TÄVLINGSVILLKOR
•
•

•

•
•

•
•
•

•
•

Tävlingen pågår mellan den 22/4 till och med den 4/8.
För att delta i Pizza Rusticas tävling måste du bo i Sverige, samt acceptera reglerna
för tävlingen. Tävlande under 18 år ska ha vårdnadshavares godkännande. Utöver
detta måste du köpa en Pizza Rustica och spara kvittot. Detta kommer du behöva visa
upp vid eventuell vinst. Du svarar på fem frågor så snabbt som möjligt och avslutar
med att motivera varför just du ska vinna.
Fem personer vinner en resa för två till England samt två biljetter till en engelsk
ligamatch. Tio personer har även chansen att vinna fem Pizza Rustica var per vecka
under tävlingsperioden. Du som vinner pizzor kommer att få kuponger skickade till
din e-postadress. Dessa kuponger måste printas ut och visas upp i kassan i valfri butik
där Pizza Rustica säljs. Du kan tävla flera gånger med endast vinna en gång.
Vinnaren utses, om ej annat anges, av en jury bestående av representanter från
Dr.Oetker. Juryns beslut kan inte överklagas och juryn behöver inte motivera sitt
beslut.
De uppgifter du lämnar om dig själv i samband med tävlingen behöver vi endast för
att kunna informera dig om vinst samt skicka kuponger. I samband med publicering
av vinnare av tävlingen kommer ditt namn att publiceras på internet. Vi tillämpar
Facebook Connect för att säkerställa FacebookID och namn på dig som tävlar. Ingen
annan information kommer att samlas och sparas. Detta för att vi ska kunna se så att
en person inte vinner veckopriset fler än en gång.
Dr. Oetker kommer inte att spara någon personlig information om dig som tävlar
utan alla personuppgifter kommer att raderas när tävlingen har avslutats.
Priset är personligt och kan ej överlåtas till annan person.
Vinnare kommer meddelas via e-post. Övriga deltagare kontaktas ej. Vinnarna
kommer även att, med namn publiceras på internet. Det är inte möjligt att byta ut
vinsten mot kontanter eller mot annan egendom. Vinnarna ansvarar själv för att
betala eventuell skatt som uppstår till följd av vinsten.
Dr.Oetker förbehåller sig rätten att diskvalificera tävlanden som de anser stötande
och eller som de anser har fuskat, detta går ej att överklaga.
Vinnarna meddelas under augusti månad.
Senast ändrad 25/3 2019
Kontaktuppgifter: info@oetker.se

