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Artikel 1 - Definitioner
Følgende definitioner gælder for disse vilkår og betingelser:
1) Yderligere aftale: en aftale, hvorved deltageren erhverver produkter i forbindelse med en fjernaftale og
det digitale indhold og / eller tjenester leveres af INTSAAB2020 (under De danske Saabklubber) eller af
en tredjepart på grundlag af en aftale mellem denne tredjepart og deltageren.
2) Fortrydelsesperiode: den periode, hvor deltageren kan gøre brug af sin fortrydelsesret.
3) Deltageren: deltageren er den, der ikke handler med et formål, der er relateret til handel, forretning,
håndværk eller professionel aktivitet.
4) Dag: Er en kalenderdag.
5) Digital indhold: data, der produceres og leveres i digital form.
6) Databærer: ethvert medie - inklusive e-mail - der gør det muligt for deltageren eller INTSAAB2020 at
gemme oplysninger, der adresseres til ham personligt på en måde, så fremtidig brug i den periode, der
er tilpasset det formål, som informationen er beregnet til, og som muliggør uændret gengivelse af den
lagrede information.
7) Fortrydelsesret: deltagerens mulighed for at annullere aftalen inden for fortrydelsesperioden.
8) INTSAAB2020 (De danske Saabklubber): den juridiske enhed, der tilbyder produkter, adgang til digitalt
indhold og/eller tilbyder fjerntjenester til deltageren.
9) Fjernaftale: en aftale, der er indgået mellem INTSAAB2020 og deltageren inden for rammerne af et
organiseret system til fjernsalg af produkter, digitalt indhold og/eller tjenester, hvorved frem til og med
indgåelse af aftalen anvendes, udelukkende eller delvist, en eller flere teknikker til fjernkommunikation.
10) Fortrydelsesmåde: En måde (inkluderet i tillæg I) til disse vilkår og betingelser til at fortryde aftalen.
11) Fjernkommunikation: betyder, at der kan bruges en måde til at indgå en aftale, uden at deltageren og
INTSAAB2020 behøver at mødes i samme rum på samme tid.
Artikel 2 - INTSAAB2020's identitet
1) INTSAAB2020 er etableret hos De danske Saabklubber, c/o Lars Kristensen, på denne adresse:
Stadionvej 12, 9490 Pandrup og tlf.: +45 31 60 04 88.
2) Kontakt for medlemmer af de danske SAAB-klubber: Se de respektive klubblade for kontaktpersoner.
Andre kan kontakte INTSAAB2020-udvalget telefonisk ved at ringe til
Thomas Knage, tlf. +45 50 49 87 65.
Eller til
Poul Viggo Fischer, tlf. +45 40 35 22 06.
Eller sende en mail på e-mail adressen: info@INTSAAB2020.com .

3) Følgende oplysninger er gældende for INTSAAB2020: CVR / Moms-nr. er: 40802568.
Vor bankforbindelse er : Jutlander Bank – reg.nr. 8140 , konto 2075725305
For internationale betalinger anvendes IBAN: DK6781402075725305 , med SWIFT / BIC der er:
JUTBDK21.
Artikel 3 – Anvendelse
1) Disse generelle vilkår og betingelser gælder for INTSAAB2020s tilbud om at få adgang på dagene 7., 8.
og 9. august 2020 på det sted, hvor INTSAAB2020 afholdes og på de andre steder, som INTSAAB2020
kan leje en eller flere dage i henhold til de tilgængelige oplysninger på webstedet for INTSAAB2020.
2) Før fjernaftale indgås, stilles teksten med disse generelle vilkår til rådighed for dem, der ønsker at
registrere sig til INTSAAB2020. Dette gøres via webstedet og / eller ved at sende dem elektronisk via email. Hvis dette ikke er muligt, vil INTSAAB2020, inden aftalen indgås, angive, hvordan de generelle
betingelser kan ses på INTSAAB2020.com, og at de vil så hurtigt som muligt blive sendt gratis på
anmodning fra deltageren.
