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Du kan naturligvis løbene indsætte kontanter/overføre beløb på din chip i optankningsstedet 

Tømning af chip: 

  

  
 

 

 

 

Bemærk at restbeløbet på chippen kun kan overføres til sit betalingskort 

Hvis der er en resterende saldo på din chip fra Kløften Festival 2019, og du ikke har indløst restbeløbet inden søndag 

d. 30.06.19 kl. 12.00, vil retten til at få tilgodehavende saldo retur bortfalde. 

 

VEDR. ØLBILLETTER KØBT I FORSALG: 

Har du købt ølbilletter i forsalg, så henvend dig i optankningsstedet og få værdien af ølbilletterne indsat på din chip i 

armbåndet. Husk dog, at værdien af de ølbilletter du ikke for brugt, ikke bliver refunderet og derfor ikke kan 

overføres til dit kreditkort under/efter festivalen 

PANT FOR KRUS OG KANDER: 

Børn og andre som samler krus og kander på pladsen får også glæde af chippen. I Pantboden sker udbetaling af 

”pantpengene” nemlig også ved at indsætte beløbet på chippen og så er der fri mulighed for at bruge pengene i alle 

salgsstederne på pladsen. Såfremt alle pengene ikke bliver brugt på pladsen, skal man lige følges med en voksen for 

at få overført beløbet fra chippen til et kreditkort som beskrevet ovenfor. 

Du får dit armbånd med chip på i 

Hovedindgangen ved Billetombytning til 

armbånd.  

Du har kun kontanter med  Du har et af følgende kreditkort: 

 Dankort, Visa/dankort og MasterCard  

Du henvender dig i Optankningsstedet, 

hvor du kan indsætte kontanterne på 

chippen. 

Du kan betale i alle boder 

med de nævnte kreditkort. 

Du kan også henvende dig i 

optankningsstedet og vælge 

at overføre beløb fra dit 

betalingskort til chippen. 

Du kan betale i alle boder 

med chippen på dit 

armbånd. 

Du kan herefter betale i alle 

boder med chippen på dit 

armbånd. 

Optankningsstedets åbningstider: 
Torsdag den 27.06.2019 Kl. 16.00 – 01.00 
Fredag den 28.06.2019 kl. 14.00 – 02.00 
Lørdag den 29.06.2019 kl. 11.00- 02.00 
Du finder optankningsstedet mellem HG-
Teltet og Restauranten på festivalpladsen. 

 

Ved udgangen (billetvognen i indgangsområde syd)  

Torsdag den 27.06.2019 Kl. 21.00 – 01.00 

Fredag den 28.06.2019 Kl. 22.00 - 02.00 

Lørdag den 29.06.2019 Kl. 22.00 – 02.00 

Søndag den 30.06.2019 kl. 10.00 – 12.00 

**Mandag den 30.06.2019 kl. 16.00 – 18.00 

**På Gasværksvej 3, 6100 Haderslev  
 

Ved Optankningsstedet indenfor disse åbningstider: 

Torsdag den 27.06.2019 Kl. 16.00 – 01.00 

Fredag den 28.06.2019 kl. 14.00 – 02.00 

Lørdag den 29.06.2019 kl. 11.00- 02.00 
 


