Danmark
Oversigt
De aktuelle vilkår gælder for din deltagelse i konkurrencen "Firestone Liveurope". Man kan
deltage i konkurrencen via følgende link https://www.facebook.com/Firestone.Danmark/.
Deltagerne skal være mindst 18 år på tilmeldingstidspunktet og være bosiddende i Danmark
for at deltage i konkurrencen. Konkurrencen er ikke købsbetinget. I perioden fra
04/11/2016 til 08/11/2016 vil Bridgestone vælge 14 vindere, som hver modtager en duobillet til SX koncert på VEGA i København, Danmark. Et panel af repræsentanter for
Bridgestone Europe vil vælge vinderne blandt de registrerede deltagere, der gav et korrekt
svar på quizspørgsmålene og som også har svaret med det tal, der er tættest på det
korrekte tiebreaker-svar. Konkurrencen "Firestone Liveurope" vil blive lanceret den
04/11/2016 og løber frem til 08/11/2016.
1. Definitioner
1.1. Konkurrence: konkurrencen "Firestone Liveurope" som beskrevet i afsnit 3.
1.2. Konkurrenceperiode: perioden hvor deltageren kan deltage i konkurrencen, hvilket er
fra startdatoen til slutdatoen.
1.2.1. Startdato: datoen hvorfra deltagere kan deltage i konkurrencen, hvilket er
04/11/2016.
1.2.2. Slutdato: slutdatoen for modtagelse af tilmeldinger til konkurrencen, hvilket er
08/11/2016.
1.3. Deltager: en person der deltager i konkurrencen og som er berettiget til at gøre det på
grundlag af afsnit 2 i Vilkårene.
1.4 Præmie: hver af de 14 vindere vil modtage en duo-billet til SX koncert hos VEGA i
København, Denmark (valued at EUR 28).
1.5 Arrangør: Bridgestone Europe NV/SA med hovedsæde beliggende på Kleine
Kloosterstraat 10 i 1932 Zaventem (Belgien), med CVR-nr. 0441.192.820.
1.6 Vilkår: disse vilkår og betingelser, der gælder for konkurrencen.
1.7 Vinder: de deltagere, der vandt præmien som beskrevet i afsnit 3.1.
2. Betingelser for deltagelse
2.1 Konkurrencen er åben for indbyggere i Danmark, som er fyldt mindst 18 år på
tilmeldingstidspunktet.
2.2 Denne konkurrence er ikke åben for ansatte (eller deres nærmeste familier) hos
arrangøren eller enhver virksomhed tilknyttet arrangøren, og heller ikke for personer der
direkte eller indirekte er involveret i tilrettelæggelsen af konkurrencen eller præmien (eller
leveringen heraf).

2.3 Kun tilmeldinger fra enkeltpersoner i deres personlige egenskab vil blive accepteret, alle
andre tilmeldinger, herunder fra agenter, organiserede grupper eller automatisk
genereredere computertilmeldinger vil ikke blive accepteret. Man tilmelder sig konkurrencen
på https://www.facebook.com/Firestone.Danmark/. For at kunne deltage skal deltagerne
tilmelde sig konkurrencen og registrere sig med deres for- og efternavn, som anført på
deres pas eller identitetskort, deres privatadresse samt en gyldig e-mailadresse.
2.4 Tilmeldinger modtages kun online på https://www.facebook.com/Firestone.Danmark/ og kan
ikke sendes med post.
2.5 Tilmelding til konkurrencen gratis, hvilket betyder, at den ikke kræver nogen køb eller
andre omkostninger fra deltageren i tillæg til de omkostninger, der allerede betales f.eks.
for internetforbindelse.
2.6 Deltageren accepterer konkurrencevilkårene ved at vælge at deltage i konkurrencen.
2.7 Vilkårene, fortrolighedspolitikken og cookie-politikken kan læses
på https://www.facebook.com/Firestone.Danmark/
2.8 Når deltagerne tilmelder sig konkurrencen, kan de vælge at modtage
markedsføringsmateriale fra arrangøren. Hvis deltageren vælger at modtage sådant
materiale, giver deltageren samtykke til, at hans/hendes registreringsoplysninger føjes til
arrangørens mailingliste, samt til at de kan modtage nyhedsbreve fra arrangøren via e-mail.
Deltagere kan til enhver tid blive slettet fra listen ved at følge den enkle
afmeldingsvejledning i mailen.
2.9 Arrangøren forbeholder sig ret til at udelukke deltagere, der bruger ufuldstændige eller
falske adresser eller navne, samt til at udelukke tilmeldinger fra deltagere, der misbruger,
manipulerer, omgår eller som forsøger at manipulere eller omgå, vilkårene eller begår
nogen form for svindel.
2.10 Deltagerne kan kun deltage i konkurrencen under konkurrenceperioden og på den
måde, der er beskrevet i disse vilkår.
2.11 En deltager kan deltage i konkurrencen flere gange.
2.12 For at deltage skal deltageren have adgang til en internetforbindelse med høj
hastighed fra en computer, smartphone eller anden terminalenhed.
3. Vinder
3.1 Hver af de 14 vindere vil modtage en duo-billet til SX koncert hos VEGA i København,
Denmark (valued at EUR 28).
3.2 Vinderne vælges blandt de registrerede deltagere, der gav et godt svar på
konkurrencespørgsmålet, og som også har svaret med det tal, der er tættest på det
korrekte tiebreaker-svar. Hvis der er flere rigtige svar, eller svar der er lige tætte på
tiebreaker-værdien, betragtes det først indsendte svar betragtes som det vindende.
3.3 Vinderne vælges den 09/11/2016
3.4 Præmien er strengt personlig og kan ikke ombyttes til penge, varer og/eller

tjenesteydelser. Præmien/billetterne kan ikke overdrages til en anden person.

