Vilkår og Betingelser
Fullstendige vilkår og betingelser:
Disse vilkårene og betingelsene er mellom deg og arrangøren (heretter ”arrangøren”) og vil
bli behandlet som tungen på vektskålen ved en eventuell konflikt eller inkonsekvens med
annen kommunikasjon, slik som reklame- eller kampanjematerialer. Bidrags/kravinstruksjoner utgjør en del av vilkårene og betingelsene, og ved å delta anses alle som
gjør krav på en gave, å ha godtatt og være bundet av disse vilkårene og betingelsene. Ta vare
på en kopi for senere referanse.
Kvalifikasjonskrav:
Denne Energizer-kampanjen er åpen for alle innbyggere i Danmark, Finland, Norge og
Sverige, over 18 år, med unntak av ansatte hos arrangøren og forvalteren, dennes
samarbeidspartnere eller representanter, den nærmeste familien til slike ansatte samt alle
andre personer med tilknytning til denne kampanjen. Arrangøren påtar seg ikke ansvar for
bidrag fra mindreårige.
1. Kampanjen arrangeres av Energizer Group Sweden AB, Drottningholmsvägen 22, 112 42
Stockholm. ”(arrangøren”).
2. Kjøp og Internett-tilgang er nødvendig.
3. Kampanjeperiode: Konkurransen er åpen fra kl. 00.01 lokal tid på hvert lands
åpningsdato, og avsluttes kl. 23.59 lokal tid på hvert lands sluttdato.

Land

Åpningsdato

Sluttdato

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. Instruksjoner for å delta: Konkurransen er utelukkende for kunder som:
•

Kjøper en pakke med batterier, lader eller lommelykt fra Energizer® i løpet av
kampanjeperioden.

•

Tar vare på kvitteringen for å kunne vise den

•

Besøker www.energizerfun.com (Energizers kampanjenettsted), skriver inn EANstrekkoden for det kjøpte produktet, oppgir fullstendig kontaktinformasjon, svarer på
spørsmålene i forbindelse med kampanjen og skriver en begrunnelse på maks. 20 ord.

5. Kjøp av lisensierte Energizer®-produkter gjelder ikke for deltakelse i denne konkurransen.
Dette inkluderer batterier for bil/båt, USB-lader og Power banks.
6. Ett spesifisert kjøp per deltaker og kvittering eller annet kjøpsbevis kan ikke brukes for mer
en én deltakelse. Hvis forbrukeren bes om å overlevere en kvittering, skal denne angi tid og
dato for kjøpet, og tid og dato må være innenfor kampanjeperioden og før dato og tid for
deltakelse.

7. Alle kampanjebidrag som mottas etter sluttdatoen, er automatisk ugyldige.
8. Premier: Totalt tre gevinster fordeles på tre forskjellige vinnere for respektive
deltakende nordiske land. 1. premie: 1 års gymkort (verdi ca. 8400 kr), 2. premie:
sykkelcomputer med pulsmåler (verdi ca. 3300 kr), 3. premie: øretelefoner (verdi ca. 1300
kr).
9. En jury kommer til å utpeke 3 vinnere (en 1. plass, en 2. plass og en 3. plass) som alle har
svart riktig på spørsmålet og gitt de beste begrunnelsene. Juryen består av
representanter fra arrangøren. Juryen trenger ikke å begrunne sin beslutning og
beslutningen kan ikke påklages.

10. Vinnerne kontaktes per mail senest den 30/09/22. Vinnerne vil bli forsøkt kontaktet
maksimalt fem ganger. Hvis det ikke har vært mulig å nå en vinner etter femte gang, har
juryen rett til å utpeke en ny vinner.
11. Gevinstene sendes til vinnernes hjemmeadresse. Fraktkostnaden betales av arrangøren.

12. Gevinstene i konkurransen kan ikke byttes mot kontanter eller andre produkter.
Vinnerne er ansvarlig for eventuell skatt på gevinst.

13. Konkurransen er ikke åpen for ansatte hos arrangøren eller forvalteren eller noe av
disses datterselskaper eller leverandører, eller hos noen virksomhet som er involvert i
konkurransen.
14. Administratoren er databehandlingsansvarlig for personopplysninger i forbindelse med
kampanjen. Hvis du har spørsmål om hvordan vi behandler personopplysninger,
vennligst besøk Energizers nettsted. Alle innsamlede data slettes etter at vinnerne er
trukket ut, etter kampanjens avslutning.

