
 

 

TÄVLINGSVILLKOR 

TÄVLING ”VINN EN VECKAS VISTELSE I EN DETHLEFFS HUSBIL”  
  

§1 Anordnare 

Dethleffs GmbH & Co. KG, Arist-Dethleffs-Straße 12, 88316 Isny im Allgäu.  
 
§2 Vinst 

Dessa tävlingsvillkor avser Dethleffs GmbH & Co. KG:s tävling om lån av en Dethleffs husbil från 
uthyrningsföretaget McRent i Stockholm under en vecka våren 2023. Vinsten omfattar hyrpriset för 
husbilen, inkl. fria kilometer.  

Husbilen hämtas hos:  

McRent Stockholm   
Björnängsvägen 6 
746 34 Bålsta 
+ 46 8 409 075 00 
reservation@mcrent.eu 

 
Vinnaren betalar en deposition på 11 000 kronor, som återbetalas när husbilen återlämnas  
utan skador. Föraren ansvarar för husbilens skick (olja, vatten, luft m.m.). Vinsten inkluderar inte  
utgifter för diesel, el, gas och övernattningsavgifter.  

Genom att delta i tävlingen godkänner deltagaren tävlingsvillkoren och McRents allmänna  
hyresvillkor: 
https://www.mcrent.se/hyresvillkor/   

§3 Deltagande 

Alla privatpersoner över 25 år som är bosatta i Sverige och har haft körkort (B) i tre år kan delta i  
tävlingen. Anställda på Dethleffs GmbH & Co. KG, uthyrningsföretag, återförsäljare och Dethleffs 
underleverantörer samt deras anställda kan inte delta i tävlingen. Det är inte tillåtet att delta i 
tävlingstjänster eller någon annan form av manipulation. Varje person får endast delta i tävlingen  
en gång. Vid misstanke om bedrägeri från en deltagares sida (t.ex. manipulation eller deltagande flera 
gånger) förbehåller Dethleffs GmbH & Co. KG sig rätten att ta ifrån personen vinsten (även senare).  
För att delta i tävlingen måste du registrera dig för Dethleffs nyhetsbrev senast onsdagen den 28 
september 2022: 

https://www.dethleffs.se/newsletter/ 

 

 



 

 

§4 Så går tävlingen till 

Tävlingen kommer att tillkännages hos Dethleffs återförsäljare och på www.dethleffs.se måndagen  
den 19 september och pågår fram till den 28 september. Vinnaren dras slumpmässigt den 29  
september bland de bidrag som uppfyller tävlingsvillkoren under tävlingsperioden.  

Vinnaren meddelas via e-post och publiceras på Dethleffs’ Facebook-profil. 

Om vinnaren inte uppfyller ålderskravet och kravet på giltigt körkort, förfaller vinsten. Vinsten kan  
inte bytas mot kontanter eller överlåtas till andra. Det går heller inte att ändra tidpunkten för lånet  
av husbilen. 

Deltagandet är gratis och inte villkorat av köp. Deltagande kan endast ske på de villkor som anges här. 

Tävlingsbidrag som mottas efter tävlingens slutdatum deltar inte i utlottningen, oavsett vad som har 
orsakat förseningen. Dethleffs GmbH & Co. KG kan inte hållas ansvarigt för tekniska fel eller 
nätverksavbrott.  

§5 Övriga bestämmelser 

Vi förbehåller oss rätten att av betydande skäl utesluta deltagare ur tävlingen samt att kräva tillbaka 
vinsten, särskilt när det föreligger välgrundade misstankar eller bevis för falska uppgifter,  
manipulering, brott mot deltagarvillkoren eller andra otillåtna ageranden. Rättsliga invändningar är  
inte möjliga. 
 
§6 Accepterande av vinst  
 
Från och med att vinnaren har meddelats vinsten har hen 5 dagar för att acceptera vinsten.  
Deltagaren accepterar vinsten genom att svara på Dethleffs meddelande om vinstutdelning. Om  
Dethleffs inte lyckas nå dig via de uppgifter som du har angett så förfaller vinstanspråket utan  
ersättning och Dethleffs GmbH & Co. KG förbehåller sig rätten att utse en annan vinnare. Vi gör  
bara ett försök att kontakte vinnaren. Deltagaren godkänner att vid vinst omnämnas vid namn och 
fotograferas vid vinstutdelningen samt att detta foto kan komma att användas för kommunikation  
kring tävlingen på Dethleffs kanaler (webbplats, sociala medier såsom Facebook och Instagram).  
 
§7 Skydd av personuppgifter 
 
Alla personuppgifter behandlas med sekretess. Vinst meddelas via e-post. De personuppgifter  
som samlas in om dig under tävlingen behövs för att genomföra tävlingen och för att meddela  
vinnaren. När du samtycker till användning i marknadsföringssyfte (rutan: ”Ja, jag vill prenumerera  
på Dethleffs nyhetsbrev via e-post”) godkänner du reklamutskick via e-post om aktuella produkter,  
event o.s.v. från Dethleffs GmbH & Co. KG. Dina personuppgifter vidarebefordras endast till sådana 
mottagare som är inblandade i att genomföra tävlingen, särskilt vad gäller att leverera vinsten.  
Du kan när som helst och utan att ange skäl återkalla godkännandet av användning i marknads- 
föringssyfte med framtida verkan. För att göra det behöver du bara skicka ett kort meddelande  
per post till: Dethleffs GmbH & Co. KG, Arist-Dethleffs-Straße 12, 88316 Isny im Allgäu, eller via  
e-post (datenschutz@dethleffs.de). I varje reklamutskick får du också information om din rätt att  



 

 

och dina möjligheter att återkalla medgivandet. Utförligare information gällande personuppgift- 
sekretess och dina rättigheter hittar du i vår datasekretessförklaring på vår webbsida 
www.dethleffs.se/kontakt/dataskydd/.  

http://www.dethleffs.se/kontakt/dataskydd/
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