
Høj værdi for pengene.

20 garanterede gavebeviser!

Oplev byen på ny med dem du holder af.

Gaver for enhver smag til alle aldre.

Støtter byens handels - og foreningsliv.

Spred glæde og julestemning i virksomheden5 Gode grunde til at købe 
Odensekalenderen 

Odensekalenderen kan sammenlignes med en 
pakkekalender, hvor gaverne hentes direkte hos giveren.  
Lågerne har lang indløsningsfrist, og mange kan indløses 
helt ind i 2020. 
Når Odensekalenderen er købt, er resten gratis og uden 
binding!

Nyd lækker mad & drikke,
oplev byens sportshold, 
afhent dejlig chokolade & 
modtag  gaveregn med HVER kalender!

/2019

Byens julekalender med gaver og konkurrencer til dig! Odensekalenderen er designet af tegner Tore True 

Odensekalenderen er en julekalender fyldt med

fantastiske overraskelser til dig.

Julekalenderen giver dig mulighed for at opleve

byen på ny. Den spreder julestemning og indbyder

til unikke oplevelser i hyggeligt selskab.

I HVER Odensekalender er der 20 låger med gaver

fra byens butikker, restauranter og attraktioner. 

Udover gaverne, indeholder kalenderen fire 

adventskonkurrence-låger med præmier til en 

samlet værdi af 20.000 kroner. 

Når julekalenderen er købt, er resten GRATIS og 

UDEN bindinger. 

Oplevelsen kan sammenlignes med en 

pakkekalender, hvor du tager ud i byen for at 

få dagens gave. Med Odensekalenderen kan 

du eksempelvis nyde skønne retter fra lokale 

spisesteder, opleve byens sportshold, afhente 

lækker chokolade og modtage en gaveregn af 

oplevelser.

Sådan fungerer Odensekalenderen:

Åbn kalenderlågerne, afriv og indløs dem hos

dagens kalenderpartner - så får du en gave

eller oplevelse. Lågerne har god indløsningsfrist, og

flere kan bruges helt ind i år 2020. I kalenderen kan

du desuden deltage i fire adventskonkurrencer med

skønne præmier.

For hver solgt Odensekalender går der 10 kroner 

ubeskåret til de mange frivillige kræfter, som hvert

år gør en forskel for borgerne i byen.

Donationen administreres i år gennem Frivilligcenter

Odense og den overrækkes til Frivillig Galla 2020.

Læs mere på:

https://www.frivilligcenter-odense.dk/galla/

Odensekalenderen indeholder gaver for en værdi på 

over 3400 kroner!

Odensekalenderen og vores kalenderpartnere ønsker alle en glædelig jul!

Tore er uddannet tegneserietegner, illustrator og digital konceptudvikler 

med kærlighed til godt design, glade kunder, klatring og gode burgere… 

Når han ikke laver Odensekalenderen eller falder ned fra klatrevægge, 

tyr han til sin anden passion; at formidle budskaber gennem tegninger 

og grafisk design.

”Inspirationen til forsiden er udsprunget af en spørgerunde, hvor jeg 

spurgte Odenseanere; Hvad er det første du tænker når jeg siger 

Odense? Især to ting gik igen - En by i udvikling og vejarbejde... 

Med det valgte jeg at skabe en by, der bliver rullet ud. En by, hvor alle 

hjælper til med at gøre morgendagens Odense til noget, vi kan være 

stolte af”.

DU STØTTER

For Odensekalenderen gælder følgende generelle vilkår. Nedenstående generelle vilkår 

suppleres af de særlige vilkår, som fremgår af de enkelte låger.

Hver låge i Odensekalenderen fungerer som et gavebevis. Odensekalenderen indeholder i alt 20 

gavebeviser og fire adventskonkurrencer.

På hver låge fremgår det, hvilken gave, som det pågældende gavebevis giver ihændehaveren af 

lågen ret til at indløse. Desuden oplyses hvilken tredjemand (i det følgende betegnet ”kalender-

partner”) gavebeviset kan benyttes hos. Gavebeviset indeholder endvidere oplysninger om, hvor 

og hvornår gaven kan indløses hos kalenderpartneren. Lågen skal typisk afrives og afleveres hos 

den pågældende kalenderpartner.

Vilkårene for benyttelse af de enkelte gavebeviser fremgår på dagens låge. Gaven, som er be-

skrevet på dagens låge, kan tidligst benyttes på den kalenderdag i december 2019, som fremgår 

af lågens forside. 

Lågerne har karakter af et ihændehaverbevis, hvortil der gælder særlige forældelsesfrister for 

benyttelse af gavebeviset. De forældelsesfrister, som gælder for hvert gavebevis, fremgår af de 

enkelte låger. 

Gavebeviserne i Odensekalenderen kan ikke kombineres med andre tilbud, udsalg eller lignende 

hos en kalenderpartner. Gavebeviserne har ingen 

kontant værdi og kan således ikke indløses til kontanter. 

Der kan være aldersbegrænsning på enkelte låger.

Odensekalenderen står for fremstilling, salg og markedsføring af Odensekalenderen. Odenseka-

lenderen påtager sig således intet ansvar for kalenderpartnernes forpligtelser i forbindelse med 

udleveringen af de gratis gaver. Odensekalenderen er således heller ikke ansvarlig for kvaliteten, 

holdbarheden eller indholdet af de gratis gaver som kalenderpartnerne udleverer i forbindelse 

med Odensekalenderen. Privat videresalg af kalenderlåger frarådes. 

Indholdet af de enkelte gavebeviser er fastlagt af den enkelte kalenderpartner, hvorfor eventuel-

le spørgsmål til forståelsen af gavebeviserne skal rettes til den enkelte kalenderpartner.

Odensekalenderen kan ikke gøres ansvarlig for kalenderpartnernes ansvarspådragende hand-

linger, hvilke eventuelt måtte resultere i tab, anden skade, herunder, men ikke begrænset til 

økonomiske tab eller øvrige direkte eller indirekte tab.

Indehavere af Odensekalenderen kan på ingen måde gøre krav gældende mod Odensekalende-

ren i anledning af kalenderpartneres eventuelle misligholdelse af deres forpligtelser, herunder 

konkurs, butikslukning eller lignende.

Odensekalenderen og kalenderpartnere er ikke ansvarlige for eventuelle følgeomkostninger 

i forbindelse med gaver eller præmier. Hverken Odensekalenderen eller kalenderpartnere er 

ansvarlige for tekniske fejl, manglende internet eller lignende i forbindelse med deltagelse i 

kalenderens aktiviteter.

Vi tager forbehold for eventuelle trykfejl. 

Du kan læse mere om Odensekalenderen på www.odensekalenderen.dk 

samt følge os på Facebook og Instagram under @odensekalenderen. 

Har du spørgsmål eller gode idéer, så kontakt os via 

kontakt@odensekalenderen.dk.

4. adventskonkurrence 

Støt miljøet ved at aflevere 

Odensekalenderen til genbrug!

Se hvordan på www.odinhavnepark.dk/konkurrence 
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Vejledende udsalgspris 200 kr.

Se mere på toretrue.dk 

@trueartandgraphic

Frivilligcenter 

O D E N S E

Odense-
kalenderen 2019  

200,-
GAVER for over 

3400 kr. i HVER 
julekalender!
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Vil du se smagsprøver på årets Odensekalender 
klik ind på odensekalenderen.dk 
Bestil direkte på kontakt@odensekalenderen.dk


