller utföra reparationer av 
hyrd utrustning. Eventkraft är ej skyldig att reparera eller tillhandahålla likvärdig utrustning som skadats 
till följd av hyresmannens oaktsamhet, utan att hyresmannen erlägger skälig ersättning härför. 
Hyresmannen är ersättningsskyldig vid förlust av utrustningen och vid all typ av skadegörelse på 
utrustningen. 



 

 

 

 
 

 
Utrustningen är avsedd att användas i enlighet med vad som anges i orderbekräftelsen/hyresavtalet. Om 
utrustningen används i vidare utsträckning eller utöver avtalade hyresperioder skall hyresmannen uppge 
detta. Eventkraft äger rätt att debitera extra avgifter för kostnader till följd av sådant förfarande. Detta 
gäller t.ex. förbrukningskostnader för glödlampor till strålkastare, moving heads, scanners och andra 
ljuseffekter  då ljusriggar vid scen- och mässbyggen används som bygg-/rivbelysning. Vid hyra av 
rökmaskiner tillkommer kostnad för rökvätska. Vid hyra av trådlösa mikrofoner tillkommer kostnad för 
batterier. Konsumtion av rökvätska och batterier tillkommer alltid utöver avtalat hyrespris. Om rökvätska 
gäller särskilt att hyresmannen aldrig får använda annan typ av rökvätska än den som är avsedd för hyrd 
rökmaskin. 
 
Eventkrafts pixelgaranti. Vid hyra av LED-skärmar, LED-trailers och LED-moduler så lämnar Eventkraft en 
pixelgaranti för döda pixlar med en tillåten felmarginal på 0,00005%. Gränsen för tolerans mot döda pixlar 
vid hyra av t.ex. en skärm med P3-upplösning blir således 1 död pixel per 2m² - d.v.s. en pixel får tillåtas att 
ej fungera på 0-2m² hyrd skärm, två pixlar tillåts att ej fungera på 2-4m² hyrd skärm o.s.v. Eventkraft 
lämnar även pixelgaranti för skadade pixlar, d.v.s. pixlar som visar fel färg, med en tillåten felmarginalen 
på 0,00025%. Vid hyra av en skärm med P3-upplösning blir feltoleransen således fem skadade pixlar per 
2m² hyrd skärm, tio skadade pixlar vid 2-4m² o.s.v. Om pixelfel i form av döda och/eller skadade pixlar 
överstiger dessa tillåtna felmarginalerna, så har hyresmannen rätt att få avdrag på hyreskostnaden för 
LED-skärmen. Avdrag ges med 5% av hyresvärdet per död och/eller skadad pixel utöver pixelgarantin, dock 
max 100% avdrag. Avdrag är endast giltigt om kund har anmält felet under pågående hyrestid samt gett 
Eventkraft möjlighet att åtgärda detta. 
 
Eventkraft äger rätt att med omedelbar verkan häva detta avtal och återta den utrustningen som avtalet 
omfattar, om hyresmannen A; ej erlägger betalning inom utsatt tid, B; försätts i konkurs eller 
rekonstruktion, omyndigförklaras eller avlider, C; vägrar Eventkraft tillträde till utrustning under pågående 
arrangemang, D; vanvårdar, pantsätter, uthyr eller överlåter utrustningen samt E; i övrigt åsidosätter avtal.  
 
Vid mässor och utställningar gäller särskilt att hyresmannen ansvarar för beställning av vajrar, ström, 
telfrar, liftar och liknande för att möjliggöra montering, ljusriktning och användning av den hyrda 
utrustningen. Angående ljusriktning på mässor så skall hyresmannen möjliggöras slutförande av detta 
senast kl. 20.00 dagen innan mässan öppnar om annat ej överenskommes. Är montern ej klar för 
ljusriktning vid denna tid så tillkommer arbetskostnad för övertid. Hyresmannen ansvarar också för att 
skriftligen informera Eventkraft om särskilda krav på höjdplacering av belysningstrossar. Om en 
mässmonter eller liknande består av golv som ej kan beträdas med saxlift, så tillkommer kostnad för 
alternativt liftredskap - t.ex. bomlift. Eventkraft kan utföra beställningar av tjänster från mässan och andra 
mot debitering av extra administrativ kostnad. Plats för förvaring av transportcase och emballage under 
pågående arrangemang tillhandahålles av kund. Kostnader för ovanstående tjänster räknas som 
tillkommande på offererade priser. 
 
Vid uthyrning i samband med artistuppträdande ansvarar hyresmannen för tillgång till scen och 
erforderlig ström. Vid utomhusarrangemang gäller särskilt att hyresmannen skall tillgodose fullgott 
regnskydd för högtalare, mixerbord och alla annan typ av scenbelysning.  Vid osäkerhet avseende detta 
uppmanas hyresmannen att kontrollera behoven med Eventkraft i god tid före arrangemangets start.  
 
