
 
 

Värdebevis 

Det här värdebeviset har utfärdats på grund av att deltagandet i det evenemang som tidigare bokats inte kunde 

genomföras med anledning av covid-19-pandemin. Värdebeviset ger ägaren av värdebeviset ersättning 

motsvarande värdet för den eller de betalningar som hon eller han har gjort fram till detta datum för köp av 

medverkan i evenemanget Kalmar Triathlon AB. 

 

1. Den registrerade deltagaren mottar, tillsammans med detta e-postmeddelande, ett värdebevis 

motsvarande beloppet för de betalade avgifterna, vilket kommer att sättas in på deltagarens Active konto 

och som kan användas vid framtida evenemang som erbjuds och framförs av Kalmar Triathlon AB: 

 

Kalmar Mini Tri 

IRONMAN 70.3 Jönköping 

IRONMAN Kalmar 

 

2. Värdebeviset kan bara lösas in för de evenemang som anges i listan i första stycket ovan. Inlösen för andra 

evenemang är inte möjliga. Vid eventuella prisskillnader vid bokningen av ett nytt evenemang måste ägaren 

av värdebeviset betala det återstående beloppet separat, om värdebevisets värde  understiger priset för 

det nya evenemanget. Om ägaren av värdebeviset bokar ett evenemang vars pris är lägre än värdet av 

värdebeviset, kan det resterande tillgodohavandet i värdebeviset användas för särskilda köp kopplade till 

evenemanget eller för att betala för ett annat av de evenemang som anges i listan ovan. Särskilda köp 

kopplade till evenemangen inbegriper de tjänster som beskrivs vid bokningen och som kan erbjudas vid 

vissa evenemang, såsom gravering av medaljer eller FinisherPix-paketet. 

 

3. Värdebevisets tillgodohavande kan endast inlösas av den medverkande vars Active konto har krediterats 

med beloppet. Att överföra ett tillgodohavande eller överlåta ett värdebevis till en annan person är inte 

tillåtet. Värdebeviset kan bara lösas in för evenemang som officiellt har öppnats och endast genom att 

genomföra den allmänna registreringsprocessen på internet. Värdebeviset är giltigt fram till den 31 

december 2024. 

 

4. Ägaren av värdebeviset kommer att ha möjlighet att anmäla sig till det evenemang för vilket värdebeviset 

utfärdats under 2022 och 2023 via en ”förturslänk” redan innan den officiella registreringen startar. 

Förturslänken kommer att skickas till ägaren av värdebeviset via e-post kort innan registreringen till 

evenemanget öppnas och kommer att vara giltig fram till slutet av dagen, dagen före det officiella 

öppnandet av registreringen, om inte ett annat datum anges i meddelandet som innehåller förturslänken. I 

övrigt ger värdebeviset inte ägaren av det rätt att registrera sig utanför den allmänna registreringsprocessen 

på internet eller att registrera sig till redan utsålda evenemang. Genom att registrera sig till något av de 

evenemang som anges i listan i första stycket ovan har ägaren av värdebeviset rätt att välja tillgodohavandet 

på värdebeviset som betalningsmedel. Ägaren av värdebeviset kan när som helst kontrollera hur mycket 

som återstår av värdebevisets tillgodohavande på sitt aktiva konto. 

 

5. Efter datumet för värdebevisets giltighet, som anges i paragraf 3 ovan, kommer värdebeviset att vara 

ogiltigt. Om ägaren av värdebeviset inte har löst in sitt värdebevis hos utfärdaren av värdebeviset före detta 

datum kommer tillgodohavandet och rätten till inlösen av tillgodohavandet i värdebeviset att förfalla. 

Deltagaren är medveten om och bekräftar att hon eller han genom att samtycka till utfärdandet av 

värdebeviset därmed avstår från sin rätt till återbetalning. 

 

6. Därutöver gäller samtidigt de allmänna villkor som ägaren av värdebeviset samtycker till vid registreringen 

till det nya evenemanget. 

 

 



 
 

Kalmar Triathlon AB 


