
 

 

 
Handelsbetingelser for køb af deltagertilmelding til CHGP 

 
Priser:  
Alle priserne er dagspriser og kun gældende på bestillingsdagen, hvorfor prisændringer kan forekomme. 
Alle angivne priser er inklusive moms. 
Prisen for tilmeldingsgebyr inkluderer et administrationsgebyr på 625 kr. 
 
Salg og levering:  
Tilmelding er først gyldig, når pengene er modtaget. Efter betalingen fremsendes kvittering, som skal kunne 
fremvises på forlangende ved ankomst til arrangementet.  
 
Betaling:  
Betaling kan ske med Visa dankort eller MasterCard. Beløb trækkes, når tilmeldingen er modtaget og 
registreret. 
 
Fortrydelsesret:  
a) Meldes afbud inden tilmeldingsfristens udløb 29. juni 2022 tilbagebetales: 90 % af tilmeldingsgebyret og 
af eventuelle tilkøb. Administrationsgebyr på 625 kr. tilbagebetales ikke.  
 
b) Meldes afbud mellem d. 29. juni 2022 og d. 14. juli 2022 tilbagebetales: 50 % af anmeldelsesgebyret og 
0 % af eventuelle tilkøb. Administrationsgebyr på 625 kr. tilbagebetales ikke.  
 
c) Meldes afbud 14. juli 2022 eller senere tilbagebetales intet. 
 
Reklamation:  
Hvis køber vil påberåbe sig en fejl/mangel, skal køber straks efter, at manglen/fejlen er eller burde være 
opdaget, give Copenhagen Historic Grand Prix besked herom samt skriftligt anføre, hvori fejlen/manglen 
består.  
Såfremt køber har eller burde have opdaget fejlen/manglen, og denne ikke har reklameret som anført, kan 
køber ikke på et senere tidspunkt berettiget gøre fejlen/manglen gældende.  
 
Persondatapolitik:  
Dine personoplysninger lagres i vores kunderegister.  
Copenhagen Historic Grand Prix er ansvarlig for disse oplysninger og bruger dem til at sende dig 
informationer.  
Du har altid mulighed for at få oplyst, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, og du kan i henhold til 
Persondataloven gøre indsigelse mod en evt. registrering. Ved tilmelding bekræfter du at have læst 
”Information om behandling af persondata”.  
 
Information om arrangementet 
Når du tilmelder dig som kører, accepterer du, at CHGP sender dig mails med vigtig information op til 
arrangementet, ligesom du accepterer, at CHGP efterfølgende sender dig mails med information om kører-
tilmelding det efterfølgende år. Du kan til enhver tid afmelde dette. 
 
Tvister:  
Eventuelle tvister afgøres i overensstemmelse med dansk ret. Værneting er København.  
FORBEHOLD: Copenhagen Historic Grand Prix tager forbehold for trykfejl, moms- og afgiftsændringer 
samt leveringssvigt.  
 
Firmaoplysninger:  
Copenhagen Historic Grand Prix 
Lyskær 7,  
2730, Herlev  
Mail: info@chgp.dk 


