
 

 

 
DELTAGERVILKÅR 

KONKURRANSE «VINN EN UKES OPPHOLD I EN DETHLEFFS BOBIL»  
  

§1 Arrangør 

Dethleffs GmbH & Co. KG, Arist-Dethleffs-Straße 12, 88316 Isny im Allgäu.  
§2 Premie 

Disse deltakelsesvilkårene gjelder for Dethleffs GmbH & Co. KGs konkurranse om lån av  
en Dethleffs bobil fra utleiefirmaet McRent i Norge for en uke våren 2023 (uke 12-16).  
Gevinsten inkluderer leiepris for bobil inkl. fri kilometer og bompenger (AutoPASS).  

Dethleffs bobil hentes på en av følgende McRent-stasjoner i Norge: Jessheim/Oslo, Tønsberg, 
Ålgård/Stavanger, Bergen eller Bjerkvik etter eget valg.  

Finn dem på www.mcrent.no 

 
Vinneren betaler et depositum på kr. 15 000, som refunderes når bobilen returneres uten skader.  
Føreren er ansvarlig for bobilens tilstand (olje, vann, luft osv.). Gevinsten inkluderer ikke utgifter  
til diesel, strøm, gass og overnattingsgebyrer.  

Ved deltakelse i konkurransen erklærer deltakeren seg inneforstått med vilkårene for deltakelse og 
McRents generelle utleievilkår: 
https://www.mcrent.no/standard-kontraktvilk/ 

§3 Deltakelse 

Alle privatpersoner over 25 år som er bosatt i Norge og har hatt førerkort (B) i tre år kan delta i 
konkurransen. Ansatte hos Dethleffs GmbH & Co. KG, utleiefirmaer, forhandlere og Dethleffs 
underleverandører og deres ansatte kan ikke delta i konkurransen. Det er ikke tillatt å delta i 
konkurransetjenester eller andre former for manipulasjon. Hver person kan kun delta i konkurransen  
én gang. Ved mistanke om svindel fra en deltakers side (f.eks. manipulerende handling eller  
deltakelse flere ganger), reserverer Dethleffs GmbH & Co seg. KG seg retten til å frata personen gevinsten 
(også i ettertid). For å delta i konkurransen må du abonnere på Dethleffs nyhetsbrev innen onsdag 
5.10.2022: 
https://www.dethleffs.no/newsletter/ 
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§4 Forløp  

Konkurransen offentliggjøres hos Dethleffs forhandlere og på www.dethleffs.no mandag 26.  
september og varer til 5. oktober. Vinneren trekkes tilfeldig 6. oktober blant dem som oppfyller 
konkurransevilkårene innenfor konkurranseperioden.  

Vinneren vil bli varslet på e-post og vil bli offentliggjort på Dethleffs' facebookprofil. 

Hvis vinneren ikke oppfyller alderskravet og kravet om gyldig førerkort, bortfaller gevinsten.  
Gevinstene kan ikke byttes mot kontanter eller overføres til andre. Tidspunktet for lån av bobilen  
kan heller ikke endres. 

Deltakelsen er gratis og forutsetter ikke kjøp. Deltakelse kan bare skje under de betingelser  
som er nevnt her. 

Påmeldinger mottatt etter konkurransens sluttdato vil ikke bli vurdert ved trekning, uavhengig  
av hva som forårsaket forsinkelsen. Dethleffs GmbH & Co. KG kan ikke holdes ansvarlig for tekniske  
feil eller nettverksbrudd.  

 
§5 Annet 

Vi forbeholder oss å utelukke deltakere av viktige grunner fra konkurransen samt å kreve premien  
tilbake, spesielt hvis det foreligger berettiget mistanke om eller bevis for ukorrekte angivelser, 
manipulering, brudd på disse deltakelsesbetingelsene eller andre ikke tillatte handlinger.  
Rettsveien er utelukket. 
 
§6 Mottak av premien 
Vinneren har etter å mottatt melding om premien 5 dager for å ta imot premien. Mottaket utføres  
ved å reagere på meldingen om overlevering av premien, som Dethleffs har sendt. Hvis det for  
Dethleffs ikke er mulig til å ta kontakt med deg via de angitte data, bortfaller kravet på premien  
uten erstatning og Dethleffs GmbH & Co. KG forbeholder seg retten til å velge ut en annen vinner.  
Vi foretar prinsipielt bare ett kontaktforsøk. Deltakeren er innforstått med at navnet sitt blir nevnt  
ved premien og at det tas et foto av ham, når premien overleveres, som brukes på kanalene til  
Dethleffs (nettside, sosiale mediekanaler som Facebook og Instagram) til kommunikasjonen av 
konkurransen.  
 
 
§7 Personvern 
 
Alle personopplysninger behandles fortrolig. Meldingen om premien sendes med e-post. Dine data,  
som er blitt innsamlet innenfor rammen av konkurransen, er nødvendig for gjennomføring av 
konkurransen hhv. for melding til vinneren. Med samtykket i reklamebruk (felt: «Ja, jeg vil abonnere 
Dethleffs e-post nyhetsbrev») samtykker du i å motta reklame per e-post for aktuelle produkter, 
arrangementer etc. fra Dethleffs GmbH & Co. KG. Dine data blir kun gitt videre til slike mottakere,  
som deltar i avviklingen av konkurransen og spesielt stiller premien til disposisjon. Du kan når som  



 

 

helst motsi bruken av dine data til reklamebruk med virkning for fremtiden uten å oppgi grunner.  
Tilstrekkelig for dette er en kort melding per post til:  
Dethleffs GmbH & Co. KG, Arist-Dethleffs-Straße 12, 88316 Isny im Allgäu eller per e-post 
(datenschutz@dethleffs.de). Du blir i tillegg ved hver reklamehenvendelse henvist til din angrerett  
og mulighetene for tilbakekallelse. Du finner utfyllende informasjon om personvern og rettigheter for  
deg som berørt i personvernerklæringen på nettsiden vår www.dethleffs.no/download/personvern.  
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