3.5 Vinderne kontaktes via e-mail.
3.6 Præmien kan afhentes hos VEGA på dagen for koncerten.
4. Ansvarsfraskrivelse
4.1 Arrangøren, dennes medarbejdere, kontraktlige parter eller andre involverede
tredjeparter vil ikke, med undtagelse i tilfælde af forsætlig eller grov uagtsomhed, og kun
for personskade eller død eller med hensyn til arrangørens væsentlige kontraktlige
forpligtelser, kunne holdes ansvarlig for eventuelle skader forårsaget af (tilvejebringelsen
og/eller brugen af) præmien eller af hvilken som helst form for deltagelse i konkurrencen.
4.2 Arrangøren, dennes medarbejdere, kontraktlige parter eller andre involverede
tredjeparter kan ikke holdes ansvarlig eventuelle mistede, forsinkede, ufuldstændige eller
fejlbehæftede deltagertilmeldinger, der skyldes hændelser som er uden for arrangørens
kontrol, såsom forstyrrelser af enhver art med hensyn til software, deltagerens
terminalapparat, sit netværk, internetforbindelse, osv.
4.3 Arrangøren giver ikke nogen garanti i forhold til præmien, der er blevet gjort
tilgængelig, og er ikke ansvarlig i denne henseende (undtagen i tilfælde af forsætlig eller
grov uagtsomhed). Arrangøren hæfter ikke for misligholdelse i forhold til gevinsten, for
eksempel hvis præmien stilles til rådighed eller modtages senere end lovet, eller hvis
(erstatnings-)præmien adskiller sig fra den præmie, der oprindeligt blev foreslået.
4.4 Nogle jurisdiktioner tillader ikke udelukkelse eller begrænsning af ansvar i eller under
nogle af eller alle de ovennævnte situationer eller betingelser. I sådanne jurisdiktioner
begrænses arrangørens ansvar til det maksimale omfang, der tillades af loven.
4.5 Eventuelle skatter og afgifter, der skal betales i henhold til deltagerens lokale eller
anden lov for hele eller en del af værdien af præmien skal afholdes af deltageren og kan på
ingen måde opkræves af arrangøren.
5. Beskyttelse af personlige oplysninger
Alle personoplysninger, som indhentes af arrangøren i forbindelse med kampagnen, vil blive
behandlet som værende strengt fortrolige og vil blive behandlet i fuld overensstemmelse
med fortrolighedspolitikken
http://www.bridgestone.eu/corporate/privacy-policy/
og gældende love om beskyttelse af personlige oplysninger. For så vidt angår den belgiske
lovgivning til gennemførelse af EU-direktiv 95/46/EF, er den registeransvarlige Bridgestone
Europe NV/SA. Oplysninger fra deltagere vil blive anvendt til administrationen og
forvaltningen af konkurrencen. Ved at acceptere disse vilkår, indvilliger deltageren i at
dennes personlige oplysninger bliver brugt på denne måde, og accepterer at han/hun har
læst og er helt indforstået med arrangørens fortrolighedspolitik.
6. Klager
6.1 I forbindelse med klager, spørgsmål og/eller bemærkninger, kan arrangørens
kundeservice kontaktes via mobiltelefon på 0032 (0)2 714 6700 (BEMÆRK: der kan blive
pålagt internationale opkaldsafgifter) eller via e-mail på bseu.feedback@bridgestone.eu.

6.2 I tilfælde af uenighed med hensyn til afviklingen af konkurrencen samt alle spørgsmål
vedrørende konkurrencen, er arrangørens afgørelse endelig og bindende, og der vil ikke
blive indgået korrespondance eller drøftelser.
7. Andre betingelser og vilkår
7.1 Arrangøren forbeholder sig ret til (i) at ændre eller forlænge konkurrencen og
tilmeldingsfristen uden forudgående varsel, hvis det findes hensigtsmæssigt, (ii) at ændre
vilkår efter eget skøn eller anden grund og (iii) at annullere konkurrencen, hvor det er
nødvendigt på grund af omstændigheder, der er uden for arrangørens kontrol.
7.2 Alle bidrag vil blive arrangørens ejendom efter indsendelse, herunder alle immaterielle
rettigheder til bidraget. Deltagere accepterer at give uigenkaldeligt og ubetinget afkald på
samtlige moralske og andre rettigheder til deres bidrag og garanterer, at de har alle
nødvendige rettigheder til at tildele de rettigheder, der er fastsat i disse vilkår.
7.3 Alle anliggender og emner, der ikke er omfattet af disse vilkår, bestemmes udelukkende
af arrangøren.
7.4 Hvis en domstol eller en anden kompetent myndighed konstaterer, at nogen af disse
vilkår (eller enhver del af et vilkår) er ugyldige, ulovlige eller ikke kan håndhæves, skal
vilkåret eller del af dette vilkår i det omfang, der kræves, anses for slettet, og gyldigheden
og håndhævelsen af de øvrige vilkår berøres ikke.
7.5 Disse vilkår er underlagt belgisk lovgivning.
7.6 Eventuelle tvister i relation til konkurrencen eller disse vilkår vil være underlagt de
belgiske domstoles enekompetence, men kun efter arrangøren og deltageren har først
forsøgt at løse deres tvist i mindelighed.

