
Villkor för deltagande 

§1 Kampanj 

Organisatören för denna utförsäljningskampanj är DELTICOM AG, Brühlstraße 11, 30169 Hannover 

(hädanefter kallad ”arrangören”). Deltagande i kampanjen sker exklusivt enligt villkoren som listas 

här. Genom att delta i kampanjen godkänner användaren dessa villkor för deltagande. 

§ Vinster/Pris/tillägg 

Priset är en bensinkupong (till ett värde av 7000 SEK). Denna kupong kommer att utbetalas av 

Delticom AG som en kontant utbetalning eller banköverföring till vinnarens angivna konto. 

§3 Villkor för deltagande i kampanjen 

För att delta i kampanjen måste deltagaren köpa minst 2 sommar-, vinter- eller helårsdäck från 

märkena Goodyear på www.dackonline.se under kampanjperioden, och ha angett fullständigt namn 

och kontaktuppgifter (e-postadress och telefonnummer) i det särskilda beställningsformuläret och ha 

kryssat i rutan ”delta i tävlingen”. 

Kampanjen kommer att pågå under perioden mellan 01/10/2017 (00:00) och 19/12/2017 (24:00) på 

www.dackonline.se. Personen som är berättigad att delta är personen vars namn e-postadressen är 

registrerad till. Deltagaren ansvarar för att den angivna adressen är korrekt. Deltagande i kampanjen 

är kostnadsfritt. Lägsta åldern för deltagande är 18 år, och deltagande är begränsat till fysiska 

personer, under förutsättning att de inte är omyndiga. Utbyte är inte möjligt. Utbetalning i delar är 

inte möjligt. Rätten är inte överförbar/tilldelbar. 

Deltagarna kommer att motta möjliga vinster via kontant betalning eller banköverföring. Deltagarnas 

personuppgifter kommer endast att samlas in och behandlas under kampanjens varaktighetsperiod 

och kommer att raderas när kampanjen är avslutad. 

 

Genom att skicka in ovannämnd information till Delticom i syfte att delta i denna tävling, samtycker 

användaren till insamling, behandling och användning av denna information i ovannämnd 

omfattning. 

Han kan även när som helst dra tillbaka ovannämnt godkännande med ett skriftligt utlåtande till 

datenschutz@delti.com, begära att informationen som sparas om honom och/eller dess borttagning, 

under förutsättning att Delticom AG inte begränsas av juridiska krav att fortsätta göra informationen 

tillgänglig. 

För att delta i kampanjen är det nödvändigt att alla personuppgifter är korrekta. 

Utlottningen kommer att ske i kamerabild efter kampanjen. Goodyear Dunlop kommer att avgöra 

vinnaren genom en slumpmässig datorgenerering. Vinnaren kommer att meddelas av Delticom AG 

senast den 31/12/2017 via post eller telefon. 

§4 Ändra reglerna för deltagande 

Arrangören förbehåller sig rätten att ändra villkoren för deltagande när som helst. I detta fall är 

arrangören skyldig att tydligt meddela dessa ändringar för framtida deltagande. 

§4 Dataskyddsbestämmelser, skadefrihet 

http://www.dackonline.se/
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Delticom åtar sig att följa alla dataskyddsbestämmelser. Efter slut och avslutning av kampanjen 

kommer deltagarinformation raderas, såvida deltagaren inte har samtyckt till att motta nyhetsbrevet 

från dackonline.se. För att respektera insamlade data har deltagare dessutom rätt enligt Federal Data 

Protection Act att utlämna, korrigera, och radera. I detta fall hänvisar Delticom till relevanta 

dataskyddsbestämmelser. 

http://www.dackonline.se/datenschutz.html 

§6 Diskvalificering ur tävlingen 

Anställda hos Delticom och GOODYEAR DUNLOP TIRES OPERATIONS S.A. och de som är anslutna med 

dem är inte behöriga att delta. 

Arrangören har rätt att diskvalificera individer från tävlingen, under förutsättning att det finns 

legitima orsaker, såsom brott mot villkor för deltagande, dubbelt deltagande, otillåtlig influens över 

kampanjen eller annan manipulation. Om det är nödvändigt kan vinster i detta fall även dras tillbaka i 

efterhand och krävas tillbaka. 

§7 Avslutning av kampanjen 

Organisatören förbehåller sig rätten att avsluta eller avbryta kampanjen utan förvarning när som 

helst av en viktig anledning. Detta gäller särskilt om verkställighet inte kan ske efter plan av tekniska 

eller rättsliga orsaker, eller om det har funnits en manipulation eller försök till manipulation som 

påverkar korrekt implementering.  Om sådant avslut är orsakat av en deltagares beteende har 

Arrangören rätt att kräva kompensation från denna person för uppstående skador.  

§8 Ansvar; programvara från tredje parter 

Delticoms ansvar begränsas till uppsåt och grov vårdslöshet. Delticom ansvarar inte för möjliga 

manipuleringar eller störningar under tävlingen. Skador på liv, kropp och hälsa är undantagna från 

denna ansvarsfriskrivning. 

Arrangören ansvarar inte för problem med eller av tekniska fel på telefonnät eller 

telefonanslutningar, nätverkssystem, servrar, tjänsteleverantörer, hårdvara eller programvara, e-post 

och poster som mottas på grund av tekniska problem eller överbelastning på internet, telefonnätet 

eller en webbplats eller en kombination av ovanstående. Dessutom är Arrangören inte ansvarig för 

skada på deltagarens maskinvara eller programvara som orsakats av deltagande i kampanjen eller 

som orsakas därav. Arrangören är inte ansvarig för brister i eller skada på priset. 

§9 Rättsliga åtgärder 

Rättsliga åtgärder exkluderas. 
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