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BUN BUN BOKNINGSVILLKOR AVSEENDE CATERING
1. Offert och betalningsvillkor
1.1. Förskott
Bun Bun (Tomaca AB) förbehåller sig rätten att debitera förskott till
privatpersoner samt till företag om beställningens värde överstiger 10 000
kr exklusive moms. Debiterade förskott återbetalas ej vid avbeställning.
1.2. Avbeställning
Slutgiltigt antal gäster ska vara Bun Bun tillhanda senast tre dagar
innan genomförandet. Extra beställningar av mat och dryck på plats
tillgodoses i den mån möjlighet finns. Vid avbeställning senare än 10
dagar före arrangemangets första dag faktureras 50% av värdet på
beställningen. Vid avbeställning senare än 3 dagar före arrangemangets
första dag faktureras 100% av värdet på beställningen.
1.3. Betalning
Bun Bun har rätt att debitera 25% av totalbeloppet i samband med
bekräftelse av bokningen enligt § 1.1. Beställaren ska därefter utge
resterande/full likvid enligt faktura.
1.4. Externa tjänster
Vid förmedling och bokning av externa varor, tjänster och hyrgods
tillkommer förmedlingsavgift motsvarande 15% av värdet på dessa varor,
tjänster eller hyrgods.
1.5. Övrigt
Om inget annat är överenskommet gäller SHR:s Allmänna villkor för
konferenser och övriga arrangemang.
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2. LEVERANS AV FÄRDIG MAT
2.1 Leveransadress
Bun Bun levererar mindre beställningar med budfirma och större
beställningar med den egna bilen. Om leverans inte kan ske p.g.a att
beställaren lämnat ofullständiga uppgifter portkod, adress, eller liknande
faktureras 100% av värdet på beställningen.
3. BOKA TRUCKEN
3.1. Evenemangstid
Om inget annat avtalats serverar Bun Bun Truck i två timmar på evenemanget.
Förlängning av serveringstiden kan överenskommas på plats men inte
garanteras. Timmar utöver de två inkluderade timmarna faktureras med 1000
kr plus moms per påbörjad timme såvida inte annat har överenskommits.
3.2. Parkering
Beställaren skall tillse att det finns en ledig parkeringsplats för Bun Bun
Truck i nära anslutning till evenemangsplatsen. Parkeringsplatsens storlek
ska vara minst 8x2,5 meter. Bilens mått är: 2,2 meter bred, 7 meter lång,
3,4 meter hög. Parkeringsplatsen ska vara vågrät, Bun Bun Truck kan inte
jobba i för kraftig lutning.
I händelse att parkeringen ligger utanför Stockholm Stads gatumark måste
tillstånd på förhand ha inhämtats av markägaren. Parkeringsplatsen ska
finnas tillgänglig senast en timme innan serveringstidens start. Om
servering inte är möjlig pga att det inte finns en plats för Bun Bun Truck
att stå på faktureras hela värdet på beställningen.
4. FORCE MAJEURE
Tomaca AB fritar sig från skyldighet att fullgöra sin del av avtalet och
från skyldighet att erlägga skadestånd om dess åtaganden inte alls eller
endast till onormalt hög kostnad kan fullgöras pga krig, upplopp,
myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad
lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning,
explosion, knapphet på transportmedel, varor eller energi, olyckshändelse
av större omfattning samt fel i eller försening av leverans från
underleverantör orsakad av sådan befriande omständighet.
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