Vilkår og bestemmelser
Fuldstændig vilkår og bestemmelser
Disse vilkår og bestemmelser gælder mellem dig og arrangøren (nedenfor benævnt "arrangøren").
De er afgørende ved en eventuel konflikt eller ved mangler i tidligere kommunikation, som f.eks.
reklamer eller kampagnemateriale. Anvisninger om, hvordan man deltager, udgør en del af vilkårene
og bestemmelserne. Ved at deltage anses deltageren for at acceptere og være bundet af disse vilkår
og bestemmelser. Opbevar en kopi til fremtidig brug.

Bemyndigelse
Denne Energizer-kampagne er åben for personer med bopæl i Danmark, Finland, Norge og Sverige,
og som er 18 år eller ældre, dog ikke ansatte hos arrangøren eller administratoren, disses
datterselskaber eller repræsentanter, ansattes familier eller øvrige personer med tilknytning til
kampagnen. Arrangøren påtager sig intet ansvar for mindreåriges deltagelse.
1. Konkurrencen arrangeres af Energizer Group Sweden AB, Drottningholmsvägen 22, 112 42
Stockholm. (”arrangøren”).
2. Et køb er nødvendigt, og der kræves internetadgang.
3. Kampagneperiode: Konkurrencen er åben fra 00.01 lokal tid på startdatoen i de respektive
lande og slutter 23.59 lokal tid på slutdatoen i de respektive lande.

Land

Startdato

Slutdato

Danmark

01/06/2022

30/09/2022

Finland

01/05/2022

31/08/2022

Norge

01/05/2022

31/08/2022

Sverige

01/05/2022

31/08/2022

4. Bestemmelser for deltagelse: Konkurrencen er udelukkende for kunder, som:

o

køber en pakke med batterier, oplader eller lommelygte fra Energizer® i
kampagneperioden

o

gemmer kvitteringen til fremvisning

o

går til www.energizeractive.com (Energizers kampagnewebsted), indtaster EANstregkoden for det købte produkt, angiver fuldstændige kontaktoplysninger, svarer
på spørgsmålene tilknyttet kampagnen og skriver en motivering på maks. 20 ord.

Køb af licenserede Energizer®-produkter gælder ikke som adgang til denne
konkurrence.

5. Køb af licenserede Energizer®-produkter gælder ikke som adgang til denne konkurrence.
Dette omfatter batterier til bil/marine, USB-opladere og power banks.
6. Et specificeret køb pr. deltagelse og kvitteringen eller andet købsbevis kan ikke anvendes til
mere end én deltagelse. Såfremt forbrugeren anmodes om at fremvise en kvittering, skal
denne angive klokkeslæt og dato for købet, hvilket skal ligge i kampagneperioden og før dato
og klokkeslæt for deltagelsen.
7. Alle konkurrencebidrag, som indsendes efter slutdatoen, diskvalificeres automatisk.
8. Præmier: I alt tre præmier fordeles på tre forskellige vindere for hvert af de respektivt
deltagende nordiske lande. 1. præmie: 1 års fitnesskort (værdi ca. 8400 kr.), 2. præmie:
cykelcomputer med pulsmåler (værdi ca. 3300 kr.), 3. præmie: hovedtelefoner (værdi ca.
1300 kr.).
9. En jury vil udvælge 3 vindere (en 1. plads, en 2. plads og en 3. plads), som alle har besvaret
spørgsmålene korrekt og har angivet de bedste motiveringer. Juryen består af
repræsentanter fra arrangøren. Juryen behøver ikke at motivere sin beslutning, og
beslutningen kan ikke ankes.

10. Vinderne kontaktes pr. mail senest 30/09/2022. Vinderne vil blive forsøgt kontaktet højst
fem gange. Såfremt vinderen ikke kan kontaktes efter fem fosøg, har juryen ret til at udpege
en ny vinder.
11. Præmierne sendes til vindernes privatadresse. Fragtomkostninger betales af arrangøren.
12. Gevinsterne i konkurrencen kan ikke ombyttes til kontanter eller andre produkter. Vinderne
er ansvarlig for eventuel beskatning af præmien.
13. Konkurrencen er ikke åben for ansatte hos arrangøren eller administratoren eller et af disses
datterselskaber eller leverandører eller for ansatte i virksomheder, der er tilknyttet
konkurrencen.
14. Administratoren er databehandleransvarlig for personoplysningerne i tilknytning til
kampagnen. Hvis du har spørgsmål til, hvordan vi behandler personoplysninger, bedes du gå
til Energizers websted. Alle indsamlede data slettes, når vinderne er udvalgt efter
kampagnens afslutning.

