Konkurrencebetingelser
Sådan deltager du i konkurrencen
Deltag ved at tilmelde dig Tømmergaardens nyheds- og tilbudsmails. Vi trækker lod blandt alle, der er tilmeldt
– uanset om tilmelding er sket i konkurrenceperioden eller tidligere. Så er du allerede tilmeldt, deltager du
automatisk i konkurrencen.
Du kan til enhver tid framelde dig ved at benytte linket ”Frameld” i bunden af en nyheds- og tilbudsmail fra
Tømmergaarden. Og vi behandler naturligvis dine oplysninger med respekt.
Betingelser for deltagelse og vinderen
Præmie skal afhentes hos vinderens lokale Tømmergaarden.
Vinderen vil blive kontaktet direkte via e-mail eller telefon. Dine personlige oplysninger vil
blive brugt til at vi kan sende præmien og informere SKAT om, at der er betalt gevinstafgift
af præmien. Dine privatoplysninger vil kun blive brugt i forbindelse med dette og bliver kun
delt med leverandøren af præmien samt SKAT.
Hvis vinderen ikke svarer tilbage på vores henvendelse indenfor 7 arbejdsdage, så vil
han/hun miste rettigheden til præmien og der vil i stedet blive trukket en ny vinder.
Vinderens navn vil blive publiceret på Tømmergaardens Facebook sider.
Konkurrencen på ingen måde er sponsoreret, støttet, administreret af eller forbundet med Facebook.
Konkurrenceperioden
Konkurrencen løber fra d. 01.02 til d. 31.05 2019.
Præmier
Der trækkes én vinder pr. måned ultimo februar, marts, april og maj 2019.
•
•
•
•

Februar: maling fra Dyrup for 10.000 kr. (vejl. pris)
Marts: værktøj fra Ryobi for 15.000 kr. (vejl. pris)
April: drivhus fra Juliana, værdi 14.999 kr.
Maj: Weber Genesis ll LX E340 GBS gasgrill (vejl. pris 13.999 kr.)

Præmierne kan ikke ombyttes til kontanter.
Hvem kan deltage?
Medarbejdere i Tømmergaarden og familiemedlemmer i deres husstand kan ikke vinde i konkurrencen
(men de kan naturligvis godt være modtagere af Tømmergaardens nyheds- og tilbudsmails).
Supplerende
Tømmergaarden er ikke ansvarlig for trykfejl. Hvis der er mistanke om snyd, så har Tømmergaarden
rettigheder til at kontrollere og udelukke konkurrencedeltagere.

