
Vilkår for deltagelse i kampagnen 

§ 1 Kampagne 

Denne kampagne er arrangeret af Delticom AG, Brühlstraße 11, 30169 Hannover, Tyskland (i det følgende også 

kaldet "Arrangøren"). Deltagelse i kampagnen er udelukkende underlagt de vilkår og betingelser, der er angivet 

her. Ved at deltage i kampagnen accepterer brugeren disse vilkår for deltagelse. 

§ 2 Vilkår for deltagelse i kampagnen 

For at deltage i kampagnen skal deltageren købe sommer-, vinter- eller helårsdæk, motorcykeldæk, komplethjul 

eller fælge til en værdi af mindst 2200 DKK fra daekonline.dk, indtaste sit fulde navn og kontaktoplysninger (e-

mailadresse og telefonnummer) i den angivne ordreformular og afkrydse afkrydsningsfeltet "Deltag i kampagne" 

på ordrebekræftelsessiden. 

Kampagnen løber fra 11. juni 2021 (kl. 00.00) til 11. juli 2021 (kl. 24.00) på www.daekonline.dk. 

Den person, i hvis navn e-mailadressen er registreret, anses for at være berettiget til at deltage. Deltageren er 

ansvarlige for at oplyse den korrekte adresse. Det er gratis at deltage i kampagnen. 

Hver deltager vil ved kampagnens afslutning modtage en kupon til et køb på daekonline.dk til en værdi af 111 

DKK. Kuponen kan indløses indtil 31. december 2021 og kan videregives til tredjeparter. Kuponen kan ikke 

ombyttes til kontanter eller materielle goder. 

Deltagernes personoplysninger vil kun blive indsamlet og behandlet med henblik på kampagnen og vil blive 

slettet, når kampagnen er gennemført. Underretning og fremsendelse af kuponen vil finde sted via e-mail 30 

dage efter afslutningen af kampagneperioden. 

G2. Deltagere 

Deltagelse er åben for personer på 18 år og derover, som er fastboende i Danmark. For at deltage i kampagnen 

er det vigtigt, at alle personoplysninger er sande og korrekte. Delticom-medarbejdere og deres pårørende kan 

ikke deltage i kampagnen. 

§ 3 Udelukkelse fra deltagelse 

Arrangøren har ret til at udelukke enkeltpersoner fra at deltage, hvis der foreligger berettigede grunde, f.eks. 

overtrædelse af vilkårene for deltagelse, dobbeltdeltagelse, upassende påvirkning på kampagnen eller andre 

former for manipulation. I sådanne tilfælde kan præmier efterfølgende også trækkes tilbage og kræves 

tilbagebetalt. 

§ 4 Ansvar; tredjepartssoftware 

Enhver form for ansvar for Delticom er begrænset til forsæt og grov uagtsomhed. Delticom er ikke ansvarlig for 

potentielle manipulationer eller indgreb i forbindelse med kampagnens forløb eller evaluering. Skader på liv, 

krop og helbred er ikke omfattet af denne ansvarsfraskrivelse. 

Arrangøren er ikke ansvarlig for problemer eller tekniske fejl i telefonnetværk eller -forbindelser, online 

netværkssystemer, servere, udbydere, computerhardware eller -software, e-mails og tilmeldinger modtaget på 

grund af tekniske problemer eller trafik overbelastning af internettet, telefonnettet eller et websted eller en 

kombination af ovenstående. Desuden er Arrangøren ikke ansvarlig for skader på deltagernes hardware eller 

software forårsaget af eller som følge af deltagelse i kampagnen. Arrangøren er ikke ansvarlig for fejl eller skader 

på præmien. 

§ 5 Databeskyttelse 

Delticom AG, Brühlstraße 11 i Hannover 30169, Tyskland er datasansvarlig som defineret i artikel 4 nr. 7 i EU’s 

generelle databeskyttelsesforordning (GDPR). Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver via e-mail på 

datenschutz@delti.com eller per brev til en af ovenstående postadresser. Mærk henvendelsen: "Data 

Protection". 

https://www.daekonline.dk/
mailto:datenschutz@delti.com


Deltagelse i kampagnen kræver, at deltageren afgiver en ordre på ovennævnte produkter med angivelse af navn, 

adresse, e-mailadresse og telefonnummer. Ordren kan ikke afgives af tredjemand. Ved at markere 

afkrydsningsfeltet "Deltag i kampagnen" accepterer deltageren udtrykkeligt, at Delticom gemmer de data, der 

kræves, for at gennemføre kampagnen i hele kampagnens varighed. 

Med henblik på deltagelse og gennemførelse af kampagnen behandler vi personoplysninger, som vi allerede har 

indsamlet på baggrund af dit køb i vores online shop. Vi behandler følgende personoplysninger:  

 For- og efternavn 

 E-mailadresse 

Retsgrundlaget for hele ovennævnte databehandling er artikel 6, stk. 1, litra b) i GDPR ("Opfyldelse af 

kontrakten"). Vi behandler personoplysningerne med henblik på at gennemføre kampagnen. 