Hyresmannen skall, om detta ej bokas genom Eventkraft, tillse att alla byggnationer i form av scener, 
läktare, PA-vingar, podier, utställningsväggar och dylikt är typgodkända för förekommande belastningar 
och användning. Hyresmannen skall tillse att obehöriga ej kan komma åt den hyrda utrustningen under 
hyrestiden och ansvarar även för kravallstaket för att skydda teknisk utrustning som installerats i 
närheten av publika ytor vid konsert eller liknande. Hyresmannen ansvarar för att det finns godkända larm 
i de lokaler som används för förvaring av den hyrda utrustningen eller vakthållning vid utomhusförvaring. 
Hyresmannen tillser att god ordning garanteras före, under och efter arrangemangsperioden, så att 
Eventkraft personal och artister kan utföra sitt arbete under drägliga förhållanden. Detta gäller även i de 
fall då Eventkraft ombesörjer personal för genomförande av arrangemanget.  Ordningsvakter för 
arrangemang med fler än hundra deltagare rekommenderas.  



 

 

 

 
 

 
Eventkraft ansvarar för att utrustningen är funktionsduglig under hyrestiden. Uppstår fel skall detta 
omedelbart anmälas till Eventkraft som skyndsamt skall reparera eller byta ut felande hyresobjekt mot 
likvärdiga i Eventkraft lager. Om hyresmannen ej åsidosatt detta avtal enligt övriga punkter och om han ej 
erhåller fungerande utrustning inom den tid som motsvarar 20% av den totala hyrestiden enligt 
orderbekräftelsen/hyresavtalet, räknat från tidpunkten för felanmälan, berättigas han till nedsättning av 
hyran. Nedsättningen motsvarar då  endast hyreskostnaden för de berörda hyresobjekten i procent av 
förfluten hyrestid efter felanmälan och fram till hyrestidens slut eller till dess att felande utrustning 
reparerats eller utbytts.  
 
Återlämnad defekt utrustning som orsakats under hyresperioden, repareras av Eventkraft och debiteras 
mot hyresmannen. Totalförstörd utrustning debiteras hyresmannen till värdet av ny motsvarande 
utrustning. 
 
Om hyresmannen ombesörjer bär- och/eller bygghjälp, skall denna motsvara antalet begärda personer vid 
både lossning och lastning samt vid upp- och nedmontering. Engagerad bärhjälp skall vara nykter och 
fysiskt förmögen att lyfta scenutrustning och bör därför ej ha något i detta avseende begränsande 
handikapp. Om arrangören ej tillhandahåller avtalad hjälp enligt denna punkt, eller om engagerad bär-
/bygghjälp avviker innan uppdraget är helt avslutat och all utrustning är lastad för transport, kommer 
Eventkraft att fakturera kostnaden för den övertid som kvarvarande personal då tvingas till. 
 
 
 

 
Vid artistengagemang enligt denna orderbekräftelse/hyresavtal åligger det hyresmannen, om annat ej 
anges, att innan arrangemangets start genomföra en noggrann avstämning med engagerad artist/artister 
för att därigenom säkerställa en god underhållningsnivå och för att förebygga risk för eventuella 
missförstånd avseende arrangemangets syfte, upplägg, exakta scentider och andra detaljer. Om 
hyresmannen åsidosätter denna möjlighet/skyldighet är det upp till engagerad artist/artister att bedöma 
vad som är lämpligt. Eventkraft tar ej ansvar för missförstånd till följd av sådant åsidosättande. Om 
kontaktinformation till engagerad artist/artister ej framgår av avtalet skall hyresmannen begära detta från 
Eventkraft omgående. 
 
Artist har, om annat ej anges, rätt till pauser för röstvila och återhämtning. Definitiva tider för 
pauser/återhämtning mellan scenframträdanden bestäms i samråd mellan artisten och hyresmannen. Om 
annat ej överenskommits gäller 30-60 minuter för pauser. 
 
Artister & tekniker som anlitas till arrangemang som pågår under mer än tre timmar, skall av 
hyresmannens tillhandahållas mat & dryck  om annat ej avtalas. Om artister gäller särskilt att dessa skall 
ha tillgång till en avskild och rymlig loge med toalettfaciliteter, spegel och rena handdukar.  
 
Vid olycksfall, sjukdom eller ”force majeure” beträffande Eventkraft ansvar enligt detta avtal, skall 
Eventkraft ha rätt att i första hand byta ut artister/underhållning mot andra likvärdiga ersättare/inslag och 
att i andra hand ställa in den del av arrangemanget som berörs. Om Eventkraft till följd av sådan orsak 
behöver ställa in bokning eller del av bokning debiteras mot hyresmannen i dessa fall ingen kostnad eller 
endast den kostnad som kan fullgöras enligt detta avtal. 
 
Hyresmannen tillser att god ordning garanteras före, under och efter arrangemanget, så att Eventkraft 
personal och artister kan utföra sitt arbete under drägliga förhållanden. Skador på artister, tekniker eller 
hyrd utrustning som uppkommer p.g.a. försumlighet i säkerhetsavseende rörande detta är hyresmannens 
ansvar. Ordningsvakter och kravallstaket rekommenderas.  
 
