
 
 

 
 

Konkurrencebetingelser for at deltage i konkurrencen om at vinde en iPad i forbindelse med Tjek!-
kampagnen. 

Læs disse konkurrencebetingelser grundigt i gennem, da de indeholder vigtige oplysninger.  
Tak for at du deltager i Nettos konkurrence om at vinde en iPad (”Konkurrencen”), der markedsføres i 
forbindelse med kampagnen Tjek! i Netto 2017. Netto Danmark A/S, cvr. nr. 35954716 er afsender på al 
kommunikation. 

Definitioner:  
Dansk Supermarked A/S og Netto benævnes efterfølgende DS. Ved deltagelse i Konkurrencen accepterer 
du samtidig disse konkurrencebetingelser. 

Sådan deltager du:  
Konkurrencen er ikke købsbetinget og løber fra den 11.10.2017 til og med 30.11.2017. Alle personer med 
bopæl i Danmark og kun personer over 18 år kan deltage i Konkurrencen. Ansatte i DS og medlemmer af 
deres husstand samt enhver person, som er direkte eller indirekte involveret i organiseringen af denne 
konkurrence, kan ikke deltage. Du kan godt tage testen uden at oplyse dine kontaktinformationer, men hvis 
du ønsker at deltage i Konkurrencen, skal du angive dine kontaktinformationer. Ved at deltage i 
Konkurrencen giver du samtykke til, at Netto gerne må kontakte dig, hvis du vinder Konkurrencen, eller hvis 
du har tilmeldt dig vores nyhedsbrev. 

Præmier:  
Konkurrencen har 1 præmie: En iPad til en værdi af 5.600kr. Præmien kan ikke ombyttes til kontanter eller 
andre ydelser. DS tager forbehold for trykfejl. 

Præmien udløser ikke skattepligt for vinderne, idet gevinstafgiften betales af Dansk Supermarked A/S. 

Udvælgelse af vindere:  
Efter afslutning af konkurrencen i uge 48 trækker vi lod imellem deltagerne. iPad’en bliver sendt i uge 49, 
og vinderen får direkte besked. Vinderen offentliggøres på netto.dk. Hvis ikke vinderen svarer inden for 2 
uger derefter, fortabes retten til præmien, og der trækkes en ny vinder. 

Samtykke til markedsføring:  
Vilkår for nyhedsbreve og sms-markedsføring fra Netto: Hvis du tilmelder dig nyhedsbreve på e-mail eller 
sms-markedsføring fra Netto, accepterer du at modtage nyhedsbreve / sms-markedsføring med 
konkurrencer, tilbud, events og anden information fra Netto. Alle nyhedsbreve / sms’er vil indeholde links, 
du kan klikke på for at afmelde dig nyhedsbreve / sms fra Netto. Skulle der være problemer med afmelding, 
er du altid velkommen til at kontakte Nettos kundeservice. 

I forbindelse med de e-mails du modtager, registrerer vi statistik om din respons på nyhedsbrevene (fx 
åbning af e-mails, klik på links m.m.). Behandling af disse data sker dog i aggregeret/anonymiseret form. 

I forbindelse med specifikke kampagner kan vi også bede dig svare på andre spørgsmål. Du kan til enhver 
tid henvende dig til netto.dk og bede om, at vi sletter dine oplysninger i vores system. Se evt. nærmere om 
Nettos persondatapolitik vedrørende nyhedsbreve, når du tilmelder dig nyhedsbrevet på følgende link: 
https://netto.dk/internetpolitik/  

Behandling af persondataoplysninger  
Navne- og adresseoplysninger og/eller andre personlige oplysninger, som DS indhenter i forbindelse med 
deltagelse i Konkurrencen, indsamles og opbevares i DS’ database. Persondataoplysninger videregives ikke 
til tredjemand, ligesom persondataoplysninger behandles fortroligt i overensstemmelse med 



 
 

 
 

persondataloven og slettes, når Konkurrencen er udløbet, og vinderne er fundet. Hvis du har tilmeldt dig 
vores nyhedsbreve/sms-markedsføring vil dine oplysninger dog blive gemt i overensstemmelse med Nettos 
persondatapolitik vedrørende nyhedsbreve. 

God fornøjelse og held og lykke! 

 