De personoplysninger, der indsamles med henblik på gennemførelsen af denne kampagne, opbevares i tre år fra 

begyndelsen af det følgende år i overensstemmelse med de lovbestemte forældelsesfrister 

(opbevaringskriteriet). Opbevaringens er tilladt i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f) i GDPR ("Legitim interesse"). 

Det er vores legitime interesse at gemme oplysningerne med henblik på juridisk forsvar, indtil forældelsesfristen 

for eventuelle krav fra deltagerne i kampagnen er udløbet. Databehandling er begrænset til verifikationsformål.  

Du har rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen (såkaldte registreredes rettigheder), navnlig retten 

til at gøre indsigelse mod ovennævnte databehandling, ret til information og sletning. I den forbindelse henviser 

Delticom AG til de tilsvarende databeskyttelsesoplysninger til yderligere information: 

https://www.daekonline.dk/datenschutz 

§ 6 Ændringer i vilkårene for deltagelse 

Arrangøren forbeholder sig ret til at ændre vilkårene for deltagelse til enhver tid. Hvis vilkårene ændres, er 

Arrangøren forpligtet til udtrykkeligt at påpege disse ændringer for fremtidige deltagere. 

§ 7 Afslutning af kampagnen 

Arrangøren forbeholder sig ret til at afslutte eller suspendere kampagnen af væsentlige grunde til enhver tid 

uden forudgående varsel. Dette gælder især, hvis behandlingen ikke kan udføres som planlagt af tekniske eller 

juridiske årsager, eller hvis der sker manipulation eller forsøg på manipulation, der påvirker den korrekte 

gennemførelse. Hvis en sådan afslutning skyldes en deltagers adfærd, har Arrangøren ret til at kræve erstatning 

fra denne person for den påførte skade. Medarbejdere i Delticom eller selskaber, der er tilknyttet Delticom inden 

for rammerne af § 15 ff i den tyske aktieselskabslov (Aktiengesetz) og deres pårørende samt andre personer, 

derer involveret i udformningen og gennemførelsen af denne kampagne, er udelukket fra deltagelse. 

§ 8 Ansvarsbegrænsning 

Arrangørens ansvar (uanset de retlige grunde) eksisterer kun, hvis skaden er forårsaget af en ansvarspådragende 

overtrædelse eller kan tilskrives forsæt eller grov uagtsomhed. Hvis Arrangøren er ansvarlig i overensstemmelse 

med ovenstående for misligholdelse af en kontraktlig forpligtelse uden forsæt eller grov uagtsomhed, begrænses 

ansvaret i det omfang, Arrangøren typisk kunne forvente på tidspunktet for kontraktens indgåelse på grundlag 

af de omstændigheder, der var kendt på det pågældende tidspunkt. Ovennævnte ansvarsfraskrivelse eller -

udelukkelse gælder ikke i tilfælde af ansvarspådragende skade på liv, lemmer eller helbred, ansvar i henhold til 

produktansvarsloven eller i tilfælde af en kontraktligt aftalt forpligtelse til at skadesløsholde uanset skyld, eller 

hvis den relevante omstændighed, der giver anledning til ansvar, svigagtigt var skjult. I det omfang Arrangørens 

ansvar er udelukket eller begrænset i overensstemmelse med bestemmelserne i denne ansvarsfraskrivelse, 

gælder dette også for det personlige ansvar for organer, medarbejdere, repræsentanter og stedfortrædende 

agenter. Arrangøren påtager sig intet ansvar for skader, tab, skade eller skuffelse forårsaget af deltagelse i 

kampagnen eller ved modtagelse af præmien. Arrangøren er ikke ansvarlig for problemer eller tekniske 

funktioner i telefonnet eller -forbindelser, online netværkssystemer, servere, udbydere, computerhardware eller 

software, e-mails og tilmeldinger modtaget på grund af tekniske problemer eller overbelastning af internettet, 

telefonnettet eller et websted eller nogen kombination af ovenstående. Desuden er Arrangøren ikke ansvarlig 

https://www.daekonline.dk/datenschutz


for eventuelle skader på deltagernes hardware eller software forårsaget af eller som følge af deltagelse i 

kampagnen. 

§ 9 Yderligere oplysninger 

Klageadgang er udelukket. Hvis en bestemmelse i disse vilkår for deltagelse helt eller delvis bliver ugyldigt, 

berører dette ikke gyldigheden af de resterende bestemmelser i disse vilkår. I stedet for den ugyldige 

bestemmelse finder den juridisk tilladte bestemmelse, der økonomisk set er tættest på den betydning og det 

formål, der er udtrykt i den ugyldige bestemmelse, anvendelse. Det samme gælder i tilfælde af, at disse vilkår for 

deltagelse indeholder et utilsigtet smuthul. Opfyldelses- og værnetinget er Hannover i Tyskland, for så vidt en 

aftale herom er tilladt. Deltagelse i kampagnen er udelukkende underlagt de vilkår og betingelser, der er angivet 

her. 


