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Formål

§1. Tivoli Erhvervsklub har til formål at skabe relationer mellem  
erhvervsdrivende gennem netværksmøder og andre faglige, 
sociale og kulturelle arrangementer. 

Medlemskab

§2. Et medlemskab af Tivoli Erhvervsklub er personligt, og kan ikke 
overdrages til andre. Med medlemskabet følger et fast antal person-
lige VIP-kort og Guldkort. 

Det er alene VIP-kortholderne, der er medlemmer af Tivoli Erhvervs-
klub og kan administrere medlemskabet. Nogle arrangementer er 
udelukkende for VIP-kortholderne. Til andre er det muligt at invitere 
gæster eller forære pladser/billetter væk. Fristen for VIP-kortholder-
nes samt eventuelle gæsters til- og framelding til arrangementerne 
fremgår af det online program. 

Til erhvervsklubmøderne forefindes deltagerlister. Medlemslisten må 
ikke anvendes til direkte salgsaktivitet overfor de øvrige medlemmer. 

VIP-kort og Guldkort giver i øvrigt kortholderne de rettigheder, der 
følger med kortene i henhold til Tivolis almindelige bestemmelser 
herom. Læs mere på tivoli.dk/da/aarskort/medlemsbetingelser.  
Kort skal aktiveres på tivoli.dk, før at de kan anvendes. 
Billetter (fx Lysfestbilletter, entrébilletter, Turpas) må ikke anvendes 
til bred markedsføring, herunder Facebook-konkurrencer.

Medlemskabet af Tivoli Erhvervsklub giver desuden adgang til en række 
faglige, sociale og kulturelle arrangementer. Programmet fastlægges 
for hver sæson. Samtidig fastlægges, i hvilket omfang gæster kan 
deltage i de nævnte arrangementer. Eventuelle billetter og invitationer 
findes på Erhvervsklub-sitet tivoli.dk/erhverv/erhvervsklub. 

Det er IKKE muligt at medbringe flere gæster til arrangementer end 
det tilladte antal. Antal gæster fremgår af arrangementsbeskrivelsen 
på hjemmesiden. Tilkøb er ej heller muligt. Unge under 18 år har ikke 
tilladelse til at deltage i Erhvervsklubbens arrangementer.

Ved udeblivelse uden afbud vil du blive opkrævet et No-show fee 
på mellem 200 - 400 kr. per person, alt efter arrangement. 
Meddelt sygdom er dog undtaget. Det vil fremgå af invitationen 
om der er et No-show fee på det aktuelle arrangement. 

Mister kortholderen sit Tivoli Erhvervsklub VIP-kort, skal Tivoli 
Erhvervsklub administration straks kontaktes, hvorefter kortet 
spærres. Anvendes kortet af en anden person, uden at det er spærret, 
anses det for misbrug, og kortet vil blive inddraget. Inddragne kort 
leveres ikke tilbage og refunderes ikke. Mistede eller beskadigede 
kort kan erstattes mod et gebyr svarende til en normal entré.

Tilmelding til arrangementer med et begrænset antal pladser 
sker efter først-til-mølle princippet. 

I tilknytning til medlemskabet er en række rabatfordele. 
Fordelene forhandles på plads hver sæson, og fremgår på 
Erhvervsklub-sitet tivoli.dk/erhverv/erhvervsklub.

VIP-kortet skal fremvises  
for at opnå rabatfordele  
på restauranter og 
oplyses ved booking 
at man er medlem af 
Tivoli Erhvervsklub.

Som medlem af Tivoli Erhvervsklub accepterer man, at VIP- 
medlem merne modtager emails og nyhedsbreve med relevant info  
om arrange menter, medlemsfordele samt tilbud og fordele i Tivoli  
og fra Tivolis samarbejdspartnere. VIP-medlemmet kan til enhver  
tid framelde sig ved at rette henvendelse til tek@tivoli.dk. 

Betalingsbetingelser

§3. 14 dage netto, betales helårligt forud og refunderes ikke hverken 
helt eller delvist. 

Medlemskab opnås kun ved rettidig betaling, som er senest 14 dage 
efter fakturadato. Deltagelse i Tivolis Erhvervsklubs arrangementer 
forudsætter gyldigt medlemskab på datoen for arrangementet. 

Inden sæsonstart og ved registreret betaling af medlemskontingent 
fremsendes Tivoli Erhvervsklub medlems VIP-kortene for aktivering 
af medlemskabet. 

Fortrydelsesret

§4. Ved køb af et medlemskab er der, såfremt der ikke er gjort brug 
af medlemskabet – deltagelse i netværksmøder, brug af VIP-kortet, 
billetter m. v. - 14 dages fortrydelsesret fra købsdatoen. 

Medlem af Tivoli Erhvervsklub kan udøve sin fortrydelsesret ved 
at sende et brev til Tivoli A/S, Salgsafdelingen, Vesterbrogade 3, 
Postboks 233, 1630 København V eller en e-mail til tek@tivoli.dk. 

Ved modtagelse af fortrydelse deaktiverer Tivoli straks 
VIP-/Guldkort. Kortet kan ikke genåbnes. 

Billetter skal returneres i samme antal, som de blev rekvireret.
 
Returneres der ikke samme antal billetter, som der er fremsendt, 
forbeholder Tivoli sig ret til at kræve betaling for de manglende billetter. 
Billetterne afregnes efter ydelsernes listepris. 

Fravigelse fra Tivolis generelle betalingsbetingelser

§5. Tivolis generelle betalingsbetingelser ved betaling af 
faktura er 14 dage. 

§6. Afvigelser i f.t. disse betingelser skal forud for en 
bestilling skriftligt aftales med Tivoli A/S, Økonomiafdeling, 
Vesterbrogade 3, Postboks 233, 1630 København V,  
eller via e-mail til tek@tivoli.dk.
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