Farnell Skattejagt ”(herefter” konkurrence ”)
Vilkår og betingelser

1. Denne "Farnell Skattejagt” ("konkurrence") udbydes af Premier Farnell UK Limited t/a
Farnell, 150 Armley Road, Leeds, LS12 2QQ England (i det følgende benævnt arrangøren) på
følgende vilkår og betingelser. (V&B).
2. Ved at deltage i denne konkurrence anses alle deltagere ("Deltagere") for at have læst,
accepteret og indvilliget i at være bundet af disse V&B'er. Deltagerne rådes til at gennemgå
disse V&B'er før de deltager i konkurrencen og udskrive og beholde en kopi af V&B'erne.
Arrangøren forbeholder sig ret til at revidere V&B'erne fra tid til anden. Reviderede vilkår og
betingelser vil blive offentliggjort på og det er en betingelse for adgang til konkurrencen, at
deltagere er enige om at overholde sådanne ændringer fra tid til anden.
3. Enhver deltager (underlagt af V&B'erne) fra Østrig, Belgien, Bulgarien, Tjekkiet, Danmark,
Estland, Finland, Frankrig, Tyskland, Ungarn, Irland, Israel, Letland, Litauen, Holland,
Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige, Schweiz,
Tyrkiet, Storbritannien kan deltage i denne konkurrence. Deltagere, der ikke opfylder alle
kravene i vilkårene og betingelserne eller ikke deltager fra disse lande/områder, er udelukket
fra deltagelse.
4. Der er ingen købepligt forbundet med at deltage i konkurrencen.
5. Alle tidspunkter, der er angivet i disse vilkår, er baseret på den britiske tidszone (GMT+1
tidszone).
6. Intet ansvar accepteres for indlæg, der ikke modtages af nogen grund, herunder teknisk fejl,
pixels og plugins installeret på deltagerens enhed, der kan blokere modtagelsesinformation
eller påvirke konkurrenceresultater.
7. Konkurrencen vil køre fra 0.01 (engelsk tid) 14/06/2022 indtil 23.59 (engelsk tid) 17/08/2022.
(“Konkurrencekampagne ”), enhver gyldig deltager kan deltage ved at deltage i den
konkurrence, der er opslået på Konkurrence mikrosite.
8. Konkurrencen følger dette format:
a. Tilmeld dig inden 05/07/2022, da ingen tilmeldinger vil blive accepteret efter denne
dato.
b. Formålet med konkurrencen: Deltagerne skal indsamle spor, der sendes via e-mail på
en ugentlig basis mellem 06/07/22 til 02/08/2022. Når alle ledetråde er blevet
kommunikeret og indsamlet, skal deltagerne svare korrekt på en quiz, som vil være
tilgængelig fra 02/08/2022 til 15/08/2022
9. For at deltage i konkurrencen skal hver deltager udfylde en registreringsformular, og indsende
deres navn, efternavn, telefonnummer, e-mailadresse, give et kaldenavn og accepterer
Farnell's privatlivspolitik samt disse konkurrencevilkår og betingelser.
10. Deltagerne skal være 18 år eller derover.
11. Deltagere kan kun deltage og vinde ved at bruge deres egne menneskelige færdigheder,
intelligens og viden. Brug af (eller mistænkt brug af) en automatiseret kilde, robot,
computersystem eller sammenlignelig modalitet til at spille spillet, vil blive betragtet som en
ikke-kvalificeret deltagelse og vil tillade arrangøren at udelukke deltageren fra at modtage
præmier og også enhver fremtidig deltagelse uden varsel.
12. Medarbejdere fra offentlige virksomheder eller (Statslige) embedsmænd er udelukket fra
deltagelse.
13. Medarbejdere, ledere og aktionærer i ethvert firma inden for Premier Farnell Group og deres
nærmeste familie (forældre, søskende, ægtefælle, partner og børn) eller agenter og/eller
enhver med tilknytning til afviklingen af konkurrencen kan ikke deltage i denne konkurrence.
14. Dommerne vil identificere 10 vindere i alt fra de førnævnte lande. De 10 præmier vil blive uddelt
for de 10 bedste svar. De kriterier, som dommerne bruger til at vælge de bedste svar, er: værdi
og kreativitet. Førstepræmien tildeles det bedste svar, andenpræmien gives til næstbedste svar
og tredjepræmien til tredjebedste svar og så videre. Hver prisvinder vil blive udvalgt inden for
28 dage efter, at Konkurrencekampagnen slutter.
15. Vinderne vil blive valgt af et dommerpanel bestående af Morgane ROCHE, Farnell regional
marketingchef; og Sally Wenham, brand- og marketingchef. Arrangørens afgørelse er endelig

og kan ikke appelleres.Alle de vindende deltagere vil blive annonceret senest den 30/09/2022.
Arrangørens afgørelse er endelig og kan ikke appelleres.
16. Vinderen vil få særskilt besked via e-mail (til den e-mailadresse, deltageren har oplyst ved
registrering til konkurrencen) inden for 28 dage efter udtrækningen. For at indløse sin præmie
skal vinderen bekræfte modtagelsen af e-mailen senest 28 dage efter meddelelsen fra
arrangøren. Hvis den vindende deltager ikke reagerer inden for denne tidsperiode, anses han
eller hun for at have afstået retten til hans eller hendes præmie, og en alternativ vindende
deltager identificeres ved hjælp af de samme bedømmelseskriterier.
17. Alle vindere skal modtage deres præmie inden for 28 dage efter at have bekræftet modtagelsen
via e-mailadresse, der er angivet af deltagerne på tidspunktet for tilmelding til konkurrencen.
18. Konkurrencepræmierne er som følger:

