
Villkor för deltagande i tävling: Tour de France Final in Paris 

 

1. Arrangör 

Denna tävling arrangeras av Continental Reifen Deutschland GmbH, Vahrenwalder Str. 

9, 30165 Hannover / Tyskland (“Continental”) and Delticom AG, Brühlstraße 11, 30169 

Hannover / Tyskland (“Delticom”). 

2. Villkor för deltagande 

Endast personer som är myndiga är berättigade att delta i tävlingen. Anställda hos 

Continental och Delticom eller närstående bolag enligt §§ 15 ff i den Tyska 

Aktiebolagslagen, deras släktingar samt andra personer involverade i utformningen och 

förverkligandet av denna tävling är uteslutna ur tävlingen. Deltagaren ansvarar för sina 

personuppgifters korrekthet, särskilt e-postadress och postadress. Genom att delta i 

denna tävling godkänner deltagaren dessa villkor för deltagande. Upprepat deltagande i 

denna tävling är inte möjlig.  

3. Tävlingsperiod  

Tävlingsperioden är mellan den 4 april 2018 och den 6 maj 2018. 

4. Priser 

Följande pris kommer att lottas ut mellan alla deltagare: 

1 resa till Paris, Frankrike för 1 person inklusive flyg från en önskad flygplats, besök på 

Tour de France-finalen på Champs-Elysées, boende och mat från 28 juli till 30 juli 2018. 

Utlottningen organiseras av Delticom. Utbyte av priserna är uteslutet. Priserna kan inte 

överföras eller betalas ut kontant. Varje vinnare ansvarar för sitt fysiska tillstånd. 

Arrangörerna åtar sig inte något ansvar för vinnarens fysiska tillstånd när han eller hon 

löser in priset.  

5. Meddelande av vinnarna 

Vinnarna kommer att meddelas via e-post kort efter utlottningen. Continental och 

Delticom har rätt att i samband med tävlingen skicka vinnarnas personuppgifter till 

samarbetspartner för att underlätta meddelande och leverans av priset. Om vinnaren inte 

kontaktar Delticom inom 1 vecka från att han har informerats om vinsten kommer hans 

rätt till priset att förverkas utan ersättning. Datumet för resan är fastställt, vilket innebär att 

priset även kommer att förverkas utan ersättning om vinnaren inte kan delta på resan 

under datumet specificerat ovan.  

6. Bearbetning av resan  

Bearbetning av resan görs enbart i direkt kontakt mellan vinnaren och samarbetspartnern 

eller en berättigad researrangör. Det finns ingen rätt till ett specifikt resedatum. Om resan 

inte genomförs på datumet som specificerats av samarbetspartnern eller researrangören 

finns ingen rätt till priset. Vid bekräftelse av deltagande på resan är vinnaren föremål för 

dessa resevillkor från researrangören. Resa till och från resans startdatum och startplats 

(flygplats, tågstation, osv.) sker på vinnarens bekostnad. Detta gäller även alla kostnader 

som uppstår under resan (minibar, telefon, osv.). Resans värde är baserat på den 



dyraste reseperioden och är därför föremål för säsongsavvikelser och valutafluktuationer, 

beroende på tidpunkten för tillhandahållande och användning av resan.   

7. Missbruk 

Om det finns misstankar att chansen att vinna har påverkats till följd av manipulering eller 

andra oriktiga eller orättvisa medel förbehåller sig Continental och Delticom rätten att 

eliminera deltagare, dra tillbaka eller kräva tillbaka priser som redan tilldelats och 

bestämma ersättningsvinnare. 

8.  Begränsning av ansvar 

Continental och Delticom kan inte hållas ansvariga för tekniska störningar, särskilt 

defekta telekommunikativa länkar eller datorer. Continental och Delticom förbehåller sig 

rätten att avbryta eller avsluta tävlingen när som helst utan föregående meddelande och 

utan att behöva ange skäl. Continental och Delticom kan inte hållas ansvariga för 

insolvens från samarbetspartners sida och konsekvenser av utförandet och 

bearbetningen av tävlingen. Continental och Delticom kan dessutom endast hållas 

ansvariga för skador som uppstått vid avsikt eller grov vårdslöshet eller genom 

försummelse av detta avtals huvudsakliga ansvarsområden: detta gäller inte skada på 

kropp, liv eller hälsa.  

9. Dataskydd 

För att delta i tävlingen måste deltagaren registrera sig personligen. Registreringen får 

inte göras av en tredje part. Vid registrering godkänner deltagaren uttryckligen att 

Continental och Delticom har rätt att lagra de uppgifter som krävs för tävlingen under 

dess varaktighet och i syfte att anordna och utföra tävlingen, att överföra uppgifter till 

respektive samarbetspartner, som även får lagra personuppgifter under tävlingens 

varaktighet. Uppgifterna som lämnas av deltagaren för denna tävling kommer – såvida 

annat uttryckligen inte bekräftats av deltagaren – endast att användas i syfte att anordna 

tävlingen och kommer därefter att raderas och inte vidarebefordras till tredje parter. 

Deltagaren godkänner även att hans eller hennes namn publiceras av Continental eller 

Delticom eller ett närstående bolag vid eventuell vinst. Deltagaren har rätt att dra tillbaka 

sitt godkännande till lagring av uppgifterna och drar därför tillbaka sitt deltagande i 

tävlingen genom att skicka ett skriftligt uttalande till Delticom AG, Brühlstraße 11, 30169 

Hannover / Germany eller ett e-postmeddelande till info@delti.com.  

10. Övrigt 

10.Ingen rätt att överklaga. 

10.2 Dessa villkor för deltagande och de fullständiga rättsliga förhållandena mellan 

deltagarna och Continental är endast föremål för lagarna i den federala republiken 

Tyskland. 

10.3 Om någon bestämmelse i villkoren för deltagande är ogiltig ska giltigheten för 

kvarstående bestämmelser inte påverkas. Den ogiltiga bestämmelsen ersätts istället av 

bestämmelser som är närmast i mening och syfte. Detta gäller i händelse att dessa villkor 

för deltagande innehåller ett oavsiktligt kryphål. 
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10.4 Platsen för avtalsenlig uppfyllelse och enda domstol är Hannover, förutsatt att ett 

avtal angående detta är juridiskt antagligt. 


