Fullstendige vilkår
Disse Vilkår gjelder mellom deg og Energizer Trading Limited located i Sword House, Totteridge
Road, High Wycombe, HP13 6DG England (“Arrangør”) som vil ha det siste ord i tilfelle konflikt eller
inkonsekvens med annen kommunikasjon, som reklame eller promomaterialer. Plej Sp. z o.o. finnes
på ul. Sielecka 35 00-738 Warszawa (“Administrator”) og vil administrere denne kampanjen på
arrangørens vegne. Instruksjoner om påmelding/krav er en del av Vilkår, og ved å delta, vil alle
deltakere betraktes som å ha godtatt vilkårene og være bundet av dem. Behold en kopi for din
informasjon.
Kvalifisering
Denne Energizer®-kampanjen er åpen for alle som bor i Danmark, Grønland, Finland, Åland-øyene,
Norge, Sverige og Svalbard og som er 18 år eller eldre, med unntak av ansatte hos arrangøren og
administratoren, deres tilknyttede selskaper eller agenter, og nærmeste familie til slike ansatte eller
andre personer koblet til denne kampanjen. Energizer er ikke ansvarlig for mindreåriges deltakelse.
1. Kjøp er nødvendig og internettilgang påkrevd. Deltakere kan måtte laste opp kvitteringen
eller levere den til arrangøren som bevis på kjøp.
2. Kampanjeperiode:
a. Danmark, Norge, Sverige og Svalbard: Kampanjen er åpen fra 00.01 CEST den 1.
september, 2021 og stenges kl. 23.59 CET den 31. januar, 2022
b. Grønland: Kampanjen er åpen fra 19:01 ADT den 31. august, 2021 og stenges kl.
18:59 AST den 30. januar, 2022.
c. Finland og Åland-øyene: Kampanjen er åpen fra 01.01 EEST den 1. september, 2021
og stenger kl. 00.59 EEST den 1. februar, 2022
3. Instruksjoner for deltakelse:: Denne promoteringen gjelder bare kunder som::
• Kjøper enhver type Energizer® batterier, batteriladere eller lommelykter innenfor
kampanjeperioden
• Gå til www.energizerpromo.com/sing2 (“Energizer promonettside”), og legg inn
strekkoden på produktet, fullt navn, e-postadresse, bostedsadresse,
kontaktnummer, og på oppfordring, et bilde av kvitteringen som tydelig viser kjøp av
et kvalifiserende produkt.
• Kunder vil motta en e-post til den oppgitte adressen, hvor de blir bedt om å bekrefte
ved å klikke på en lenke..
• Når det er bekreftet, vil kunder motta en e-post med som bekrefter at de vil motta
sin Syng 2 plysjleke innen 90 dager.
4. Mottakerne må gi oss opptil 90 dager for levering av gaven til adressen de har oppgitt, men
arrangøren prøver å sende ut gavene innen 28 dager etter gyldig krav. I det usannsynlige
tilfellet at en gave ikke ankommer 90 dager innen et gyldig krav, vil mottakerne ha 28 dager
på seg til å informere arrangøren ved å sende en e-post til support@energizerpromo.com.
Hvis mottakeren ikke informerer arrangøren innen den angitte tidsrammen, vil arrangøren
reservere seg retten til ikke å tildele gaven om igjen.

5. Arrangøren vil prøve å levere gaven til de som er bosatt på Grønland, Åland-øyene og
Svalbard innen 90 dager. Men disse deltakerne kan oppleve forsinkelser i gaveleveransen på
grunn av tollen og andre omstendigheter utenfor arrangørens kontroll.
6. Hvis kunden opplever problemer med bruk av Energizer Promonettsiden, ber vi deg
kontakte kundeservice på support@energizerpromo.com
7. Kjøp av lisensierte Energizer® produkter kvalifiserer ikke til deltakelse. Dette inkluderer
bil/båt batterier, USB-ladere og powerbanks.
