Coca-Cola sommerkampagne i Jesperhus
Køb stor menu inkl. Coca-Cola og vind Coca-Cola og Jesperhus
præmier
Konkurrencebetingelser ved købsbetingede konkurrencer
Pligttekst:
Du skal være min. 13 år for at deltage.
Konkurrencen er købsbetinget. Der skal købes en stor menu inkl. Coca-Cola for at modtage et skrabelod og
deltage i konkurrencen.
Salgsstedet bestemmer selv i hvilken periode, de ønsker at køre konkurrencen, men den starter tidligst d. 1/62018 og afsluttes senest 30/9-2018.
Der trækkes lod om følgende præmier pr. salgssted:
- 80 stk. Coca-Cola fodbolde. Værdi pr. stk.: 100 kr.
- 80 stk. Coca-Cola tasker. Værdi pr. stk.: 80 kr.
- 80 stk. Coca-Cola håndklæder. Værdi pr. stk.: 75 kr.
Der er gevinst på hvert 6. lod.
Derudover trækkes der lod om præmier sponsoreret af Jesperhus (1. præmie: 1 Ferieophold for 4 personer inkl
Piratshow off season. 10 stk. dagsbilletter til parken. 60 stk. Hugopose med overraskelse.)
Præmier udleveres kun mod fysisk indlevering af skrabeloddet.
Præmier skal være indløst senest d. 30/9-2018.
Ansatte i Carlsberg, Coca-Cola eller det pågældende salgssted, konkurrencen kører i, må ikke deltage i
konkurrencen.
Vinderen får direkte besked, så snart loddet er skrabet.
På skrabeloddet står, hvordan præmien udleveres.
Yderligere oplysninger vedr. konkurrence:
Sådan deltager du

o Køb en stor menu inkl. Coca-Cola i det pågældende salgssted, som udbyder konkurrencen.
o Modtag et skrabelod, og skrab loddet for at se, om du har vundet.
o Følg henvisning på loddet for at få udleveret præmie.
Udtrækning af vindere
Du kan se på skrabeloddet, om du har vundet, hvad du har vundet, og hvordan du får din præmie udleveret.
Præmier udleveres kun mod indlevering af det fysiske skrabelod.
Præmier
Præmierne kan ikke ombyttes til kontanter eller andre varer.
Præmierne er sponsoreret af Carlsberg, Coca-Cola og Jesperhus.
Carlsberg, Coca-Cola og Jesperhus påtager sig intet ansvar for præmierne, hverken mangelansvar,
produktansvar m.m.

Der er ingen begrænsninger på, hvor mange gange én enkelt deltager kan vinde.
Brug af persondata
Ved udlevering af hovedpræmie gives samtidig samtykke til registrering af navn og øvrige kontaktoplysninger,
der er nødvendige for at udlevere præmien.
De oplysninger, som du afgiver ifbm. kampagnen, vil kun blive brugt i denne sammenhæng.
Data kan ikke bruges af tredjepart.
Alle personlige data, som overdrages ved tilmeldingen, opbevares under sikre forhold.
Desuden
Carlsberg, Coca-Cola og Jesperhus er ikke ansvarlige for eventuelle trykfejl.

