
 
 

 

Værdikupon 

Denne værdikupon er blevet udstedt, fordi deltagelse ved det oprindeligt planlagte arrangement ikke er mulig 

på grund af COVID-19-pandemien. Værdikuponen skal kompensere kuponindehaveren for værdien af den/de 

betalinger, han/hun hidtil har foretaget for køb af deltagelse ved arrangementet IRONMAN Denmark ApS. 

 

1. Den registrerede deltager modtager I denne e-mail en værdikupon, der krediterer beløbet for de betalte 

gebyrer til deltagerens aktive konto, og som kan bruges ved følgende arrangementer, der tilbydes og 

afholdes af IRONMAN Denmark ApS: 

 

4184 Elsinore 

4184 Copenhagen 

IRONMAN 70.3 Elsinore 

IRONMAN Copenhagen 

 

2. Værdikuponen kan kun indløses i forbindelse med de arrangementer, der er anført i nr. 1 ovenfor. Det er 

ikke muligt at indløse den i forbindelse med andre arrangementer. Hvis der er prisforskelle ved booking af 

et nyt arrangement, skal kuponindehaveren betale restværdien af en pris, der overstiger værdien af kupon-

kreditten separat. Hvis kuponindehaveren booker et arrangement, hvis pris er mindre end værdien af 

kupon-kreditten, kan den resterende værdi af kupon-kreditten bruges til specielle køb tilknyttet 

arrangementet eller til et andet arrangement, der er anført ovenfor i denne kupon. De særlige køb 

inkluderer de tjenester, der er specificeret i registreringen og som tilbydes afhængigt af arrangementet, 

f.eks. medaljeindgraveringen eller FinisherPix-pakken.  

 

3. Kupon-kreditten kan kun indløses af den deltager, hvis aktive konto kreditten blev krediteret. En overførsel 

eller tildeling af kupon-kreditten til en anden person er udelukket. Kuponen kan kun indløses til 

arrangementer, hvor registreringen officielt er åbnet, og kun ved at følge den generelle online 

tilmeldingsproces. Værdikuponen er gyldig indtil 31. december 2024. 

 

4. Indehaveren af en værdikupon får mulighed for at tilmelde sig det arrangement, som deltageren har fået 

udstedt værdikuponen til i årene 2022 og 2023 via et "Priority Link", før den officielle registrering åbner. 

Priority Linket vil blive sendt til kuponindehaveren via e-mail kort før åbning af registreringen og er gyldig 

indtil slutningen af dagen før datoen for den officielle åbning af tilmeldingen, medmindre en anden dato 

meddeles sammen med Priority Linket. Ellers giver kuponen ikke kuponindehaveren ret til at registrere sig 

uden for den generelle online registreringsprocedure eller til, at registrere sig til udsolgte arrangementer. I 

forbindelse med tilmelding til et af de arrangementer, der er anført i nr. 1 ovenfor, er kuponindehaveren i 

stand til at vælge kupon-kreditten som betalingsmiddel. Kuponindehaveren kan se sin resterende kupon-

kredit på sin aktive konto. 

 

5. Efter udløbet af den frist, der er anført i nr. 3 mister kuponen sin gyldighed.  Hvis kuponindehaveren ikke 

har indløst sin kupon inden udløbet af forældelsesfristen, bortfalder kreditten og kravet om indløsning af 

kreditten mod kuponudstederen. Deltageren er opmærksom på og accepterer, at ved at acceptere 

udstedelse af værdikuponen, giver deltageren afkald på sin ret til refundering. 

 

6. Derudover gælder de generelle betingelser, som kuponindehaveren har accepteret ved tilmelding til det 

nye arrangement. 

 

 

IRONMAN Denmark ApS 