8. Alle kampanjepåmeldinger som mottas etter sluttdatoen er automatisk ugyldige.
9. Gaven: De første 1000 kundene som følger reglene for deltakelse korrekt, vil motta en av
fire små Syng 2 offisielt lisensierte plysjleker ("leke" eller "gave"), som hver er verdt DKK
70,64 (tilsvarer €9,50). Valg av leke som leveres til hver kvalifiserte kunde skjer etter
arrangørens skjønn, og kunder kan ikke velge hvilken leke de skal få.
10. Maks. 3 leker/gaver per husholdning.
11. Arrangøren er datakontrollør, og administratoren er databehandler. Administratoren vil
bruke dine personopplysninger til å kjøre kampanjen. Ved å delta i kampanjen, gir du ditt
samtykke til å motta e-poster fra administratoren som bekreftelse på din deltakelse, om
kampanjen og for å kunne motta gaven din. Administratoren vil slette dine
personopplysninger kort etter at kampanjen og gaveleveransen er avsluttet. Arrangørens
personvernregler er tilgjengelige på https://www.energizergrouplegal.com, og forklarer
hvordan arrangøren beskytter dine personopplysninger, dine rettigheter til å kontrollere
dine personopplysninger og hvordan du kan kontakte arrangøren for å utøve dine
rettigheter.
Generelt
12. Det er et krav for å delta i kampanjen at deltakeren samtykker i disse reglene, og spesielt at
arrangørens beslutninger angående enhver sak som følger av eller er knyttet til kampanjen,
er endelige.
13. Gavene er ikke overførbare. Det finnes ingen alternativer til de tilbudte gavene. I tilfelle
uforutsette omstendigheter, reserverer arrangøren rettigheten til å erstatte gaven med et
alternativ av samme eller større verdi.
14. Påmeldinger levert gjennom agenter, tredjeparter eller påmelding som er automatisk
generert av datamaskin eller ulovlige bidrag eller ukomplette bidrag godtas ikke.
15. Arrangøren gjør alt som er rimelig mulig for å sørge for at promonettsiden til Energizer
fungerer som den skal gjennom hele kampanjeperioden. Arrangøren vil imidlertid ikke ta
ansvar for kampanjepåmeldinger som går tapt eller forsinket under leveranse, uansett årsak,
for eksempel på grunn av utstyrsfeil, teknisk feil, systemfeil, satellittfeil, nettverksfeil,
serverfeil, feil på datamaskiners maskinvare eller programvare av noe slag.

16. Ved å delta i kampanjen bekrefter deltakeren at de er kvalifisert til å deltakelse og til å motta
gaven. Arrangøren reserverer rettigheten til å verifisere kvalifikasjonen til deltakerne,
inkludert, men ikke forbeholdt bare å kreve bevis om deltakerens identitet, alder, bosted
og/eller at de ikke er ansatt av arrangøren eller dens agent (og beviset må innleveres innen
14 dager). Arrangøren reserverer rettigheten til å avvise etter eget skjønn gavesending,
trekke tilbake gaveretten og/eller avvise videre deltakelse i kampanjen og diskvalifisere
enhver person som arrangøren har grunn til å tro har brutt noen av disse vilkårene eller
andre instrukser som er en del av denne arrangørens krav til deltakelse, korrumpert eller
påvirket administrasjonen, sikkerheten eller integriteten til kampanjen, påvirket
deltakelsesprosessen, deltatt i enhver form for ulovlig eller annen upassende oppførsel med
hensikten å forstyrre en rettferdig og riktig fremgangsmåte i kampanjen eller på annen måte
skaffet seg urettferdige fordeler under deltakelse i kampanjen eller vunnet med falske
midler. Arrangøren kan kreve inn informasjon som den betrakter som nødvendig til formålet
og premien kan holdes tilbake med mindre, og helt til, arrangøren er fornøyd med
verifikasjonen. Arrangøren er endelig beslutningstaker i enhver beslutning og disse skal være
bindende.
17. Kampanjen og disse vilkårene er underlagt det nasjonale lovverket i hvert land, og deltakere
vil være underlagt jurisdiksjonen til domstolen i landet de er bosatt i.