Artikel 4 – Tilbuddet
1) Tilbudet er gældende indtil 1. august 2020 eller tidligere, hvis det maksimale antal af tilmeldinger bliver
nået inden. INTSAAB2020 fastsætter det maksimale antal, der kan deltage i arrangementet
2) Hvis det maksimale antal registreringer allerede er nået - og hvis det ønskes, kan en registrerende
anmode om, så snart han erfare, at hans tilmelding ikke kan gennemføres, at blive placeret på en
venteliste.
3) Ved registrering forstås den person, der selv har tilmeldt sig INTSAAB2020 og har betalt det opkrævede
gebyr og har modtaget besked fra organisationen om, at han er blevet registreret som deltager.
4) Tilbudet indeholder en komplet og nøjagtig beskrivelse af produktet som bevis for adgang til
INTSAAB2020. Beskrivelsen er tilstrækkelig detaljeret til at give deltageren mulighed for en korrekt
vurdering af tilbuddet. Hvis INTSAAB2020 bruger billeder, som en præsentation af de produkter,
tjenester og / eller digitalt indhold, der tilbydes er disse gengivet så ærligt som muligt.
5) INTSAAB2020 hæfter ikke for åbenlyse fejl eller mangler i tilbuddet.
6) Hvert tilbud indeholder sådanne oplysninger, at det er klart for deltageren, hvilke rettigheder og
forpligtelser der er knyttet til at acceptere tilbuddet.
Artikel 5 – Aftalen
1) Aftalen indgås med forbehold af bestemmelserne i stk. 4 på det tidspunkt, hvor deltageren accepterer
tilbuddet og overholder de tilsvarende betingelser, især mht. betaling af de forfaldne gebyrer og
bestemmelserne i artikel 4. stk. 3.
2) Tilmeldingen bekræftes umiddelbart via automatik genereret returmail, når betalingen er elektronisk
gennemført. Returmailen indeholder alle de oplysninger deltageren har indgivet ved bestilling af varen.
3) Hvis aftalen indgås elektronisk, vil INTSAAB2020 træffe passende tekniske og organisatoriske
forholdsregler for at sikre den elektroniske overførsel af data og sikre et sikkert webmiljø. Hvis
deltageren kan betale elektronisk, træffer INTSAAB2020 passende sikkerhedsforanstaltninger.
4) INTSAAB2020 kan - inden for lovens rammer - undersøge, om deltageren er i stand til at opfylde sine
betalingsforpligtelser, såvel som alle de faktiske forhold og faktorer, der er vigtige for en forsvarlig
indgåelse af fjernaftalen. Hvis INTSAAB2020 på grundlag af denne undersøgelse har gode grunde til
ikke at indgå aftalen, er vi berettiget til at afvise en aftale eller knytte særlige betingelser til
gennemførelsen.
5) INTSAAB2020 vil give deltageren de følgende oplysninger skriftligt eller på en sådan måde, at
deltageren kan få adgang til dem på en tilgængelig måde senest ved levering af produktet.
Oplysningerne inkluderer:
a) Adressen på INTSAAB2020, hvor deltageren kan indgive klager.
b) Deltageren kan fortyde sit køb indtil d. 1. juni 2020 ved at skrive til info@intsaab2020.com.
Køb efter d. 1. juni 2020 er ikke omfattet af foertrydelsesretten.
c) Prisen på arrangementet er 140 Euro inkl. VAT eller 1075 Kr inkl. Moms.
Betaling foregår udelukkende elektronisk via hjemmesiden.
Det fremgår af hjemmesiden, hvad købet indeholder
6) Hvis deltageren har en fortrydelsesret oplyses tillige måden hvorpå aftalen kan ophæves.

