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Pris, bestilling og billet 
 

1. Tilmelding og betaling. Kunden køber billet til GULDBUSSEN på bestilbillet.dk. Når kunden køber billet/billetter online, 
skal kunden oplyse sit fulde navn som det er anført i pas/kørekort eller sundhedskort, samt e-mail og mobiltelefon nr. 

2. Betaling og modtagelse af billet. Ved bestilling betales med Dankort eller MobilePay og i løbet af få minutter sendes 
betalingskvittering og billetterne til kundens e-mail. 

3. Reservationen bekræftes ved fremsendelse af betalingskvittering på e-mail. 
4. Fortrydelsesret. Når reservationen er bekræftet, jf. pkt. 3, er der ingen fortrydelsesret på kundens køb af 

billet/billetter til denne busevent.  
5. Billetpris og beskrivelse af ruter. Alle priser og beskrivelser af ruter kan ses på GULDBUSSEN.dk.  
6. Serviceguider på GULDBUSSEN. Ombord på GULDBUSSEN være der været smilende serviceguider, der byder dig 

velkommen og sørger for forfriskning og lækkerier undervejs på de tre korte stop. Der vil ikke være en serviceguide 
der fortæller og informerer i løbet af turen, du får også udleveret en brochure ved ankomst med historiske oplysninger 
om de stop der er undervejs på ruten. 

7. Billetgebyr. Billetgebyr pr. billet er 40 kr. inkl. moms. Billetgebyr refunderes ikke ved aflysning (uanset årsag), jf. dog 
pkt. 18. 

8. Plads nr. i bussen. På din billet står der, hvilke plads nr. du har i GULDBUSSEN. Dette plads nr. kan ikke ændres, og det 
vil ikke være tilladt at sætte sig på en anden plads, end den der står på billetten. GULDBUSSEN har op til 72 pladser, 
hvor en del er placeret på øverste niveau i bussen dvs. på første sal, hvor bussen er uden tag, og resterende er i 
stueetagen i bussen. Pladser tildeles i den rækkefølge, man bestiller sin billet, hvor den første billet der sælges, er 
plads nr. 1, som er på øverste første sal i bussen - placeringen af pladser er altså efter ”først til mølle” princippet. 
Bestiller du til et selskab større end 1 billet, vil det være plads nr. med fortløbende numre, men vi kan ikke garantere, at 
alle sidder på samme niveau i bussen, eller at pladserne er lige præcis ved siden af hinanden i bussen. Det er 
billetsystemet, der placerer bestillingerne og pladsplaceringerne, efterhånden som de ekspederes. 

9. Billet og indtjekning. Hver enkelt kunde skal have sin billet klar til fremvisning printet på papir (kan ikke fremvises på 
mobiltelefon), til brug for kontrol ved påstigning GULDBUSSEN, ved køb af billet på rute 1 skal billetten også 
fremvises på papir på den alm. turistbus på Kongens Nytorv. Billetten erstattes ikke ved bortkomst, jf. dog punkt 13. 

10. Børn og specialrabat. Vi har ikke børnebilletter eller rabatpriser. Billetpris er den samme uanset alder. 
11. Ved overdragelse af billetter til andre eller ved videresalg er sælger (ejeren af billetten) forpligtet til at 

videregive disse "Generelle Betingelser" til erhververen, og til at orientere bestilbillet.dk om fulde navn og 
kontaktoplysninger på den nye ejer af billetterne, jf. pkt. 1. 
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12. Kørestolsbrugere og gangbesværede. Vi anbefaler ikke dette arrangement til kørestolsbrugere og 
gangbesværede, da turen uden for bussen i visse områder er meget kuperede. Alle, der deltager på turen, skal 
være selvhjulpne i alle henseender.  
 

13. Har kunden mistet sin billet tilbyder Bestilbillet.dk som en gratis service at udstede erstatningsbilletter via e-mail indtil 
8 dage før eventdatoen. Herefter og på selve eventdatoen udstedes ikke erstatningsbilletter. Billetkøb erstattes ikke af 
bestilbillet.dk, da det er dit (købers/billetholders) eget ansvar at medbringe gyldig billet printet på papir, jf. punkt 9. 
Betalingskvitteringer, kopi af faktura o.l. kan IKKE sidestilles med en gyldig billet og vil ikke give adgang til kørsel med 
alm. turistbus fra Kongens Nytorv (rute 1) eller GULDBUSSEN (rute 1, 2 og 3). 

