Vilkår for deltagelse i Fjordland julekampanje konkurranse.
Fjordland AS er ansvarlig for konkurransen i samarbeid med Pulse Communications AS.
Ved deltagelse i konkurransen vil disse konkurransevilkår anses som akseptert.
1. Kampanjeperiode
Kampanjen starter 23. oktober 2017 og avsluttes 24. desember 2017.
2. Hvem kan delta
Konkurransen er åpen for enhver person med unntak av personer ansatt hos Organisatoren
eller andre involverte selskaper. Personer under 16 år må ha samtykke fra sine foreldre til å
delta.
3. Hvordan man deltar
Man deltar på Fjordland sin facebook side. Ved å kommentere konkurranseposter er man med
i konkurransen.
4. Publisering av vinnere
Vinnere blir trukket ukentlig og publisert på Facebook siden og nettsiden julesmak.no.
Dersom man ikke ønsker å få navnet sitt publisert på kampanjens nettside, må Organisatoren
gis uttrykkelig beskjed om dette.
Alle premier blir sendt ut per post innen første uke i januar.
5. Om konkurransen
Deltagelse i konkurransen gir mulighet til å vinne gavekort. Beløpene på gavekortene varierer
og vil stige nærmere jul. Det trekkes 2 vinnere per uke.
Premiene under denne konkurransen er forbeholdt deltageren og kan ikke overføres til andre
personer. Premien kan heller ikke refunderes eller byttes.
Vinnere av konkurransen må oppgi alle nødvendige opplysninger for at Organisatoren skal
kunne utstede og oversende premiene. Eventuelle forsendelsesutgifter eller gebyrer knyttet til
Premien dekkes av Organisatoren. Organisatoren kan oppheve premietildelingen dersom
tilstrekkelige opplysninger for å utstede og oversende premien ikke gis innen rimelig tid eller
dersom vinneren oppgir feil opplysninger.
Eventuell skatt på premien må betales av vinneren og vil ikke bli innberettet av
Organisatoren.
6. Om premier
Premiene er Paygoo gavekort. Deltagere kan kun vinne én premie i kampanjeperioden. Det er
totalt 18 gavekort som skal deles ut.
Gavekortene kan brukes på nett og i alle terminaler som aksepterer kort fra MasterCard.

7. Generell informasjon
Dersom denne konkurranse ikke kan gjennomføres som planlagt, forbeholder Organisatoren
seg retten til å endre vilkårene for konkurransen.
Organisatoren kan diskvalifisere enhver deltager i konkurransen eller nekte å gi ut premie
under konkurransen dersom deltagerne ikke opptrer i samsvar med konkurransevilkårene

eller dersom det er mistanke om juks.
8. Personopplysninger
Personopplysninger fra konkurransedeltagerne vil ikke bli videreformidlet til tredjepart eller
benyttet til andre formål enn å kontakte vinnerne og overføre premie. Opplysningene vil bli
slettet når kampanjen er fullført.
Deltagerne har rett til å be om informasjon fra Pulse
Communications AS om behandlingen av personopplysninger. For spørsmål vedrørende
håndtering av personopplysninger kan Pulse Communications AS kontaktes på mailadresse
support@pulsecom.no.
9. Spørsmål
Ved spørsmål til konkurransen kan man kontakte Pulse Communications AS på mailadresse
support@pulsecom.no.

