
  

SPONSORAFTALE 
mellem 

 

TEAM VEJLE – Netværkscykling 
 

 

Og 

 

FIRMA 1 

Eksempelvej 16 

7100 vejle 

CVR.nr. 11 22 33 44 

(herefter FIRMA 1) 

 

Det er hermed aftalt, at FIRMA 1 køber reklameplads nr. xxxx placeret midt på ryggen af 

cykeltrøjen. Prisen er aftalt til DKK 22.500,00 plus moms. Aftalen skal underskrives straks efter 

modtagelsen og returneres til TEAM VEJLE på mail: vejle.cykler.til.paris@gmail.com. Beløbet 

faktureres ved aftalens indgåelse og forfalder til betaling efter 8 dage. Udebliver betaling 

forbeholder TEAM VEJLE sig ret til at sælge reklamepladsen til anden side. 

 

Beløbet indbetales på foreningens konto i Danske Bank: 

 

 Registreringsnummer:      4597 

 Kontonummer:                 13256187 

 Anfør venligst fakturanummer ved betaling. 

 

Aftalen vedrører 2022. Cykeltøjet forventes at være færdigproduceret til brug i marts 2022. Der vil 

som minimum blive udleveret et sæt tøj pr. deltager (indeholdt i turprisen) og der vil være 

mulighed for tilkøb af ekstra tøj til fornuftige priser. Der produceres en trøje og bukser med 

sponsornavne på. 

 

Indtægterne fra sponsoraftalerne går til at finansiere spinning/-biketimer, betaling af 

foredragsholdere, leje af lokaler og øvrige aktiviteter, der fremmer det sportslige og sociale. 

 

Cykelholdet vil gøre det bedste for at reklamere for vores sponsorer. Vi vil reklamere ved enhver 

lejlighed. Holdet vil bruge cykeltøjet ved spinning og ved den fælles og individuelle træning på 

landevejen. Ved foredrag og andre engagementer gives sponsorerne mulighed for at reklamere, 

dog skal flag, bannere og andet reklamemateriale leveres af sponsorerne. TEAM VEJLE forventer, 

at jo tættere vi kommer på Tour-starten i Vejle, jo flere muligheder vil der være for at kunne 

deltage i fælles engagementer, hvor vi kan vise os frem og reklamere for vores sponsorer.    



  

Som sponsor vil du naturligvis modtage et billede af dit cykelhold, taget på legendariske Avenue 

des Champs-Élysées med Triumfbuen i baggrunden. 

 

Cykelholdet vil naturligvis gøre alt for at være synlige og gode repræsentanter for vores sponsorer. 

Holdet vil overholde alle færdselsreglerne og udvise det største hensyn til vores medtrafikanter.  

 

TEAM VEJLE har udbudt 17 reklamepladser på cykeltøjet og vi forbeholder os ret til at udbyde 

yderligere reklamepladser. 

 

Sponsorerne skal aflevere det ønskede logo i vektorformat. Det vil sige AI-fil, EPS-fil, SVG-fil eller PDF-

fil (PDF er dog ingen garanti for at det er en vektorfil). 

 

Sponsorerne godkender logo på tøjet ud fra tilsendte illustrationer. 

 

Sponsoraftalen forudsætter medlemskab af Foreningen TEAM VEJLE – netværkscykling, hvorfor 

DKK 100,00 plus moms af sponsorbidraget går til medlemskab for 2021 og 2022. Medlemskabet er 

ikke forbundet med nogen forpligtelser. 

 

Vejle, den xx.xx.2021 

 

 

 

_________________________   

Sponsor FIRMA 1    

 

 

 

Vejle, den xx.xx.2021 

 

 

 _________________________  _________________________ 

TEAM VEJLE-Netværkscykling  TEAM VEJLE-Netværkscykling 

Dorthe Falcher, formand   Frank Iversen, kasserer 

  