Mad & Drikke 
14. Forfriskninger og lækkerier på turen. I billetprisen er inkluderet tre små forfriskninger og lækkerier, der tilbydes alle 

kunder undervejs på turen: 
• 1 flaske rabarberdrik 25 cl. 
• 1 lille pose med 5 stk. havtornbolsjer 
• 1 kop kaffe eller kildevand 30 cl. og et par stykker lækker dessertchokolade.  

Ved bestilling vælger man, om man ønsker kaffe eller kildevand til sin dessertchokolade.  
Vi forbeholder os retten til at ændre i udbuddet af forfriskninger og lækkerier, hvis dette bliver nødvendigt. 

15. Det er ikke tilladt at medbringe egen mad & drikkevarer ind i bussen. Man nægtes adgang til bussen, hvis dette ikke 
overholdes. 

16. Alkohol. Det er ikke tilladt at nyde medbragt spiritus eller alkohol i bussen. 

Fortrydelsesret, aflysning og ændringer 
17. Billetter og billetgebyr refunderes ikke ved ændringer i repertoiret/program, ændring af dato, forskydning af tidsplan, 

force majeure, vejrlig, storkonflikt, strejke/lockout, naturkatastrofer, krig eller udførselsforbud, epidemier, 
sundhedskriser og dermed forbundne konsekvenser i form af myndigheders karantæne/forbud/restriktioner og 
indvirkning på infrastruktur, arbejdsnedlæggelse, ændring af menu, strømsvigt, blokader af veje og broer. Delvis 
gennemførelse af denne busevent er således ikke en aflysning, og pengene refunderes ikke. Kunden kan ikke gøre krav 
gældende i den anledning mod arrangøren eller bestilbillet.dk 

18. Arrangøren har ret til at aflyse, hvis bussen ikke er booket fuldt ud. Hvis bussen ikke senest 3 dage før afgang er fuldt 
booket, kan turen aflyses af arrangøren og hele billetkøbet inkl. billetgebyr returneres fuldt ud. Kunden kan ikke gøre 
yderligere krav mod arrangøren eller bestilbillet.dk 

19. Arrangøren forbeholder sig ret til at ændre en tur, hvis tvingende forhold gør dette nødvendigt samt ændre i 
rækkefølgen og sammensætningen af lokale stop. 

Baggage, sikkerhed og eget ansvar 
20. Bagage er ikke tilladt at medbringe i bussen. Det er desværre ikke muligt at tage bagage med, udover eget overtøj og 

en lille håndtaske. Man nægtes adgang til bussen, hvis dette ikke overholdes. 
21. Kunden er selv ansvarlig for sine personlige ejendele. GULDBUSSEN.dk er ikke ansvarlig for beskadigede 

eller bortkomne personlige ejendele. 
22. Fotografering. I løbet af busturen vil der blive taget nogle stemningsbilleder. Hvis kunden ikke ønsker at deltage på 

disse, er kunden velkommen til at gøre fotografen opmærksom på dette – og han vil slette det eller sikre, at kunden 
ikke fremgår på billedet. Det er ikke tilladt for kunder under busturen at foretage kommercielle foto- og filmoptagelser 
(fx modefotografering, modeblogs, produktfoto, musikvideoer m.m.) uden tilladelse fra arrangøren af denne event. 

23. Det er ikke tilladt at medbringe cykler, kørestole, barnevogne, køretøjer og lignende i bussen. 
24. Det er ikke tilladt at medbringe fyrværkeri, højttalere og lignende i bussen.  
25. Anvisninger fra serviceguide. Alle ombord i bussen skal følge serviceguidernes anvisninger. 
26. Rygning i bussen. Det vil KUN være tilladt at ryge ude i det fri og ikke ombord i bussen. Bortkastning af cigaretskodder 

og skrald i bussen og under stop vil medføre bortvisning fra bussen. Rygning i bussen er ikke tilladt. 
27. Toilet. Der kun være mulighed for toiletbesøg på Tisvildeleje Station. Der er ikke toilet i bussen. 
28. Sikkerhed og færdsel i bussen og udenfor bussen foregår på kundens eget ansvar. Personalet har ret til at afvise og 

bortvise kunder, der udviser en adfærd, hvor det skønnes, at de er til fare for sig selv eller til gene for andre kunder 
eller personalet. Alle passagerer skal sidde ned under kørsel. 

