
 
Deltakelsesvilkår for kupongkampanjen 
 

§ 1 Kampanje / uttrekning 
 
Denne kampanjen organiseres av Delticom AG, Brühlstraße 11, 30169 Hanover, Tyskland (heretter også referert til 
som "operatøren"). Deltakelse i kampanjen er utelukkende underlagt vilkårene som er oppgitt her. Ved å delta i 
kampanjen godtar brukeren disse deltakelsesvilkårene. 

§ 2 Deltakelsesvilkår for kampanjen 
 
For å delta i kampanjen må deltakeren kjøpe et sett med vinter- eller allværsdekk, komplette hjul eller felger fra 
dekkonline.com, skrive inn deres fulle navn og kontaktinformasjon (e-postadresse og telefonnummer) i 
bestillingsskjemaet som følger med, og merke av i boksen "Delta i kampanjen" på ordrebekreftelsessiden. Kampanjen 
vil løpe fra 15.12.2021 (00:00) til og med 31.12.2021 (24:00) www.dekkonline.com. 
Personen hvis navn e-postadressen er registrert i, anses som kvalifisert til å delta. Deltakeren er selv ansvarlig for å 
oppgi riktig adresse. Det er gratis å delta i kampanjen. Hver deltaker vil motta en kupong på 10 % for et kjøp fra 
dekkonline.com på slutten av kampanjen. Verdien på 10 % refererer til kjøpsverdien for ordren den er innløst i. 
Kupongen kan innløses frem til 31. desember 2021 og kan gis videre til tredjeparter. Betaling i kontanter eller 
materielle varer er ikke tillatt. Personopplysningene til deltakerne vil kun  samles inn og behandles for kampanjen og 
vil bli slettet etter at kampanjen er fullført. Varsling og overføring av kupongen vil skje via e-post 30 dager etter 
slutten av kampanjeperioden.  
 
G2. Deltakere  
 
Deltakelse er åpent for personer over 18 år som er fast bosatt i Norge. For å delta i kampanjen er det viktig at all 
personlig informasjon som oppgis er sann og korrekt. Delticom-ansatte og deres pårørende er ikke kvalifisert til å delta 
i kampanjen. 

§3 Utelukkelse fra å delta 
 
Operatøren har rett til å utelukke enkeltpersoner fra deltakelse dersom det foreligger saklige grunner, som f.eks. brudd 
på deltakelsesvilkårene, duplikatdeltakelse, feilaktig påvirkning av kampanjen eller andre former for manipulering. I 
slike tilfeller kan premier også trekkes tilbake og kreves tilbake. 

§4 Ansvar; tredjepartsprogramvare 
 
Ethvert ansvar hos Delticom er begrenset til forsett og grov uaktsomhet. Delticom er ikke ansvarlig for potensielle 
manipuleringer eller intervensjoner angående kampanjens forløp eller evalueringen av den. Skader på liv, kropp og 
helse er unntatt fra denne ansvarsfraskrivelsen. Operatøren er ikke ansvarlig for problemer eller tekniske funksjonsfeil 
i telefonnettverk eller telefonforbindelser, online nettverkssystemer, servere, leverandører, maskinvare eller 
programvare, e-poster og oppføringer mottatt på grunn av tekniske problemer eller trafikkoverbelastning på internett, 
telefonnettet eller et nettsted eller en kombinasjon av de ovennevnte. Videre er operatøren ikke ansvarlig for skade på 
maskinvare eller programvare hos deltakerne forårsaket av eller som følge av deltakelse i kampanjen. Operatøren er 
ikke ansvarlig for mangler eller skader på premien. 

§5 Databeskyttelse 
 
Delticom AG, Brühlstraße 11 i 30169 Hanover, er databeskyttelsesansvarlig i betydningen av artikkel 4 nr. 7 i EUs 
generelle databeskyttelsesforordning (GDPR). Du kan kontakte personvernombudet vårt via e-post på 
datenschutz@delti.com eller via brev på ovennevnte postadresse: nøkkelord "Databeskyttelse". Deltakelse i 
kampanjen krever at deltakeren legger inn en bestilling på de ovennevnte produktene og oppgir navn, adresse, e-
postadresse og telefonnummer. Bestillingen kan ikke legges inn av en tredjepart. Ved å krysse av i boksen "Delta i 
kupongkampanjen" samtykker deltakeren uttrykkelig til at Delticom lagrer dataene som kreves for å gjennomføre 
kampanjen så lenge kampanjen varer. For å delta og gjennomføre kampanjen behandler vi personopplysninger som vi 
allerede har samlet inn på grunnlag av kjøpet ditt i vår nettbutikk. Vi behandler følgende personopplysninger: 

