
Konkurrencebetingelser Coca-Cola skrabelods konkurrence 
 

Udbyder af konkurrencen er:  
Carlsberg Danmark A/S 

J. C. Jacobsens Gade 1 
1799 København V 

Tel: +45 3327 3327 

 
Betingelse:  

• Du skal være min. 13 år for at deltage.  

• Konkurrencen er købsbetinget. Der skal købes 2 x 50 cl. Coca-Cola eller Coca-Cola Zero Sugar, eller 2 x 

postmix af samme produkter, for at modtage et lod. 

• Konkurrencen løber fra 01/02 2022 t.o.m d. 31/12 2022, eller så længe lager haves.  

• Præmierne har en samlet værdi af 30.000 kr. 
 

  
Sådan deltager du: 

• Køb 2 x 50 cl. Coca-Cola eller Coca-Cola Zero Sugar, eller 2 x postmix af samme produkter, for at 

modtage et skrabelod og deltag i konkurrencen om Coca-Cola præmier. 

• Skrab dit skrabelod med det samme for at se om du har vundet. 
 

 

Udtrækning af vindere: 

• Det fremgår tydelig at skrabeloddet om man har vundet eller ej 

• Vinderne modtager deres præmie med det samme da stedet hvor konkurrencen kører også har 
præmierne til at ligge. 

• Er man den heldige vinder af en SOUNKBOKS, fremgår det af skrabeloddet at man skal kontakte 

Carlsberg Danmark for at indløse sin præmie. 
 

 

Præmier: 

• Præmierne kan ikke ombyttes til kontanter eller andre varer 

• Vinderne er selv ansvarlige for at indrapportere præmieværdien til skat 

• Præmierne er sponsoreret af Carlsberg Danmark 

• Carlsberg 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 deltagelse i konkurrencen gives samtidig samtykke til registrering af navn og øvrige nødvendige 

kontaktoplysninger. 

• De oplysninger, som du afgiver ifbm. Kampagnen, vil kun blive brugt i denne sammenhæng.  

• Data kan ikke bruges af trediepart.  

• Carlsberg er forpligtet til beskyttelse af deltagernes privatliv.  

• Alle personlige data, som overdrages ved tilmeldingen, opbevares under sikre forhold.  
  

 

Desuden 

• Carlsberg er ikke ansvarlig for eventuelle trykfejl.  

• Ansatte hos Carlsberg Danmark A/S må ikke deltage i konkurrencen. 