100 amazon e-kort til en værdi af 50 GBP / EUR hver (eller tilsvarende i lokal valuta) (1 ekort pr. vindende deltager)
Samlet præmieværdi: 5 000 €

19. Præmierne kan ikke forhandles eller refunderes og kan ikke ombyttes til kontanter. Flere
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tilmeldinger pr. person er ikke tilladt. Arrangøren forbeholder sig retten til at erstatte alle
præmier med en passende lignende præmie, og tilvejebringelsen af gaven kan blive forsinket,
eller den kan blive erstattet med en anden.
Deltagere skal oplyse deres e-mailadresse til arrangøren for at give arrangøren mulighed for at
sende præmien, når vinderen er blevet informeret om sin gevinst. Disse oplysninger skal
leveres af deltageren inden for de 28 dage.
Arrangøren forbeholder sig retten til at kontrollere enhver deltagers berettigelse, før præmien
(som defineret nedenfor) udstedes, og kan kræve legitimation og bevis på alder. Hvis
arrangøren har mistanke om svig eller misligholdelse, eller hvis det opdages, at en deltager
ikke har overholdt de berettigelseskrav, der er fastsat i vilkårene og betingelserne, kan præmien
holdes tilbage eller trækkes tilbage, eller en anden præmievinder kan blive valgt.
Arrangøren forbeholder sig retten til at tilbagetrække eller ændre konkurrencen eller forlænge
deltagelsesperioden efter eget skøn. Arrangøren kan ikke pålægges noget ansvar for en sådan
tilbagekaldelse eller ændring af konkurrencen.
Deltageren indvilliger i at være ansvarlig for alle relevante skatter, afgifter eller andre gebyrer i
forbindelse med præmierne.
Deltagere må ikke deltage i konkurrencen, hvis de ved deltagelsen kan forårsage, at
arrangøren og/eller dem selv overtræder en aftale (herunder, men ikke begrænset til en
ansættelseskontrakt), som de er part i, eller overtræder en lov, bestemmelse eller regel, hvis
lovkraft den respektive deltager eller arrangøren kan være underlagt. Arrangøren forbeholder
sig retten til at diskvalificere ethvert bidrag, som er i strid med denne betingelse.
Arrangøren respekterer politikker hos arbejdsgivere, som forbyder, at deres medarbejdere
modtager sådanne præmier. Den vindende deltager skal indhente en underskrevet fuldmagt
fra en leder hos sin arbejdsgiver (hvis relevant), der bekræfter tilladelsen til at modtage
præmien.
Arrangøren tager beskyttelsen af deltagernes personlige oplysninger alvorligt. De personlige
oplysninger, arrangøren indhenter som følge af denne konkurrence, ikke vil blive solgt til
tredjemand, men bliver udelukkende brugt i forbindelse med denne konkurrence, til
arrangørens egne kundeundersøgelser, forretningsudvikling og statistiske formål samt til at
promovere arrangørens virksomhedstjenester og -produkter via e-mail, hvis deltageren har
givet tilladelse til dette. For flere detaljer se Farnells privatlivspolitik på
http://dk.farnell.com/privacy-statement. Hver vindende deltager skal tillade, at deres kaldenavn
ved tildelingen af præmien til vinderen offentliggøres, for at kunne indløse præmien.
Præmier leveres ikke med nogen garantier fra arrangøren og leveres kun med eventuelle
garantier fra producenten eller leverandøren af præmien. Alle yderligere garantier eller
repræsentationer udelukkes hermed udtrykkeligt i videst mulige omfang, som er tilladt ved lov.
Uden at begrænse den generelle gyldighed af den foregående erklæring fralægger arrangøren
sig hermed ethvert ansvar i forbindelse med konkurrencen eller accepten, brugen, kvaliteten,
egnetheden eller ydeevnen af/for præmien, selv hvis den opstår som følge af arrangørens
forsømmelighed.
Arrangørens fralægger sig ikke ansvaret i henhold til vilkårene og betingelserne for dødsfald,
personskade eller skade på ejendom, der er forårsaget af arrangørens forsømmelighed, eller
for overtrædelse af Del II i Forbrugerbeskyttelsesloven 1987 eller for ethvert anliggende i

forbindelse med hvilket det ville være ulovligt for arrangøren at fralægge os eller forsøge at
udelukke vores ansvar.
29. Alle tvister eller krav, der udspringer af eller i forbindelse med konkurrencen eller dens
genstand, er underlagt og fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i Danmark, og
deltageren accepterer uigenkaldeligt, at domstolene i Danmark har enekompetence til at afgøre
enhver tvist eller ethvert krav, som udspringer af eller i forbindelse med denne konkurrence.
30. Eventuelle spørgsmål til denne konkurrence skal rettes til wintergames@farnell.com