15. Hvis kunden får problemer med at anvende Energizers kampagnewebsted, skal kunden
kontakte kundeservice på support@energizerfun.com.
16. Ved uforudsete hændelser forbeholder arrangøren sig ret til at erstatte præmien med et
andet alternativ til samme eller højere værdi.

Generelt
1. Et vilkår i kampagnen er, at deltagere giver samtykke til at være bundet af disse
regler, og at arrangørens beslutning er afgørende i alle spørgsmål, som opstår i
tilknytning til kampagnen.
2. Tilmelding via repræsentanter, tredjepart, automatisk datogenererede tilmeldinger,
ulæselige eller ufuldstændige tilmeldinger godkendes ikke.
3. Arrangøren gør sit bedste for at sørge for, at Energizers kampagnewebsted fungerer
korrekt i kampagneperioden. Arrangøren påtager sig intet ansvar for
kampagnetilmeldinger, som forsvinder eller forsinkes, uanset årsag, herunder fejl på
udstyr, tekniske problemer, systemfejl, satellitfejl, netværksfejl, serverfejl, fejl på
computeres hardware eller software.

4. Arrangøren forbeholder sig ret til, efter eget valg, at diskvalificere individer, som
forstyrrer eller påvirker administrationen, sikkerheden, retvisningen, integriteten
eller kampagnes korrekte gennemførelse.
5. Kampagnen og disse vilkår og bestemmelser reguleres af den anvendelige lovgivning
i det respektive land, og deltagerne er underlagt jurisdiktionen hos domstolene i det
respektive bopælsland.

6. I den udstrækning, det er tilladt i henhold til lovgivningen, påtager arrangøren,
dennes repræsentant eller distributører sig intet ansvar for, og har ingen forpligtelse
til, under nogens som helst omstændigheder, at kompensere eller betale
skadeserstatning for nogen form for tab, skade, personskade eller dødsfald, som
indtræffer som resultat af, at præmien modtages, såfremt det ikke skyldes
forsømmelse hos arrangøren, dennes repræsentant, distributører eller deres
ansatte. Dine lovfæstede rettigheder berøres ikke.
7. Ved uforudsete hændelser uden for arrangørens kontrol eller ved bedrageri, misbrug
og/eller fejl (menneskelige eller databaserede), som påvirker kampagnens funktion
eller uddelingen af gaver. forbeholder arrangøren sig ret til når som helst at indstille
eller ændre kampagnen eller dennes vilkår og bestemmelser, men vil altid bestræbe
sig på at minimere effekten for deltagerne og dermed undgå ugrundet
forventningsbrist.
8. Ved at deltage i konkurrencen bekræfter deltagerne, at de er berettigede til at
deltage. Arrangøren forbeholder sig ret til at kontrollere alle tilmeldinger, inklusive,
men ikke begrænset til, at anmode om bevis på, at deltageren er berettiget til at
deltage i kampagnen (hvilket skal fremvises inden 14 dage), afslå at uddele en
præmie eller tilbagetrække retten til en præmie/nægte yderligere deltagelse i
kampagnen samt at diskvalificere deltagere, såfremt der findes anledning til at tro, at
disse vilkår og bestemmelser eller øvrige instruktioner, som udgør en del af
kampagnen, er brudt, eller hvis en deltager har fået uretmæssige fordele ved
deltagelse eller vundet på svigagtig måde. Arrangøren er den endelige voldgiftsmand
i alle beslutninger, og disse er bindende.

9. Såfremt det fastslås, at en eller flere af disse klausuler er ulovlig, ugyldig eller på
anden måde ikke mulig at gennemføre, skal den fjernes fra disse vilkår og
bestemmelser, men alle resterende klausuler finder anvendelse og vil fortsat gælde i
fuldt omfang.
10. Disse vilkår og bestemmelser gælder ved en eventuel konflikt eller ved mangler i
tidligere kommunikation, som f.eks. reklamer eller kampagnemateriale.
11. © 2022 Energizer. Energizer, Energizer Character, and certain graphic designs are
trademarks of Energizer Brands, LLC and related subsidiaries.

