Konkurransevilkår
1. Generelt
1. Orkla Health AS er organisator av konkurransen, i samarbeid med Pulse Communications AS.
2. Konkurransen varer fra 2. april til 31. mai.
3. Alle som har fylt 18 år og er bosatt i Norge kan delta. Ansatte i Orkla ASA og dets datterselskaper, deres
familiemedlemmer og personer som er faglig knyttet til konkurransen kan ikke vinne premier.

2. Deltakelse og trekning
1. Bli med i konkurransen ved å registrere deg på maximsport.no.
2. Ved å registrere dine personlige detaljer er du med i trekningen av premien.
3. Trekningen av vinneren er datastyrt. Alle som deltar har lik mulighet til å vinne.
4. Ved teknisk feil, sabotasje eller annen konflikt relatert til vinnerpremien vil beslutningen som tas av Orkla
Health AS være gjeldende.
5. Premien er en treningsreise til sydenparadis med Funkygine. Dato og sted for reisen er ikke satt, men blir i
løpet av 2019 i april/mai eller august/september. Vinneren vil bli løpende oppdatert.

3. Premie – treningsreise til sydenparadis med Funkygine
1. Premien inkluderer:
•
•
•
•

Fly
Overnatting
Trening
Frokost

2. Vinnerpremien inkluderer ikke annet enn det som er angitt ovenfor.
3. Premien må brukes i løpet av 2019.
4. Premien i denne konkurransen er forbeholdt vinneren og kan ikke overføres til eller benyttes av andre
personer. Premien kan heller ikke refunderes eller byttes mot kontanter eller andre godtgjørelser. Vinneren av
konkurransen må oppgi alle nødvendige opplysninger for at organisatoren skal kunne utstede premien.
6. Eventuelle forsendelsesutgifter eller gebyrer knyttet til premien dekkes av organisatoren. Organisatoren kan
oppheve premietildelingen dersom tilstrekkelige opplysninger for å utstede og oversende premien ikke gis innen
en uke, eller dersom vinneren oppgir feil opplysninger.
7. Vinneren må ha fylt 18 år ved trekningsdato.

4. Andre forhold
1. Orkla Health AS forbeholder seg retten til å publisere navnet på vinneren på Maxim sine Facebook- og
Instagram-sider.
2. Dersom denne konkurransen ikke kan gjennomføres som planlagt, forbeholder organisatoren seg retten til å
endre vilkårene for konkurransen. Organisatoren kan diskvalifisere enhver deltaker i konkurransen, eller nekte å
gi ut premie dersom deltakerne ikke opptrer i samsvar med konkurransevilkårene eller dersom det er mistanke
om juks.