 Fornavn og etternavn  

 Epostadresse  

Det rettslige grunnlaget for all  databehandling som er nevnt er art. 6 para. 1 b) GDPR ("Utførelse av kontrakt"). Vi 
behandler personopplysningene med det formål å gjennomføre kampanjen. Personopplysningene som samles inn for å 
gjennomføre denne kampanjen, vil lagres i tre år fra begynnelsen av det påfølgende året i henhold til lovbestemte 
foreldelsesfrister (lagringskriteriet). Tillatelsen til oppbevaringen følger av art. 6 paragraf 1 f) GDPR ("Legitim 

https://www.dekkonline.com/


interesse"). Det er vår legitime interesse å lagre dataene for rettsforsvar til foreldelsesfristen for mulige krav fra 
deltakerne fra kampanjen har utløpt. Databehandling er begrenset til verifikasjonsformål. Du har rettigheter i henhold 
til databeskyttelsesloven (såkalte datasubjektrettigheter), med særlig rett til å protestere mot ovennevnte 
databehandling, rett til informasjon og til sletting. I denne sammenhengen viser Delticom AG til den respektive 
databeskyttelsesinformasjonen for ytterligere informasjon: https://www.dekkonline.com/datenschutz  

§6 Endringer i deltakelsesreglene 
 
Operatøren forbeholder seg retten til å endre vilkårene for deltakelse når som helst. I dette tilfellet er operatøren 
forpliktet til å uttrykkelig påpeke disse endringene for fremtidige deltakelser.  

§7 Avslutning av kampanjen/ekskludering fra kampanjen 
 
Operatøren forbeholder seg retten til å avslutte eller suspendere kampanjen av viktige årsaker når som helst uten 
forvarsel. Dette gjelder spesielt dersom behandlingen av tekniske eller juridiske årsaker ikke kan gjennomføres som 
planlagt eller dersom det er manipulasjon eller forsøk på manipulasjon som påvirker forsvarlig utførelse. Hvis en slik 
oppsigelse er forårsaket av en deltakers oppførsel, har operatøren rett til å kreve erstatning fra denne personen for 
skaden som er påført. Ansatte i Delticom eller selskaper tilknyttet Delticom innenfor rammen av §§ 15 ff i den tyske 
aksjeselskapsloven (Aktiengesetz) og deres slektninger samt andre personer som er involvert i utformingen og 
gjennomføringen av denne kampanjen er utelukket fra deltakelse. 

§8 Ansvarsbegrensning 

 

Operatørens ansvar (uavhengig av rettsgrunnlaget) eksisterer kun hvis skaden er forårsaket av uansvarlighet eller kan 
tilskrives forsett eller grov uaktsomhet. Dersom operatøren uten forsett eller grov uaktsomhet er ansvarlig i samsvar 
med ovenstående paragraf for brudd på en vesentlig kontraktsforpliktelse, skal ansvaret begrenses i den utstrekning 
operatøren typisk kunne forvente ved tidspunktet for inngåelsen av kontrakten på grunnlag av forholdene kjent på det 
tidspunktet. Ovennevnte ansvarsbegrensninger eller utelukkelser gjelder ikke i tilfelle straffbar skade på liv, lem eller 
helse, ved ansvar etter produktansvarsloven eller ved en kontraktsmessig avtalt forpliktelse til å holdes skadesløs 
uavhengig av skyld eller dersom det aktuelle ansvarsgrunnlaget ble skjult på uredelig vis. I den grad operatørens 
ansvar er utelukket eller begrenset i henhold til bestemmelsene i denne ansvarsfraskrivelsen, skal dette også gjelde det 
personlige ansvaret til organer, ansatte, representanter og stedfortredende partter. Operatøren påtar seg intet ansvar for 
skade, tap, skade eller skuffelse forårsaket av deltakelse i kampanjen eller av mottak av premien. Operatøren er ikke 
ansvarlig for problemer eller tekniske feil i telefonnettverk eller tilkoblinger, nettbaserte nettverkssystemer, servere, 
leverandører, maskinvare eller programvare, e-poster og oppføringer mottatt på grunn av tekniske problemer eller 
overbelastning på internett, telefonnettet eller en nettside, eller en kombinasjon av de ovennevnte. Videre er operatøren 
ikke ansvarlig for skade på maskinvare eller programvare hos deltakerne forårsaket av eller som følge av deltakelse i 
kampanjen. 

§9 Ytterligere informasjon 
 
Juridisk regress utelukkes. Skulle en bestemmelse i disse deltakervilkårene være eller bli ugyldig helt eller delvis, skal 
ikke dette påvirke gyldigheten av de gjenværende bestemmelsene i disse deltakerbetingelsene. I stedet for den 
ugyldige bestemmelsen, gjelder den lovmessige bestemmelse som økonomisk sett kommer nærmest den mening og 
formål som er uttrykt i den ugyldige bestemmelsen. Det samme gjelder dersom disse deltakerbetingelsene inneholder 
et utilsiktet smutthull. Stedet for utførelse og jurisdiksjon er Hannover, i den grad en avtale om dette er tillatt. 
Deltakelse i kampanjen er utelukkende underlagt vilkårene som er angitt her. 

 

https://www.dekkonline.com/datenschutz