15. Hvis kundene opplever problemer når de bruker Energizer-kampanjenettstedet, kan de
kontakte kundeservice på support@energizerfun.com

16. Ved uforutsette omstendigheter forbeholder arrangøren seg retten til å skifte ut
gevinsten med et alternativ med samme eller høyere verdi.

Generelt
1. Det er et vilkår for kampanjen at deltakeren samtykker til å være bundet av disse reglene,
og spesielt at arrangørens beslutninger om ethvert anliggende som oppstår som følge av
eller i forbindelse med kampanjen, er endelige.
2. Bidrag sendt inn gjennom representanter eller tredjeparter, bidrag som genereres
automatisk av datamaskiner, uleselige bidrag eller ufullstendige bidrag vil ikke bli godtatt.
3. Arrangøren vil iverksette alle rimelige tiltak for å sikre at Energizer-kampanjenettstedet
fungerer som det skal i løpet av kampanjeperioden. Arrangøren vil imidlertid ikke påta
seg ansvar for kampanjebidrag som går tapt eller blir forsinket, uansett årsak, inkludert
for eksempel som en følge av utstyrssvikt, teknisk feilfunksjon, system-, satellitt-,
nettverks-, server-, maskinvare- eller programvaresvikt av ethvert slag.
4. Arrangøren forbeholder seg retten til å etter eget skjønn å diskvalifisere individer som
ødelegger eller påvirker administrasjonen, sikkerheten, rettferdigheten, integriteten eller
den ordentlige forvaltningen av kampanjen.
5. Denne kampanjen og disse vilkårene og betingelsene reguleres av de nasjonale lovene i
hvert land, og deltakerne er underlagt domstolskompetansen i sitt bostedsland.
6. Såfremt loven tillater det, skal arrangøren, dennes representanter eller distributører ikke
under noen omstendigheter være ansvarlige for å kompensere deltakere eller godta
erstatningsansvar for tap, materielle skader, personskader eller dødsfall som oppstår som
følge av mottak av gevinsten, bortsett fra når dette skyldes uaktsomhet fra arrangørens
side eller dennes representanter, distributører eller ansatte. Dine lovbestemte rettigheter
påvirkes ikke.
7. Ved omstendigheter utenfor arrangørens rimelige kontroll, eller ellers der bedrageri,
misbruk og/eller en feil (menneskelig eller datagenerert) påvirker eller kan påvirke riktig
gjennomføring av denne kampanjen eller tildelingen av gaver, og kun der
omstendighetene gjør dette uunngåelig, forbeholder arrangøren seg retten til å avlyse
eller endre kampanjen eller disse vilkårene og betingelsene når som helst, men vil alltid
tilstrebe å minimere følgene for deltakerne for å unngå unødvendig skuffelse.
8. Ved å delta i konkurransen bekrefter deltakerne at de er berettiget til å delta. Arrangøren
forbeholder seg retten til å bekrefte alle bidrag, inkludert, men ikke begrenset til å be om
bevis på at deltakeren er kvalifisert til å delta i kampanjen (som må gis innen 14 dager) og
å nekte å tildele en gevinst eller å trekke tilbake retten til en gevinst, og eller nekte videre
deltakelse i kampanjen og diskvalifisere deltakeren der det er rimelig grunn til å anta at

det har forekommet et brudd på disse vilkårene og betingelsene eller instruksjoner som
utgjør del av denne kampanjens deltakelseskrav, eller på annen måte der en deltaker har
oppnådd en urettferdig fordel ved å delta i kampanjen eller vunnet ved bruk av falske
midler. Arrangøren har autoriteten til å ta endelige og bindende beslutninger.
9. Hvis noen av disse klausulene blir funnet å være ulovlige, ugyldige eller på annen måte
umulig å håndheve, skal de skilles ut og slettes fra disse vilkårene og betingelsene, men
de gjenværende klausulene skal forbli fullt ut gjeldende.
10. Disse vilkårene og betingelsene har forrang ved eventuelle konflikter eller inkonsekvens
med annen kommunikasjon, inkludert reklame- eller kampanjemateriell.
11. © 2022 Energizer. Energizer, Energizer Character, and certain graphic designs are trademarks
of Energizer Brands, LLC and related subsidiaries.