I samtliga fall där Eventkraft har artister, tekniker eller annan typ av personal på plats för genomförande av 
uppdrag enligt detta avtal, skall hyresmannen bekosta fritt vivre (mat & logi) för dessa om arrangemanget 



 

 

 

 
 

avslutas senare än kl. 24.00 eller om arrangemanget anordnas mer än 12 mil från Jönköping respektive 
artisternas hemort. 
 
 
 

 
För scener skall följande särskilt beaktas; Hyresmannen skall informera Eventkraft om 
uppställningsplatsens beskaffenhet, särskilt om den innebär höjdskillnader i marknivån som överstiger en 
halv (0,5) meter. Hyresmannen är också skyldig att besikta scenplatsen innan Eventkraft transport 
anländer, för att därigenom säkerställa att avtalad uppställningsplats fungerar för ändamålet och att 
inlastningspunkter och transportvägar är funktionsdugliga. Alla eventuella omflyttningar av scenens 
placering skall omedelbart delges Eventkraft. Försvårad avlastningsmöjlighet p.g.a. att hyresmannen ej 
tillgodoser sådan besiktning debiteras extra. Omflyttningar av sceners placeringar i efterhand debiteras 
fullt ut gentemot hyresmannen och Eventkraft garanterar då ej att arrangemanget inte fördröjs. 
 
Om hyresmannen tillhandahåller ström, skall denna vara levererad för användning som byggbelysning 
senast vid scentransportens ankomst till arrangemangsplats. 
 
Om kraftigt ihållande regn, blåst eller liknande väderlek riskerar att äventyra säkerheten för artister, publik 
eller teknisk utrustning i samband med arrangemanget enligt detta avtal, äger Eventkraft rätt att avbryta 
pågående aktiviteter. Avbrottets längd avgörs av Eventkraft personal och vid behov kan det krävas 
nedmontering av tält och scenutrustning, helt eller delvis, för att slå vakt om säkerheten. Avdrag på 
hyreskostnaden till följd av sådana åtgärder räknas som beroende av force majeure och medges därför ej. 
 
Om hyresmannen ombesörjer bär- och/eller bygghjälp, skall denna motsvara antalet begärda personer vid 
både lossning och lastning samt vid upp- och nedmontering. Engagerad bärhjälp skall vara nykter och 
fysiskt förmögen att lyfta scenutrustning och bör därför ej ha något i detta avseende begränsande 
handikapp eller olämplig klädsel. Om arrangören ej tillhandahåller avtalad hjälp enligt denna punkt, eller 
om engagerad bär-/bygghjälp avviker innan uppdraget är helt avslutat och all utrustning är lastad för 
transport, kommer Eventkraft att fakturera kostnaden för den övertid som kvarvarande personal då tvingas 
till. 
 
 
 

 
Storleken på reklamutrymmet skall stå i proportion till sponsorvärdet och övriga sponsorers delaktighet. 
Eventkraft förbehåller sig rätten att alltid, och i första hand, få synas på scener och i närheten av publika 
scenutrymmen. Vid tillfällen där Eventkraft AB sponsrar hela arrangemanget, tillåts inga andra sponsorer. 
 
Bedömningen av värdet på Eventkraft AB:s insats, d.v.s. hyreskostnader för utrustning, personalkostnader, 
resor m.m. i samband med sponsring, görs i första hand av Eventkraft AB. Specialrabatter och specialpriser 
kan aldrig kombineras med sponsorsavtal. Vid all sponsring utgår Eventkraft AB från kostnader enligt 
ordinarie priser. 
 
Eventkraft AB sponsrar aldrig, om annat ej anges, kostnader för personal, resor och förbrukningsmaterial 
som t.ex. lampor, rökvätska, gaffatejp, batterier och likvärdigt. 
 
Eventkraft AB tolererar, vid ett arrangemang, inte andra sponsorer inom samma branschområde. Till 
samma branschområde räknas företag/personer som sysslar med följande; Ljud, Ljus, Events, AV-
utrustning, Artistproduktioner, Karaoke, Scener och liknande. Skulle sådana företag förekomma som 
sponsorer skall Eventkraft AB omedelbart upplysas om detta, i annat fall kommer arrangören att debiteras 
fulla produktionskostnaderna för Eventkraft AB:s deltagande i arrangemanget. 
 



 

 

 

 
 

Eventkraft AB förväntar sig som sponsor att finnas med på alla typer av reklammaterial i samband med 
arrangemanget. Synligheten skall stå i proportion till sponsorvärdet och övriga sponsorers delaktighet. Vid 
arrangemang som saknar marknadsmaterial för sponsorer, står det Eventkraft AB fritt att arrangera sin 
egen synlighet på plats. 
 
Eventkraft AB förbehåller sig rätten att fritt utnyttja sitt sponsorskap för egen marknadsföring och som 
egna referenser. Adressuppgifter till deltagare och medsponsorer, som kan vara intressanta som blivande 
kunder till Eventkraft AB, skall om möjligt tillhandahållas av arrangören om Eventkraft AB så önskar. 
 


