
Regler för deltagande i kampanjen 

§ 1 Kampanj / utlottning 

Den här kampanjen anordnas av Delticom AG, Brühlstraße 11, 30169 Hannover, Tyskland (hädanefter även kallat 

"Operatören"). Deltagande i kampanjen lyder exklusivt under de villkor som anges här. Genom att delta i 

kampanjen godkänner användare dessa villkor för deltagande. 

§ 2 Villkor för deltagande i kampanjen 

För att delta i kampanjen måste deltagaren köpa sommar-, vinter- eller allvädersdäck, motorcykeldäck, 

kompletta hjul eller fälgar till ett pris på minst 2200 SEK från dackonline.se, fylla i sitt fullständiga namn och 

kontaktuppgifter (e-postadress och telefonnummer) i beställningsformuläret som tillhandahålls och bocka i 

rutan "Delta i kampanjen" på sidan med orderbekräftelsen. 

Kampanjen kommer att pågå från 11 juni 2021 (00.00) till 11 juli 2021 (24.00) på www.dackonline.se. 

Personen vars namn e-postadressen är registrerad på anses vara berättigad att delta. Deltagaren ansvarar för att 

tillhandahålla rätt adress. Deltagande i kampanjen är gratis. 

Varje deltagare kommer att få en kupong för ett köp på dackonline.se för summan 111 SEK vid slutet av 

kampanjen. Kupongen kan lösas in fram till 31 december 2021 och kan vidarebefordras till tredje parter. 

Betalning i kontanter eller materiella produkter exkluderas. 

Deltagarnas personuppgifter kommer endast att samlas in och behandlas för kampanjens syfte och kommer 

raderas efter att kampanjen är slutförd. Avisering om och överföring av kupongen kommer att äga rum via e-

post 30 dagar efter kampanjens slut. 

G2. Deltagare  

Deltagande är öppet för personer som är 18 år eller äldre och som är permanent boende i Sverige. För att delta i 

kampanjen är det viktigt att alla personuppgifter som uppges är sanna och korrekta. Anställda hos Delticom och 

deras släktingar är inte berättigade att delta i kampanjen. 

§3 Exkludering från deltagande 

Operatören är berättigad att exkludera individuella personen från att delta om det finns rättfärdigande 

anledningar, t.ex. brott mot villkoren för deltagande, dubbelt deltagande, olämplig påverkan på kampanjen eller 

andra manipulationer. 

§4 Ansvar; mjukvara från tredje part  

Delticoms ansvar begränsas till uppsåt och grov försummelse. Delticom är inte ansvarigt för manipulationer eller 

ingrepp i samband med kampanjens utförande eller dess utvärdering. Skador på liv, kropp och hälsa exkluderas 

från denna ansvarsfriskrivning. 

Operatören är inte ansvarig för problem eller tekniska fel hos telefonnätverk eller telefonanslutningar, 

internetnätverkssystem, servrar, leverantörer, datorhårdvara eller mjukvara, e-post och mottagna deltaganden 

på grund av tekniska problem eller överbelastning av internet, telefonnätverk eller webbplatser, eller en 

kombination av ovan nämnda aspekter. Operatören är heller inte ansvarig för eventuell skada på deltagarens 

hårdvara eller mjukvara som orsakas av eller är resultatet av deltagande i kampanjen. Operatören är inte 

ansvarigt för defekter eller skador på priset. 

§5 Dataskydd 

Delticom AG, Brühlstraße 11 i 30169 Hannover, är dataskyddsansvarig inom betydelsen hos Art. 4 Nr. 7 i EU:s 

General Data Protection Regulation (GDPR, Dataskyddsförordningen, DSF). Du kan kontakta vår 

dataskyddsansvarige via e-post på datenschutz@delticom eller via post till adressen ovan: ämne ”Data 

protection”. 

https://www.dackonline.se/
mailto:datenschutz@delticom


Deltagande i kampanjen kräver att deltagaren lägger en beställning för ovan nämnda produkter och uppger sitt 

namn, adress, e-postadress och telefonnummer. Beställningen kan inte läggas av en tredje part. Genom att 

bocka i rutan "Delta i kupongkampanj" godkänner deltagaren uttryckligen att Delticom lagrar data som mottas 

för att genomföra kampanjens under kampanjens varaktighet. 

I deltagande- och genomföringssyfte för kampanjen behandlar vi personuppgifter som vi redan har samlat in på 

basis av ditt köp i vår webbutik. Vi behandlar följande personuppgifter: 

 För- och efternamn 

 E-postadress 

Den juridiska basen för ovan nämnda datahantering är Art. 6 (1) b) DSF (”Utförande av kontrakt”). Vi hanterar 

personliga data i syfte att registrera, utföra och hantera kampanjen. 