Artikel 6 – Fortrydelsesret
1) Deltageren kan opsige en aftale med hensyn til køb af produktet - bevis for adgang til INTSAAB2020 - i
en fortrydelsesperiode på højst 14 dage uden angivelse af grunde, men kun indtil og ikke senere end
den 1. juni 2020. INTSAAB2020 spørger muligvis deltageren om årsagen til fortrydelsen, men må ikke
forpligte denne til at angive sine grunde.
2) Fortrydelsesfristen, der er nævnt i stk. 1, starter dagen efter, at deltageren har modtaget produktet.
Artikel 7 - Udøvelse af deltagerens ret til fortrydelse og omkostninger hertil.
1) Hvis deltageren benytter sig af sin ret til fortrydelse, meddeler han dette inden for fortrydelsesperioden
ved hjælp af en e-mail eller brev som beskrevet nedenfor til INTSAAB2020.
2) Risikoen og bevisbyrden for korrekt og rettidig udøvelse af fortrydelsesretten ligger hos deltageren.
3) Hvis deltageren benytter sig af sin fortrydelsesret, annulleres alle yderligere aftaler tillige.
Artikel 8 - INTSAAB2020's forpligtelser i tilfælde af fortrydelse.
1) Hvis INTSAAB2020 gør det muligt for deltageren at fortryde elektronisk, sender INTSAAB2020 en
bekræftelse for modtagelsen straks efter modtagelsen.
2) INTSAAB2020 bruger den samme betalingsmetode, som deltageren brugte, til refusionen, medmindre
deltageren ønsker / accepterer en anden metode.
3) De med refusionen forbundne omkostninger afholdes af deltageren. Dette gælder også, hvis deltageren
har valgt en dyrere betalingsmetode end den billigste.
Artikel 9 - Annullering af fortrydelsesretten / force majeure.
1) Deltageren er ekskluderet fra fortrydelsesretten, hvis deltageren ønsker at annullere aftalen efter 1. juni
2020.
2) I tilfælde af force majeure beslutter INTSAAB2020 i hvilket omfang dette er gældende.
3) Ved force majeure forstås udefra kommende forhold/tilfælde, som tvinger INTSAAB2020 til i væsentlig
grad at ændre eller aflyse det planlagte event.
4) Ved anvendelse af force majeure tilbagebetales den indbetalt deltagerafgift.
Artikel 10 – Prisen
1) I den gyldighedsperiode, der er angivet i tilbuddet, ændres priserne ikke på de tilbudte produkter og /
eller tjenester med undtagen for prisændringer på grund af ændringer i afgifter og gebyrer til staten.
2) Prisforhøjelser inden for 3 måneder efter indgåelsen af aftalen er kun tilladt, hvis de er resultatet af
lovbestemmelser.
3) Prisstigninger fra 3 måneder efter indgåelsen af aftalen er kun tilladt, hvis INTSAAB2020 har fastlagt
dette og: de er resultatet af lovbestemmelser, og deltageren har mulighed for at annullere aftalen fra
den dag, hvor prisstigningen træder i kraft.
4) De priser, der er angivet i tilbudet om produkter eller tjenester, er - hvis de skal betales til INTSAAB2020
- inklusive moms.
Artikel 11 - Overholdelse af aftaler, udelukkelsesgrunde og ekstra garanti.
1) INTSAAB2020 garanterer, at produkterne og / eller tjenesterne overholder aftalen, de specifikationer,
der er angivet i tilbuddet, de rimelige krav til pålidelighed og / eller anvendelighed samt de
lovbestemte bestemmelser der eksisterede på datoen for indgåelsen af aftalen.
2) En yderligere garanti leveret af INTSAAB2020, dets leverandør, producent eller importør begrænser
aldrig de juridiske rettigheder, som deltageren kan kræve over for INTSAAB2020 på grundlag af aftalen,
hvis INTSAAB2020 ikke har opfyldt sin del af aftalen.
