Betingelser I forbindelse med booking af Volkswagen California – Visit the Road
Om Visit the Road
Det er muligt at booke på 4 lokationer i Danmark (Als, Sydfyn, Møn og Rubjerg Knude) i perioden
1. august til og med den 9. september 2019
Du råder over pladsen de dage, der er bekræftet per mail. Man kan ikke booke mere en 2
sammenhængende overnatninger per California Stay.
Din booking er først gyldig efter modtagelse af bekræftelse på mail.

Informationer og betingelser
Visit the Road afholdes af Volkswagen Erhvervsbiler Danmark (”Volkswagen Erhvervsbiler”),
Skandinavisk Motor Co. A/S, CVR nr. 70 51 51 13, Park Alle 355, 2605 Brøndby.
Brug af California Stays er på gæstens eget ansvar, og gæster fraskriver sig retten til at gøre
erstatningskrav gældende mod Skandinavisk Motor Co. A/S eller andre selskaber i Semler
Koncernen.
Semler Koncernen påtager sig således intet ansvar for nogen former for tingsskade, personskade,
ulykke eller dødsfald påført deltageren eller andre i forbindelse med brug af California Stays.
Det er ikke tilladt at have åben ild, ej heller optænding af grill.
Det er et krav, at man er kørende i en Volkswagen California eller anden Volkswagen bus med
registreret nummerplade for at kunne bruge California Stays.
Der forefindes ikke bad, vand og strøm på stederne. Toilet er til rådighed.
Som gæst er man ansvarlig for at efterlade pladsen afryddet og pænt til de næste gæster. Skulle
der, mod forventning, være behov for oprydning, vil de(n) seneste besøgende blive faktureret for
dette.
Gæsten har det fulde ansvar, hvis denne påfører California Stays reelle skader. I tilfælde af skader
er det dermed også gæstens ansvarsforsikring, der dækker.
Volkswagen Erhvervsbiler er ikke ansvarlig for tekniske fejl og driftsforstyrrelser i forbindelse med
bookingen. Volkswagen Erhvervsbiler kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skatte- og/eller
afgiftsmæssige konsekvenser i forbindelse med bookingerne.

Personoplysninger
Ved bookingen registrerer Volkswagen Erhvervsbiler dit navn, din e-mailadresse. Alle
personoplysninger håndteres i overensstemmelse med databeskyttelsesloven og vores
privatlivspolitik

