
Deltagerbetingelser 

HELLA Husmesser: 
Vind en kundecykel på FTZ messen 

 

1. Kun deltagere med permanent bopæl i Danmark, en minimumsalder på 16 år samt 

permanent postadresse i Danmark kan deltage i denne konkurrence. 

 

2. Arrangør er HELLA GmbH & Co. KGaA og HELLA A/S (i det følgende "HELLA"). 

 

3. Deltagelsen er gratis og ikke betinget af køb af varer og tjenesteydelser. 

 

4. Konkurrencen starter den 08.11.2017 kl. 15:00 og løber indtil den 09.11.2017 kl. 

22.00. Dog kan der likes, kommenteres og deles på Facebook en uge (7 dage) efter 

konkurrencen er slut. Vinderen får direkte besked fredag den 17.11.2017! 

 

5. Deltagerne i konkurrencen skal have en e-mailadresse. Det er ikke tilladt at 

anvende flere e-mailadresser eller Facebook-konti for at forøge vinderchancerne. 

 

6. Konkurrencen fra HELLA har ingen forbindelse med Facebook, og den 

understøttes, sponseres eller organiseres på ingen måde af Facebook. Modtageren 

af de informationer, som deltagerne opgiver, er ikke Facebook, men HELLA.  

 

Deltagernes personlige data gemmes ikke, videregives ikke til andre, og de 

tilintetgøres efter konkurrencen. Efter afslutning af konkurrencen og udlevering af 

præmien slettes de indsamlede, personrelaterede data, med mindre der som følge af 

lovmæssige bestemmelser foreligger en pligt til midlertidig lagring af disse data. 

 

HELLA har ingen informationer om, hvilke data Facebook opbevarer, eller hvordan 

de bearbejdes.    

 

Deltageren erklærer sig indforstået med, at HELLA opbevarer de 

personrelaterede data, der opgives ved tilmeldingen, i den periode, 

konkurrencen løber, og udelukkende benytter dem med det formål at 

gennemføre konkurrencen og uddele præmien.  

 

7. Deltagelsen i konkurrencen sker via en deltagelsesformular, som giver deltagerne 

mulighed for at uploade et foto. Denne bliver inkluderet i en app, som forbindes med 

HELLA Danmark Facebook-siden med navn og efternavn samt værkstedsnavnet. 

 

Den deltager der får flest likes, kommentarer og delinger (samlet) vinder 1 

kundecykel (gratis) 



 

Vinderen bliver offentliggjort fredag den 17.11.2017 på HELLA Danmark Facebook-

siden. 

 

8. HELLA forbeholder sig ret til at udelukke deltagere, som overtræder 

deltagervilkårene, eller som vha. teknisk manipulation forsøger at påvirke 

præmiekonkurrencen. I tilfælde af en udelukkelse fra præmiekonkurrencen kan 

præmien annulleres med tilbagevirkende kraft og kræves tilbage. 

 

9. Præmien kan ikke byttes eller udbetales i kontanter. 

 

10. Navnet på vinderen bliver offentliggjort fredag, den 17.11.2017 på HELLA  

Danmark Facebook-siden. For at indløse præmien skal vinderen kontakte HELLA 

Danmark Facebook-siden inden for fire (4) dage via en privat besked.  

 

11. Bliver vi ikke kontaktet af vinderen inden for fire (4) dage, forbeholder vi os ret til 

at vælge en ny vinder (den der har fået 2. flest stemmer).  

 

12. Når vi har modtaget postadressen fra det vindende værksted, sender vi cyklen til 

værkstedet. 

 

13. Medarbejdere hos HELLA samt alle, der er involveret i afviklingen af 

konkurrencen, er udelukket for deltaglese i konkurrencen. 

 

14. HELLA forbeholder sig ret til når som helst at ændre, udsætte eller afslutte 

deltagerbetingelserne uden forudgående meddelelse eller begrundelse. Denne 

mulighed kan især udnyttes, hvis konkurrencen ikke kan gennemføres korrekt af 

tekniske eller retslige årsager. 

 

15. Konkurrencen er underlagt dansk ret. Resultatet er endeligt og kan ikke 

omstødes ad rettens vej. 

 

 