18. I den grad loven tillater det, er arrangøren, dennes agenter, distributører eller Universal
Studios Licensing LLC og dets moderselskap, datterselskaper og tilknyttede selskaper, og
hver av deres respektive ledere, styremedlemmer, aksjonærer, ansatte, agenter,
representanter, eller eventuelle nye eiere eller interessenter, vil ikke under noen
omstendigheter være ansvarlig for å kompensere deltakere eller akseptere noe ansvar for
tap (inkludert, uten begrensning, indirekte, spesielle eller følgelig tap eller tap av
fortjeneste), utgifter eller skade som er påført eller opprettholdes (uansett om det skjer som
følge av en persons uaktsomhet), personskade eller død som oppstår som et resultat av å ta
imot gaven, bortsett fra der dette er forårsaket av direkte uaktsomheten fra arrangøren,
dens agenter eller distributører eller deres ansattes. Dine lovbestemte rettigheter påvirkes
ikke.
19. I tilfelle omstendigheter utenfor arrangørens rimelig mulige kontroll, eller på annen måte
der svindel, misbruk og / eller en feil (menneske eller datamaskin) påvirker eller kan påvirke
riktig drift av denne kampanjen eller tildeling av gaver, og bare der omstendighetene gjør
dette uunngåelig, forbeholder arrangøren seg retten til å kansellere eller endre kampanjen
eller disse vilkårene når som helst, men vil alltid forsøke å minimere påvirkning for
deltakerne for å unngå unødig skuffelse.
20. Arrangøren eller Universal Studios Licensing LLC og dets moderselskap, datterselskaper og
tilknyttede selskaper, og hver av deres respektive ledere, styremedlemmer, aksjonærer,
ansatte, agenter, representanter, eller eventuelle nye eiere eller interessenter, vil ikke være
ansvarlig for manglende overholdelse av sine forpliktelser eller enhver forsinkelse i å utføre
sine forpliktelser i henhold til disse vilkårene og betingelsene hvis en handling, unnlatelse,
hendelse eller omstendighet oppstår forårsaket av (men ikke begrenset til) globale eller
regionale helsekriser, værforhold, brann, flom, streik, orkan, arbeidstvist, krig,
terroraktivitet, fiendtligheter, politisk uro, opptøyer, sivilt oppstyr, epidemi, pandemi,

hungersnød, pest eller andre naturlige katastrofer, andre vilkårlige hendelser eller andre
omstendigheter utenfor arrangørens rimelige kontroll.
21. Et krav må fremsettes direkte av den enkelte som deltar i kampanjen. Massekrav fra handel,
forbrukergrupper eller tredjeparter godtas ikke. Ufullstendige eller uleselige krav og krav
fremsatt av makroer eller andre automatiserte midler sammen med krav som ikke oppfyller
kravene i disse vilkårene og betingelsene i sin helhet, diskvalifiseres og vil ikke telle. Hvis det
blir tydelig at en deltaker bruker datamaskin(er) for å omgå dette kravet ved for eksempel
bruk av 'script', 'brute force', maskerer deres identitet ved å manipulere IP-adresser, ved
hjelp av andre identiteter enn sin egen eller ethvert annet automatisert middel for å øke
deltakernes krav på en måte som ikke er i samsvar med reglene for kampanjen, vil
deltakerens bidrag bli diskvalifisert og enhver gave som er tildelt blir erklært ugyldig.
Deltakere har ikke lov til å delta ved å bruke anonyme e-posttjenester som, men ikke
begrenset til, GuerillaMail, Dispostable eller Mailinator.
22. Hvis noen av disse klausulene skulle fastsettes som ulovlige, ugyldige eller på annen måte
ikke kan håndheves, skal den skilles og slettes fra disse vilkårene og de resterende
klausulene skal bli stående og forbli i full kraft.
23. Disse vilkårene gjelder i tilfelle konflikt eller inkonsekvens med annen kommunikasjon,
inkludert reklame eller reklamemateriell.
24. ©2021 Energizer. Energizer and certain graphic designs are trademarks of Energizer Brands,
LLC and related subsidiaries. All other trademarks are trademarks of their respective owners.

