Handelsbetingelser Us Car Camp I/S
Betaling
Der kan betales med Dankort, Visa og Mastercard ved online bestilling af indgangsbilletter.
Herudover kan der betales med Dankort, Visa, Maestro, Mastercard, American Express, jbc, MobilePay og Swipp i indgangen ved ankomst.
Levering af billetter
De købte varer leveres som elektroniske billetter til den e-mail du indtaster i forbindelse med dit køb.
Vær opmærksom på at du selv skal printe dine billetter, og medbringe dem til arrangementet. Der vil blive sendt en kvittering til din e-mail umiddelbart efter dit køb. Hvis du ikke kan finde billetten og/eller kvitteringen i din indbakke anbefaler vi, at du leder i din spam-mappe.
Priser
Hvis intet andet er angivet er priser i DKK valuta inklusiv moms og andre afgifter så som told m.m.
Vi gør opmærksom på at
Billetter ikke erstattes ved bortkomst! Sørg derfor at gemme din billet i din indbakke, så kan du altid printe en ny. Billetter refunderes kun i tilfælde
af aflysning af arrangementet. Evt. billet- og kortgebyr refunderes ikke. Vi intet ansvar har overfor problemer, som skyldes kopiering eller videresalg af
billetter. Vi kan kontaktes via e-mail: booking@uscarcamp.dk eller via tlf. +45 40 19 91 73 eller +45 20 61 21 51.
Fortrydelse
I henhold til “Lov om visse forbrugeraftaler § 17 stk. 2 jf. § 9 stk. 2 nr. 2a” er køb af billetter ikke omfattet fortrydelsesretten. Billet-, kort- og evt.
administrationsgebyrer refunderes ikke.
Forbehold for fejl og mangler
Vi tager forbehold for fejl, mangler og ændringer i priser og beskrivelser/programmer.
Placeringsanvisninger og reglementer
Vi forbeholder os ret til ændringer på placering af campingvogne og telte, da beredsskabstyrelsens retningslinjer SKAL overholdes. Derfor kan vi IKKE
garantere bestemte pladser i parken, men imødekommer alles ønsker så godt vi kan.
Reglementet for placering af enheder (campingvogne/telte) betyder derfor at der SKAL være 3 meter mellem hver enhed - se placeringsanvisning
på vores hjemmeside. Hvis placeringsanvisning ikke følges, forbeholder vi os ret til at bede folk om at ændre placeringsforhold. Det er kun muligt af
overnatte som campist på pladsen hvis man medbringer amerikanerbil. Herved forbeholder vi os derfor ret til afvisning af campister, hvis regler ikke
overholdes. Ved køb af billetter - online som i indgang - accepterer man herved de betingelser.
Billetter
Der er mulighed for køb af billetter online via vores hjemmeside inden træffets start. Ved træffet start kan indgangsbilletter købes i indgangen. Ved
køb af billet gives adgang til pladsen i de dage som er betalt for. Billetter giver adgang til pladsen, men giver ikke en garanti for bestemt placering
samt at placeringsanvisninger efterkommes. Vi imødekommer vores gæsters ønsker så vidt muligt - men forbeholder os ret til at placering anvises
efter vores bedste udnytning af parken. Herudover henvises til øvrige salgsbetingelser som godkendes ved onlinekøb af billetter.