29. Personlige ejendele. Kunden er selv ansvarlig for personlige ejendele. 
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30. Kundens ansvar. Det er kundens eget ansvar at møde til tiden. GULDBUSSEN har ikke mulighed for at vente og vil køre 
til tiden. Hvis en kunde ikke møder op til tiden – eller udebliver – vil der ikke ske en godtgørelse. 

Særlige krav grundet COVID-19 
31. Corona regler. Alle passagerer på GULDBUSSEN, skal respektere og overholde de gældende Corona regler i forhold til 

deltagelse på turen med GULDBUSSEN. Der udleveres mundbind og en lille flaske håndsprit ved påstigning på 
GULDBUSSEN. 

32. Mundbind. Alle passagerer skal bære mundbind i bussen under hele turen. 
33.  I tilfælde af yderligere skærpelser eller lempelser af COVID-19- krav fra regeringen som kan have betydning for 

kørsel med GULDBUSSEN, vil konsekvenserne heraf så vidt muligt blive meddelt kunderne på e-mail inden afgang. 

Køretider, mødetider og tidsplan 
34. VIGTIGT! – mødetid. Kunden skal møde 15 minutter før afgangstid. 
35. Tidspunkt for hjemkomst er omtrentlige og berettiger ikke til prisreduktion, hvis der sker ændringer eller forsinkelse. 
36. Kunder kan ikke forlade bussen efter billetkontrol og komme ind i bussen igen senere på busturen. 
37. Forbehold for ændringer i tidsplan. 

 

Reklamation, samtykke, praktiske oplysninger og kontaktoplysninger 
38. Reklamationer. Alle reklamationer til selve buseventen skal være skriftlige og rettes til vores kundeservice 

info@bestilbillet.dk inden kl. 24:00 på eventdatoen. Reklamation kan ikke ske via sociale medier eller andre offentlige 
kanaler. Reklamation kan kun rettes skriftligt og direkte til bestilbillet.dk 

39. Kundens data. Det er kundens eget ansvar, at de oplysninger, der er givet ved bestilling, er korrekte.  
40. Kunden samtykker ved købet til, at Bestilbillet.dk må sende kunden praktisk info om program, parkering m.m. vedr. 

den event som kunden har købt billetter til samt nyheder om nye events. Bestilbillet.dk må gerne opbevare kundens 
oplyste persondata iflg. vores persondatapolitik (https://www.bestilbillet.dk) 

41. Program og praktisk info om arrangementet se https://Guldbussen.dk/ 
42. Forbehold. Der tages forbehold for trykfejl og fejl i arrangements pris og indhold. 
43. Glemte sager. Hvis du har glemt ejendele i løbet af rejsen, og ønsker, at vi søger efter det, beregner vi et 

ekspeditionsgebyr på kr. 100,-. Hertil kommer evt. forsendelsesgebyr. 
44. Enhver tvist, der måtte opstå i forbindelse med køb på bestilbillet.dk skal afgøres ved Københavns Byret 
45. Billetsælger: Bestilbillet.dk / Event Fantastic, Brolæggerstræde 1 / 1211 København K, CVR-nr. 40618791 / Web: 

www.bestilbillet.dk / Mail: info@bestilbillet.dk. Bestilbillet.dk formidler udelukkende salg af billetter mellem 
billetkøberen (kunden) og den ansvarlige arrangør. 

46. Eventarrangør: PB ACTION Fest & Eventbureau, Købmagergade 56, 1150 København K, CVR-nr. 76593914  
47. Alle forespørgsler kan rettes til Bestilbillet.dk, skriv til info@bestilbillet.dk eller ring på telefon 33 15 40 00.  

 
 


