
	

UTSTÄLLNING: 
TÄLT 

 
 

KÖPEVILLKOR 

 
Utfärdat av 

Göteborgsgirot AB org.nr 556937-7715 
(nedan kallat Göteborgsgirot) 

 

 

1. Avtalstid 

1.1  Godkännande av köpevillkoren uppfattas som avtalsbindande och ligger till grund för 

 avtalsmall som upprättas av Göteborgsgirot. 

1.2  Göteborgsgirot äger rätten att utan vidare förklaring neka affären om avtalspartner 

anses olämplig. 

1.3  Avtalstiden gäller från godkännande av köpevillkor tom 2021-05-31, dvs under 

 Göteborgsgirot 2021. 

 

2. Avtalade rättigheter 

2.1  Företaget erhåller rättigheter som specificeras i Bilaga 1. 

2.2  De rättigheter som Företaget erhåller får inte vare sig helt eller delvis, 

 överlåtas till tredje part utan Göteborgsgirots skriftliga godkännande. 

 

3. Ersättning 

3.1  Företaget ska erlägga nedan betalning till Göteborgsgirot. Betalning ska erläggas mot 

 faktura, Göteborgsgirot har rätt att fakturera Företaget efter godkännande av 

köpevillkoren. Faktura enligt denna punkt förfaller till betalning 30 dagar för utställande 

av faktura. 

  

 - Utställning: Tält: 30’000 kronor (ex moms). 

 

 

 



	

4. Övrigt 

4.1  Under avtalstiden kan Göteborgsgirot komma att ställa in lopp eller aktiviteter som 

 omfattas av Bilaga 1 om; 

 a)  Göteborgsgirot eller myndighet bedömer att detta är nödvändigt för 

deltagarnas säkerhet och hälsa, 

 b)  Göteborgsgirot inte sanktioneras av Svenska Cykelförbundet eller 

Göteborgsgirot inte beviljas de myndighets tillstånd som krävs för att få/kunna 

genomföra loppen, 

  eller 

 c)  Det uppstår händelser som ligger utanför Göteborgsgirots kontroll såsom 

brand, översvämning, strejk eller liknande omständigheter (force majeure) som 

påverkar möjligheten att genomföra cykelloppen. Oaktat att Göteborgsgirot 

ställs in av någon av nyss nämnda anledningar, flyttas avtalet istället för att 

gälla liknande omfattning på kommande evenemang. 

4.2  Genom undertecknandet av avtalet godkänner Företaget Göteborgsgirots  

Allmänna Anmälningsvillkor (finns att läsa på http://goteborgsgirot.se/anmalan/ ) 

samt Personuppgiftspolicy (finns att läsa på http://goteborgsgirot.se/information/personuppgifter/ ) 

och att Göteborgsgirot får hantera och lagra uppgifter om Företaget och personer 

knutna till avtalet samt göra utskick till Företaget via e-post, sms och post.  

4.3 Företagets kontaktuppgifter kan komma att användas av Göteborgsgirot AB:s övriga 

 samarbetspartners för att uppmuntra affärer i nätverket. 

4.4  Ändringar av och tillägg till detta Avtal skall för att vara bindande vara skriftligen 

 avfattade och undertecknade av Parterna. 

4.5  Tvister med anledning av detta Avtal skall prövas enligt svensk lag och tvisten skall 

lösas vid Göteborgs tingsrätt. 

 
 

 

 

  



	

BILAGA 1 
Associationsrätt och fotografering 

1. Företaget äger inte associationsrätt till varumärket Göteborgsgirot men har möjlighet 

att på egen hand marknadsföra sitt deltagande under evenemanget. Företaget har rätt 

att fota på området och under loppen förutsatt att bilderna används för eget bruk och i 

syfte att visa upp deltagandet. För sociala medier används #gbggirot. Företaget får inte 

sprida något innehåll som kan skada Göteborgsgirots varumärke. 

 

Tält på Evenemang 

2. Företaget har rätt till ett tält på 25 m2 i eventbyn. Plats bestäms av Göteborgsgirot. I 

paketet ingår områdesbevakning. El 10A, 230v, 1-fas, ingår men detta måste 

förbeställas senast 3 maj 2021. I Utställning: Tält  ingår fast internetanslutning, 

 

 Önskas ytterligare tillval måste beställning ske senast 3 maj 2021. 

 

3. Företaget har samma öppettider som Göteborgsgirots eventby. Undantag kan endast 

 göras efter skriftlig överenskommelse. 

 Preliminära öppettider 2021 

 Fredag 28 maj 12:00 – 20:00 

 Lördag 29 maj 8:00 – 18:00 

 Söndag 30 maj 8:00 – 15:00 

 Göteborgsgirot kommer löpande att göra utskick med tider och etableringsplaner. 

Etablering är möjlig torsdagen 27 maj, avetablering måste vara klar senast  

 måndag 31 maj kl. 9:00. 

4. På grund av tillstånd från myndigheter får Företaget inte ta med egen mat eller 

alkoholhaltig dryck på området.  

5. Det finns möjlighet att göra tillägg samt beställa mat under evenemanget. Företaget 

kommer bli kontaktade av Göteborgsgirots partner för detta. 

6. Företaget får inte driva någon försäljning på området utan Göteborgsgirots 

godkännande. 

7. Övriga tillval så som ståbord eller el 3-fas måste beställas senast 3 maj 2021. 

 

 

 



	

Startplatser 

8.  Företaget har rätt till 10 startplatser i valfritt giro. Koder eller portal erhålls av 

 Göteborgsgirot och kan användas för att registrera startplatser via Göteborgsgirots 

 hemsida till och med 16 maj 2021. 

9.  Företaget har rätt att köpa ytterligare 50 startplatser enligt nedan prislista som 

 Motsvarar 30% rabatt jämfört med publik efteranmälan. Priser ex moms. 

 (eller enligt separat överenskommelse) 

 

Datum  Lopp   Klasser   Pris 

      Tom 16/5 2021 

29-maj  Gran Fondo 210 km  Motion   715 

29-maj  Göteborgsgirot 140 km  Motion   655 

29-maj  Stadsgirot 70 km  Motion   525 

29-maj  Maxigirot 20 km  Motion   295 

30-maj  Bra Bil XC MTB 50 km  Motion   585 


