
Konkurrencebetingelser 
Vind gavekort til Netto i anledning af Hello Sensitive X Babybio samarbejde 

 

LÆS DISSE KONKURRENCEBETINGELSER GRUNDIGT IGENNEM, DA DE INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER. 

Ved deltagelse i konkurrencen accepterer du disse konkurrencebetingelser. 

 

1. Om konkurrencen: 

Konkurrencen er arrangeret af Netto (Salling Group A/S, CVR nr. 35954716, Rosbjergvej 33, 8220 

Brabrand). Du kan deltage i konkurrencen om i alt seks gavekort á 500 kr. til Netto, produkter fra Hello 

Sensitive (produkter kan variere) til en værdi i op til 100 kr. samt 12 biografbilletter til Nordiske Film 

biografer, som udloddes i forbindelse med Hello Sensitive X Babybio samarbejde. Præmien er betinget 

af, at du accepterer at modtage Nettos nyhedsbrev, men er ellers ikke købsbetinget, og præmien kan 

ikke ombyttes til kontanter eller andre ydelser. 

 

Konkurrencen kører fra d. 01.11.21 til 31.05.2022. I konkurrencens periode udtrækkes hver måned én 

vinder af et gavekort på 500 kr. til Netto, produkter fra Hello Sensitive og biografbilletter, i alt seks 

vindere (herefter ”månedspræmierne”). Vinderen udtrækkes den sidstkommende hverdag på måneden, 

hvilket vil sige, at der trækkes en vinder hhv. den 30. november, 30. december, 31. januar, 28. februar, 

31. marts, 29. april og 31. maj.  

 

De heldige vindere af Månedspræmierne modtager ét gavekort á 500 kr. til Netto, produkter fra Hello 

Sensitive og biografbilletter. Hvert gavekort har en værdi af 500 kr., og der udloddes i konkurrencen i alt 

6 præmier til den anførte værdi. Da der er tale om præmier, gælder der ingen reklamationsret efter 

købeloven. 

 

Konkurrencen har til formål at indhente forbrugerens samtykke til markedsføring, at være 

underholdende og at markedsføre Netto. Deltagere kan ikke efterfølgende rette krav mod Netto.  

 

2. Hvem kan deltage? 

Kun personer over 15 år, som er bosat i Danmark, kan deltage i konkurrencen. Ansatte i Salling Group, 

medlemmer af deres husstand og enhver person, som er direkte eller indirekte involveret i 

organiseringen af denne konkurrence, må ikke deltage. I tilfælde af, at en deltager ikke overholder alle 

betingelser for deltagelse, vil han/hun automatisk miste retten til en præmie. 

 

3. Hvordan deltager du? 

For at deltage i konkurrencen om både Månedspræmierne skal du tilmelde dig Nettos nyhedsbrev og 

dermed give samtykke til, at Salling Group må sende markedsføring til dig på den oplyste mail. Du kan 

læse mere om nyhedsbrevet og samtykket under pkt. 5, men du er til enhver tid berettiget til at afmelde 

nyhedsbrevet igen, og såfremt du måtte ønske dette, fremgår afmeldingslinket af velkomstmailen samt 



nyhedsbrevet, der fremsendes til dig. Herudover skal du for at deltage i konkurrencen som minimum 

svare på ét spørgsmål på https://netto.dk/babybio.  

 

Der stilles et nyt spørgsmål på https://netto.dk/babybio hver måned i konkurrencens periode, og du har 

derfor mulighed for at deltage i konkurrencen op til seks gange ved besvarelse af hver måneds 

spørgsmål. Spørgsmålet skiftes hhv. den 01.12.2021, 01.12.2022, 01.02.2022, 01.03.2022 og 01.04.2022. 

Du deltager kun i konkurrencen om Månedspræmien i de(n) pågældende uge, hvor du besvarer 

spørgsmålet, og du har således alene mulighed for at vinde Månedspræmien i de uger, hvor du besvarer 

spørgsmålet.  

Salling Group forbeholder sig retten til at udelukke deltagere, der har tilmeldt sig med flere 

mailadresser, fra konkurrencen.  

 

Alle tilmeldinger, som er modtaget efter den 31.05.2021 kl. 23.59, er ugyldige og udelukkes fra 

konkurrencen. 

 

4. Udvælgelse af vinder 

Vinderen af hhv. de enkelte Månedspræmier findes ved hjælp af et simpelt lodtrækningsprincip blandt 

alle, der har svaret rigtigt på et eller flere spørgsmål. Vinderen kontaktes på den oplyste e-mailadresse, 

med henblik på udlevering af præmien, der vil blive sendt med posten. Har vinderen ikke svaret inden 7 

dage efter, at vinderen er blevet kontaktet af Netto, forbeholder Netto sig retten til at finde en ny 

vinder.  

Når du deltager i konkurrencen accepterer du samtidig, at Netto må kontakte dig, vedr. udlevering af 

præmien.  

 

5. Nyhedsbrev 

I forbindelse med konkurrencen, har du samtykket til at modtage vores nyhedsbrev. Samtykket gælder: 

 

Jeg vil gerne per e-mail, SMS, push notifikationer og beskeder i app modtage markedsføring fra Salling 

Groups kæder og 15 samarbejdspartnere inden for produktsortimentet i følgende liste. Henvendelser vil 

kun blive udsendt fra Netto.dk. Jeg kan altid tilbagekalde samtykket – se hvordan her og i alle 

fremsendte henvendelser. Jeg er oplyst om, at tilmelding til markedsføring medfører behandling af mine 

persondata. Læs nærmere herom i vores privatlivspolitik og cookiepolitikken 

 

 

6. Afsluttende bestemmelser 

Netto 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 

Netto.  

 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnetto.dk%2Fbabybio&data=04%7C01%7Cpernille.kiss.jensen%40netto.dk%7C58a86c34a48349fb1bc108d98a6596db%7Ca9d3abc9330242178969726e46809c6d%7C0%7C0%7C637692991717098358%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=dOr4qhDB3%2FFmOLFYtDIJMDEA2AyRO4KXjn5HAhhcDRA%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnetto.dk%2Fbabybio&data=04%7C01%7Cpernille.kiss.jensen%40netto.dk%7C58a86c34a48349fb1bc108d98a6596db%7Ca9d3abc9330242178969726e46809c6d%7C0%7C0%7C637692991717098358%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=dOr4qhDB3%2FFmOLFYtDIJMDEA2AyRO4KXjn5HAhhcDRA%3D&reserved=0
https://sallinggroup.com/privatlivspolitik/#_Toc876944
https://netto.dk/cookie-policy/


Ingen dele af denne konkurrence må videregives eller offentliggøres uden Salling Groups udtrykkelige 

skriftlige samtykke. 

 

Denne konkurrence er underlagt dansk lovgivning. Enhver tvist, der måtte opstå i forbindelse med disse 

konkurrencebetingelser eller konkurrencen, skal indbringes for Danmarks Domstole eller et relevant og 

kompetent klagenævn. 

 

Netto er uden ansvar for evt. forkert udleverede præmier som følge af snyd. 

Privatlivspolitikken for konkurrencen kan findes her. 

Privatlivspolitikken for nyhedsbrevet kan findes her. 

https://netto.dk/media/4183/foedselsdag_privatlivspolitik.pdf
https://sallinggroup.com/privatlivspolitik/#_Toc876944