Personuppgifterna som samlas in i syfte att genomföra den här kampanjen kommer att sparas i tre år från 

starten på följande år, i enlighet med lagstadgade preskriptionstider (lagringskriterium). Tillåtelsen för lagring 

följer från Art. 6 Sek. 1 c) DSF om vi måste följa juridiska krav på arkivering och Art. 6 Sek. 1 f) DSF (”Legitima 

intressen”). Det är vårt legitima intresse att spara datan i syfte för juridiskt försvar tills  preskriptionstiden för 

möjliga anspråk från deltagarna i tävlingen har gått ut. Databehandling begränsas till verifieringssyften.  

Du har rättigheter under dataskyddslagarna (så kallade registrerades rättigheter), speciellt rätten att motsätta 

dig ovan nämnda datahantering samt rätten till information och radering. I detta hänseende refererar Delticom 

AG till motsvarande dataskyddsinformation för vidare information: https://www.dackonline.se/datenschutz.html  

§6 Ändringar av reglerna för deltagande 

Operatören förbehåller sig rätten att ändra villkoren för deltagande när som helst. I så fall förpliktigar sig 

operatören att uttryckligen påpeka dessa ändringar för framtida deltagande. 

§7 Avslut av erbjudandet/exkludering från kampanjen 

Operatören förbehåller sig rätten att när som helst avsluta eller ställa in kampanjen av viktiga anledningar utan 

föregående varning. Detta gäller framförallt om hantering inte kan utföras som planerat  av tekniska eller 

juridiska anledningar, eller om det sker någon form av manipulation eller försök till manipulation som påverkar 

det korrekta utförandet. Om något sådant avslut orsakas av en deltagares beteende är operatören berättigad att 

kräva kompensation från personen för skadorna som åsamkats. Anställde hos Delticom eller företag med 

kopplingar till Delticom inom ramarna för §§ 15 ff av den Tyska aktiebolagslagen (Aktiengesetz) och deras 

släktingar såväl som alla andra personer som är involverade i skapandet och implementeringen av denna 

kampanj exkluderas från att delta. 

§8 Ansvarsbegränsning 

Operatörens ansvar (oberoende av de juridiska grunderna) existerar endast om skador orsakades av brott eller 

kan hänföras till avsikt eller grov vårdslöshet. Om operatören i enlighet med ovanstående paragraf är ansvarig 

för överträdelse av en väsentlig avtalsförpliktelse utan avsikt eller grov vårdslöshet, ska ansvaret begränsas i den 

utsträckning som operatören typiskt ska ha kunnat vänta sig vid tidpunkten för avtalets ingående, med basis i de 

då rådande omständigheterna. Ovanstående ansvarsbegränsningar eller uteslutningar gäller inte i händelse av 

brottslig skada på liv, lem eller hälsa, ansvar enligt Produktansvarslagen eller i händelse av en avtalad skyldighet 

att gottgöra oavsett fel eller om den relevanta omständighet som gav upphov till ansvaret undanhölls bedrägligt. 

I den mån som operatörens ansvar är uteslutet eller begränsat i enlighet med bestämmelserna i detta 

uteslutande av ansvar, gäller detta också det personliga ansvaret för organ, anställda, representanter och 

ställföreträdare. Operatören tar inget ansvar för skada, förlust, skada eller besvikelse som orsakas av deltagande 

i kampanjen eller genom mottagande av priset. Operatören är inte ansvarig för problem eller tekniska fel i 

telefonnät eller anslutningar, internetnätverkssystem, servrar, leverantörer, datorhårdvara eller programvara, e-

postmeddelanden och mottagna deltaganden på grund av tekniska problem eller överbelastning av Internet, 

telefonnätet eller en webbplats, eller någon kombination av ovanstående. Dessutom är operatören inte ansvarig 

för skador på deltagarnas hårdvara eller mjukvara som en orsak eller resultat av deltagande i kampanjen. 

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


§9 Ytterligare information 

Rättslig prövning utesluts. Om någon bestämmelse i dessa villkor för deltagande är helt eller delvis ogiltig, 

påverkar detta inte giltigheten hos de återstående bestämmelserna i dessa villkor för deltagande. Istället för den 

ogiltiga bestämmelsen ska den juridiskt tillåtna bestämmelsen som kommer närmast ekonomiskt sett till 

innebörden och syftet uttryckt i den ogiltiga bestämmelsen tillämpas. Detsamma gäller om dessa villkor för 

deltagande innehåller ett oavsiktligt kryphål. Platsen för utförande och jurisdiktion är Hannover,  i den mån ett 

avtal om detta är tillåtet. Deltagande i kampanjen omfattas uteslutande av de villkor som anges här. 


