
Betingelser og forpligtelser, hvis du vinder: 

• Boden 

o Der stilles en bod på 9 m² til rådighed til en værdi af 31.000 kr. ex. moms 

o Der er ført strøm til boden (16 Amp). Tivoli afholder strømforbruget  

o Boden har monteret spots i loftet. Alt andet inventar skal medbringes 

o Navneskilt til boden sørger Tivoli for (efter Tivolis standarder) 

o Bodernes indvendige indretning og udsmykning skal være i et materialevalg af høj kvalitet. 

Udstilling af varer uden for boden er kun i begrænset omfang tilladt og altid efter aftale med 

Tivoli.    

o Boden stilles til disposition i den stand, hvori den befinder sig ved besigtigelsen af boden. Boden 

skal tilbageleveres i samme stand, undtaget almindelig slid og ælde, samt grundigt rengjort. 

o Det er ikke tilladt at foretage forandringer, gennembrydninger eller fastgørelser til boden.  

o Tivoli foretager den udvendige udsmykning.  

• Bodens åbningstider 

o Boden skal være åben som Tivoli og skal være bemandet i hele åbningstiden, som er følgende: 

11. oktober (Lysfest): Kl. 17.00 – 23.00 (Lysfest)  

12. oktober - 4. november (sæsonen): Søndag – torsdag kl. 11.00 – 23.00 / Fredag-lørdag 

11.00-24.00  

• Kontrakten 

o Vinderen skal have et CVR nr. for at kunne deltage. CVR nr. sendes samtidig med 

konceptbeskrivelsen tillige med navn/firmanavn og adresse. 

o Der skal indbetales et depositum på kr. 7.500,- ekskl. moms senest den 1. september 2018. 

Depositum tilbagebetales efter endt sæson 

o Mellem vinderen af boden og Tivoli udarbejdes en kontrakt  

o Der er et krav til elektronisk kasseapparat med revisionsstrimmel, som vinderen selv skal sørge 

for 

o Evt. dankortterminal skal vinderen også selv sørge for. Dankortterminalen skal være trådløs 

o Vinderen er forpligtet til inden indflytning i boden at tegne erhvervsansvars- og 

produktansvarsforsikring for alle de erstatningskrav, der måtte komme som følge af vinderens 

virksomhed i boden. 

o Vinderen er endvidere forpligtet til at forsikre inventar, varelager (eksempelvis via en 

løsøreforsikring) m.v. til fuld nyværdi.  

o Vinderen er forpligtet til stedse at sikre, at drift og indretning af boden opfylder ethvert krav, 

myndighederne måtte stille hertil.  

Læs mere om Halloween i Tivoli https://www.tivoli.dk/da/om/bliv+lejer/bliv+lejer+til+halloween 

Tivoli forbeholder sig retten til ikke at vælge et af de indsendte koncepter. 

Vi glæder os til at høre fra dig! 

Med venlig hilsen  

Tivoli Erhvervsudlejning 
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