Konkurrenceregler og vilkår:
På denne side, kan du læse om, hvad du modtager når du siger ja tak til at modtage
markedsføring fra Periti samt hvilke regler vi har for at deltage i vores konkurrencer. Vi vil nemlig
ikke have, at du føler dig snydt 😊

Generelle betingelser og vilkår:
•
•
•

•
•
•

•

Udbyderen af konkurrencerne er Periti Aps, Danmarksvej 30F, 8660 Skanderborg
Deltagelse i konkurrencer er åben for alle i Danmark.
Vinderen afgiver tilladelse til, at Periti må bruge dennes navn i vinderannoncering samt i
rimelige forespørgsler fra Periti om fx. At poste et billede af at produktet er installeret i dit
hjem.
Periti forbeholder sig retten til at udskifte præmien til et andet produkt med samme værdi
eller højere i tilfælde af problemer med levering eller lign. af den annoncerede præmie.
Brug af falske personoplysninger resulterer i diskvalifikation
Vinderen vil få direkte besked enten via det sociale medie man har deltaget i, eller via den
e-mail du har oplyst. Herefter har du 14 dage til at svare og oplyse din fysiske adresse
(men så lang tid tager det dig forhåbentligt ikke – du vil vel gerne have din præmie, ik?!)
Hvis du ikke svarer inden for tidsfristen, vil vi trække en ny vinder, og du får altså ikke din
præmie.
Periri forbeholder sig altid retten til at indstille, ændre eller udsætte en konkurrence (inklusiv
alle præmier)

Nyhedsbrev:
•
•

Ved tilmelding til nyhedsbrev siger du ja tak til elektronisk markedsføring (fx. e-mail,) at
modtage kommunikation fra os.
Vi passer rigtig godt på dine informationer, og du kan altid afmelde dig markedsføringen.

Sociale Medier:
•

•
•
•

Deltagelse i Facebook andre Sociale Medier konkurrencer, sker ved afgivelse af ”synes
godt om” eller en kommentar på et opslag, eller ved tilmelding på en helt separate
konkurrence-side.
Vinderen offentliggøres derefter på Periti’s sociale medie kanaler eller på den separate
konkurrence side.
Konkurrencer på Facebook er hverken sponsoreret, støttet eller administreret af Facebook.
Ved afgivelse af tilladelser og informationer gives disse til Periti, ikke til Facebook.
Konkurrencens løbetid og ophør, vil være oplyst i opslag eller på en konkurrenceside

Præmier:
•
•
•

Præmier afsendes hurtigst muligt direkte til vinderen. Vi ved, at du glæder dig!
Ombytning af præmie, vi tilbyder desværre ikke at bytte din præmie til kontanter, gavekort
eller andre varer.
Almindelig reklamationsret vil være gældende, hvis din præmie er underlagt reklamations
reglerne.

