
Konkurrencebetingelser for ”TJEK” 
 
Generelt: 
Konkurrencen udskrives af Netto (Salling Group A/S, CVR-nr. 35 95 47 16, Rosbjergvej 33, 8220 Brabrand), 
som er arrangør og ansvarlig for konkurrencen. Du kan deltage i konkurrencen om en iPad, som udloddes i 
forbindelse med TJEK-kampagnen. Præmien er ikke købsbetinget og kan ikke ombyttes til kontanter eller 
andre ydelser. 
 
Konkurrencen afholdes fra 31. august til og med d. 24. september 2018, jf. nedenfor. 
Konkurrencen afholdes som led i Salling Group A/S’ generelle markedsføring af Netto butikker. 
Ved deltagelse i konkurrencen accepterer deltageren disse konkurrencebetingelser. 
 
Krav til deltagerne:  
Kun personer over 18 år med bopæl i Danmark kan deltage i konkurrencen. 
Følgende personer må ikke deltage i konkurrencen: Ansatte i Salling GroupA/S, medlemmer af deres 
husstand og enhver person, dom er direkte eller indirekte involveret i organiseringen af denne 
konkurrence.  
 
Betingelser for deltagelse:  
Testen på www.netto.dk/tjek færdiggøres og registreringen af navn og e-mail fortages, hvorefter 
konkurrencebetingelser og privatlovspolitik afkrydses senest den 24. September 2018.  
Vi forbeholder os retten til at udelukke deltagere, der har tilmeldt sig mere end én gang, fra Konkurrencen. 
Forsøg på snyd og brug af falske oplysninger vil medføre udelukkelse fra konkurrencen. Deltagere kan ikke 
efterfølgende rette krav mod Salling Group 
 
Præmie:  
Konkurrencen har 1 præmie i form af en iPad til en værdi af 3.500kr inkl. moms. Præmien kan ikke ændres 
til andet, og præmien kan ikke overdrages eller ombyttes til kontanter eller andre ydelser. Da der er tale 
om en gratis præmie gælder ingen reklamationsret efter købeloven. 
 
Udvælgelse af vindere:  
Vinderne trækkes vilkårligt blandt alle gyldigt registrerede deltagere. Vinderne kontaktes pr. e-mail i uge 40 
2018.  
Hvis ikke vinderne svarer inden for 2 uger derefter, fortabes retten til præmien, og der trækkes herefter en 
ny vinder.  
Når vinderen har accepteret præmien ved at svare, kan denne blive bedt om at indsende yderligere 
oplysninger om sig selv med henblik på udlevering af præmien. I forbindelse med at vinderen kontaktes, 
aftales forsendelse af præmien nærmere. 
 
Afsluttende bestemmelser: 
Ingen dele af denne konkurrence må videregives eller offentliggøres uden arrangørens udtrykkelige 
skriftlige samtykke.  
Salling Group A/S forbeholder sig retten til på ethvert tidspunkt at ændre eller tilbagekalde konkurrencen, 
såfremt der opstår omstændigheder, der kræver dette, uden at deltageren kan rejse nogen form for krav 
mod Salling Group A/S.  
Denne Konkurrence er underlagt dansk lovgivning. Enhver tvist, der måtte opstå i forbindelse med disse 
konkurrencebetingelser eller konkurrencen, skal indbringes for Retten i Aarhus, medmindre præceptive 
bestemmelser i gældende dansk lovgivning tilsiger andet. 

http://www.netto.dk/tjek

