
PB ACTION FEST & EVENTBUREAU - Købmagergade 56 - 1150 København K - Kundeservice 33 15 40 00 
Generelle betingelser  

En Romantisk Aften I Kongens Have 
Grundlovsdag mandag den 5. juni 2017 fra kl. 18:00-22:00 

 
1.       Billetpris er 300 kr. inkl. moms og inkluderer: Et glas kølig rosévin samt musik iflg. program. Billetpris er den 

samme for alle uanset alder. Til unge under 18 år tilbydes 1 stk. kildevand i stedet for ét glas rosévin. 
2.  Arrangementet udgøres af 15 scener i HELE Kongens Have og Slotshaven omkring Rosenborg Slot. Alle 

gæster kan promenere rundt og opleve de forskellige kunstnere i løbet af aftenen.  
3.  Alle koncerter er stående koncerter, men der vil være opsat ekstra bænke rundt i Kongens Have denne aften. 

Koncerterne på de 15 scener er på 30 minutter og gentages 3 gange i løbet af aftenen fra kl. 18:00–22:00 – se 
musikprogram. 

4. Musik og underholdning: Hvis et band/vært/kunstner udgår, vil dette blive erstattet af andet band/ 
vært/kunstner.  

5. Betaling og modtagelse af billet. FAKTURA/SWIPP - Ved bestilling fremsendes en faktura i løbet af få minutter 
til din e-mail, og denne faktura skal betales inden for 3 dage. Billetterne mailes til dig, efter at indbetalingen er 
registreret af PB ACTION. Leveringstid ca. 3 dage. Billetten er gæstens adgangstegn til arrangementet. Alle 
billetter har påtrykt stregkode og kan altså ikke kopieres eller på anden måde forsøges anvendt flere gange. 
Billetten skal printes på papir og vises i indgangen. 

 Dankort og MobilePay - Ved bestilling betales med dankort eller MobilePay og i løbet af få minutter sendes 
betalingskvittering til din e-mail. Billetterne mailes til dig indenfor ca. 3 timer. 

6. Billetten og indgang. Hver enkelt gæst skal have deres billet klar til fremvisning og scanning af vores 
billetkontrol ved indgangene til Kongens Have eller Rosenborg Slot. Der er kun adgang til Kongens Have eller 
Rosenborg Slot, via den indgang (port) der står skrevet på din billet. Adgang sker ved fremvisning af gyldig billet 
udprintet på papir. Billetten erstattes ikke ved bortkomst.  

7. Medbragt mad & drikke. Det vil IKKE være tilladt at medbringe mad og drikkevarer ind i hele Kongens 
Have og Rosenborg Slotshave. 

8. Campingstole og møbler m.m. vil IKKE være tilladt at medbringe denne aften. 
9. Køb af mad & drikke. Det vil være muligt at forudbestille madkurv m.m. inden arrangementet. Der vil være salg 

af drikkevarer m.m. i Kongens Have. Se sortiment på www.kongenshave.dk 
 Det vil IKKE være tilladt at medbringe mad og drikkevarer af nogen art. 
10. Personer under 18 år tillades, dog er det kundens/køberen af billetterne til et selskabs ansvar at invitere 

personer med UNDER 18 år og sikre, at de IKKE nyder øl, vin, spiritus og alkoholiske drikke under hele 
arrangementet. Unge under 18 år der nyder alkoholiske drikke vil blive bortvist omgående. Der vil blive udleveret 
én kildevand til gæster under 18 år i stedet for 1 glas rosévin ved ankomst, informer venligst vores billetkontrol 
ved ankomst hvis du har gæster med under 18 år. 

11. Det er IKKE tilladt at filme eller fotografere hele koncerten, at medbringe fyrværkeri, køretøjer, cykler eller lign., 
at betræde beplantning eller klatre i træer. Blomster og grene må ikke plukkes, afskæres eller brækkes. 

12. Det er ikke tilladt at medbringe fyrværkeri, køretøjer, hunde og andre dyr, cykler eller lign. til  arrangementet. 
13. Ved overdragelse af billetter til andre eller ved videresalg er sælger (ejeren af billetten) forpligtet til 
 at videregive informationerne "Generelle Betingelser"  
14. Kørestolsbrugere er meget velkomne til vores arrangement, men der er et begrænset antal billetter, og 

billetkøb kan kun bestilles på telefon 33 15 40 00.  
15.  Dørene åbnes kl. 18:00 og arrangementet lukker kl. 22:00. 
16. Man kan ikke som gæst forlade Kongens Have og Slotshaven omkring Rosenborg Slot og komme
 igen senere. 
17. Bortkastning af cigaretskodder og skrald vil medføre bortvisning fra arrangementet. Der vil være 
 askebægere til brug for rygere og skraldespande til diverse skrald i hele slotshaven. 
18.  Billetgebyr pr. billet er 25,- kr. inkl. moms. Billetgebyr refunderes ikke ved aflysning. Der er kun billetgebyr på 

adgangsbilletten. 
19. Der vil være toiletter fordelt rundt i hele Slotshaven. Toiletbesøg der ikke foregår på toiletterne, 
 vil medføre bortvisning.  
20.  Aflysning/force majeure. Billetter refunderes kun, hvis arrangementet aflyses fra arrangøren  
 PB ACTIONs side – ikke ved ændringer i repertoiret/program, ændring af dato, forskydning af tidsplan, force 

majeure, vejrlig, storkonflikt, strejke/lockout, arbejdsnedlæggelse, strømsvigt, blokader af veje og broer. Delvis 
gennemførelse af arrangementet m.v. er således ikke en aflysning, og pengene refunderes ikke. 

21. Reservationen bekræftes ved fremsendelse af faktura eller betalingskvittering på e-mail. 
22. Fortrydelsesret. Når reservationen er bekræftet jf. pkt. 21, er der ingen fortrydelsesret på billetter og tilkøb af 

madkurv, drikkevarer, fødevarer, samt specielt fremstillet produkter til denne event (tilkøbsbilletter). 
23. Betalingsbetingelser. Ved betaling af faktura skal betaling ske senest 3 dage fra fakturadato. Såfremt den 

rettidige betalingsdato ikke overholdes, beregnes renter fra forfaldsdato til betaling sker. Rentesatsen er 2 % p.a. 
pr. påbegyndt måned. Der pålægges et rykkergebyr DKK 100,00 inkl. moms, såfremt det måtte være nødvendigt 
at udsende påmindelse om betaling af en forfalden faktura. Overholdes betalingsbetingelserne ikke, kan sælger 
(PB ACTION) uden forudgående varsel ophæve handlen. Enhver tvist, der måtte opstå i forbindelse med køb på 
bestilbillet.dk skal afgøres ved Københavns Byret. 

24.  Sikkerhed og færdsel i og omkring Kongens Have og Rosenborg Slotshave foregår på gæstens eget ansvar. 
Sikkerhedspersonalet har ret til at afvise og bortvise gæster, der udviser en adfærd, hvor det skønnes, at de er til 
fare for sig selv eller til gene for andre gæster eller personalet. Opbevaring af værdigenstande og ejendele i 
Kongens Have og Slotshaven omkring Rosenborg Slot foregår på eget ansvar. 

25. Arrangør: PB ACTION Fest & Eventbureau, Købmagergade 56, 1150 København K.  
 Koncertstedet Kongens Have, København K 
26.  Alle forespørgsler kan rettes til info@bestilbillet.dk eller på telefon 33 15 40 00 
27.  Program og praktisk info om arrangementet se www.KongensHave.dk 

Vi glæder os til at byde jer velkommen til en fantastisk og eventyrlig aften 


