
Tilbud 2020



Priser
Alle priser er eksl. moms

Trækker, trailer og 

chauffør
10.600,-

Lydanlæg inkl. 

generator
4.250,-

Forsikring

(Lovpligtig

ansvarsforsikring)

2.200,-

Festival toilet 2.500,-

Syn 600,-

I alt 20.150,-

*Ekstra lyd 1.200,-

I alt m. ekstra lyd 21.350,-

*Ekstra lyd er valgfrit, men vi anbefaler det da lyden bliver mere jævnt fordelt på vognen.

OBS: Copenhagen Pride kræver ansøgning via deres hjemmeside, der 
åbner 1. april. De forventer at lukke for tilmelding den 1. juli 2020. 
Alle kommercielle virksomheder skal være sponsor for at deltage i 
Pride Paraden.

Inkluderet i prisen:

• Opsætning af sikkerhedsbarrierer til synsgodkendelse

• Leje og opsætning af lydudstyr og toilet

• Rengøring af vogn* 

• Vi opbevarer gerne jeres pynt/merchandise i de 

efterfølgende dage dog max en uge, såfremt det er pakket i 

kasser/poser mærket tydeligt med firma el. organisation. 

Herefter vil det blive smidt ud.

*Vi forbeholder os retten til at opkræve 1.000 kr. ekstra, såfremt

traileren kræver mere end let oprydning og fejning



Lydanlægget - består af en lille lydpult og 2 – 4 højttalere, fordelt 

på vognen. For at afspille musik, skal I blot medbringe egen 

enhed med musik på. Det kunne være en smartphone, tablet 

eller andet med mini-jack udgang.

Toilettet er det velkendte festivaltoilet, og er placeret bagerst på 

vognen. Det er ikke tilladt at stige af og på vognen under 

kørslen, hvorfor et toilet er højst anbefalelsesværdigt.

Paradevagt der går foran bilen er et krav. I kan vælge selv at 

stille med en paradevagt, eller vi kan stille med én vagt pr. vogn 

for 1.750 kr. ex. moms.

Muligheder for pynt - Det er muligt at sætte et banner på hver side af 

vognen, i målene: 13,5m x 1m.

Som det ses på billederne, kan der også sættes balloner og andet 

pynt hele vejen rundt. Vær kreative, det er kun fantasien (og 

sikkerheden) der sætter grænser ☺

Derudover kan I, eller evt. sponsorerer, dekorere selve trækkeren 

(førerhuset) med folie, som eksempelvis 7-eleven har gjort de sidste 

par år.

Her anbefaler vi vores samarbejdspartner Signwork.dk. 

Pyntning af vognen er muligt, i det angivne tidsrum:

Fredag d. 21 august kl.10.00 – 18.00 på Sindalvej 10, 2610 Rødovre

Lørdag d. 22 august kl. 09.00 – 12.00 på Frederiksberg

OBS! Medbring selv pynt og materialer til at fastgøre pynten med, så 

som strips, gaffatape, etc. 

Praktisk information



Copenhagen Pride Parade er - og skal være - en glad og festlig dag. 

Da vi for 10. år er en del af denne festdag – er vi og vores chauffører, klar med 

en hjælpende hånd og gode råd, om nødvendigt. 

Alle vore biler er i øvrigt Euro 6 certificeret, og bliver grundigt sikret og synet 

inden paraden. Dermed lever alle biler op til de lovmæssige krav, om sikkerhed 

og miljø.



Vi håber at høre fra Jer og vil se frem til, at levere en 

løsningsorienteret og professionel service.

Har I spørgsmål til dette tilbud, er I velkommen til at ringe 

til vores booking afdeling på tlf. +45 4320 4322

eller sende en mail til event@stokholm.com 