3) En yderligere garanti forstås som enhver forpligtelse fra INTSAAB2020, dets leverandører, importør
eller producent, hvor det giver deltageren visse rettigheder eller krav, der går ud over, hvad der lovligt
kræves, hvis INTSAAB2020 ikke har opfyldt sin del af aftalen.
Artikel 12 - Levering og gennemførelse.
1) INTSAAB2020 vil anvende størst mulig omhu ved modtagelse og gennemførelse af ordrer og ved
vurdering af ansøgninger om levering af tjenester.
2) Leveringsstedet er INTSAAB2020’s adresse.

3) Efter annullering refunderer INTSAAB2020 øjeblikkeligt det beløb, som deltageren har indbetalt.

Artikel 13 – Betaling.
1) Medmindre andet er angivet i aftalen eller yderligere betingelser, skal deltagerens skyldige beløb
betales inden for 3 dage efter aftalens indgåelse. Tilmeldingen er kun effektueret, hvis den fulde
betaling er modtaget af INTSAAB2020, og det er meddelt af INTSAAB2020, at deltageren har indgået
aftalen. Fra det øjeblik er deltageren registreret som deltager.
2) Deltageren har pligt til straks at meddele eventuelle unøjagtigheder i betalingen eller specifikationer til
INTSAAB2020.
3) Hvis deltageren ikke lever op til sin betalingsforpligtelse i tide, indgås aftalen ikke, og INTSAAB2020 er
fri til at give andre deltagere forrang, der har registreret sig senere, men som har opfyldt deres
betalingsforpligtelser i tide.
Artikel 14 – Klager
1) INTSAAB2020 har en klageprocedure og behandler klager under denne, men den gælder kun i
begrænset omfang for dette produkt. Klager over gennemførelsen af aftalen skal indgives tydeligt og
klart beskrevet til INTSAAB2020 inden for en rimelig tid efter, at deltageren har opdaget manglerne.
2) Klager forelagt INTSAAB2020 vil blive besvaret inden for en periode på 1 måned fra datoen for
modtagelse. Hvis en klage kræver en overskuelig længere behandlingstid, vil INTSAAB2020 svare inden
for en periode på 2 uger med en meddelelse om modtagelse og en indikation af, hvornår deltageren
kan forvente et mere detaljeret svar.
3) Hvis klagen ikke kan løses ved gensidig aftale inden for en rimelig periode eller inden for 3 måneder
efter klagen er forelagt, vil sagen skulle forelægges for et dansk domstol.
Artikel 15 – Tvister
1) Aftaler mellem INTSAAB2020 og den deltager, som disse generelle vilkår og betingelser gælder for, er
udelukkende underlagt dansk lovgivning og voldgift.
Artikel 16 - Yderligere eller andre bestemmelser.
1) Yderligere eller afvigende bestemmelser fra disse generelle vilkår og betingelser må ikke være til skade
eller ulempe for deltageren og skal registreres skriftligt på en sådan måde, at deltageren kan opbevare
dem på en tilgængelig måde på et holdbart medium.

Bilag I:
Følgende model anvendes ved fortrydelse.
Hvis du fortryder din tilmelding til at deltage i INTSAAB2020 arrangementet inden den 1. juni 2020, kan du
sende en e-mail til info@INTSAAB2020.com inden den 1. juni 2020.
Du kan også sende et brev inden 15. maj 2020 til: INTSAAB2020, c/o Lars Kristensen, Stadionvej 12, 9490
Pandrup Danmark.
Denne e-mail eller dette brev skal under alle omstændigheder indeholde dit navn (fornavn og efternavn) og evt. hvis din partner heller ikke kommer, oplyses også dine partner(es) navn(e) samt, hvis forskellige,
ligeledes deres adresse. Såfremt deltagergebyret er indbetalt skal ligeledes oplyses bankoplysninger af
hensyn til refundering. Hvis du har modtaget et registreringsnummer, skal dette også medtages i brev eller
e-mail.

