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Konkurrenceregler 
 
1. For at kunne deltage i konkurrencen skal du være fyldt 18 år og være bosat i Danmark, Sverige, Norge eller 

Finland. Hver deltager kan kun vinde en (1) præmie, men kan deltage med mere end ét bidrag, hvis 
konkurrencedeltageren anmelder forkellige TV'er, hvidevarer eller lydprodukter fra Samsung. Deltageren skal 
eje samtlige produkter selv. Konkurrencen afholdes af Samsung Electronics Nordic AB (“Samsung”). Ansatte hos 
Samsung og disses familiemedlemmer kan ikke deltage i konkurrencen.  
 

2. For at deltage i konkurrencen skal du skrive en anmeldelse af et Samsung-produkt, der indgår i kategorien TV 
og lyd eller hvidevarer, som du selv ejer, via kampagnesiden på samsung.com, som leder dig hen til 
konkurrencen. Anmeldelser, som ikke indsendes via konkurrencesiden, vil ikke blive anset for bidrag til 
konkurrencen. For at anmeldelsen skal kunne betragtes som konkurrencebidrag skal den godkendes i henhold 
til de parametre, der fremgår at nedenstående punkter. 

 
3. Konkurrencen starter den 17. december 2018 og afsluttes den 31. januar 2019. 35 vindere bliver udvalgt af en 

jury fra Samsung for hvert af landene Danmark, Finland, Norge og Sverige. Anmeldelserne bedømmes ud fra, 
hvor godt de beskriver, hvordan produkterne har påvirket konkurrencedeltagerens hverdag i 
overensstemmelse med deres funktioner. Udvælgelseskriterierne er, at anmeldelsen beskriver produkterne og 
deres forskellige funktioner og fordele på en objektiv, relevant og nuanceret måde. I hvert land vinder de 35 
anmeldelser, der af juryen bedømmes til bedst at beskrive, hvordan produkterne har påvirket deltagernes 
hverdag i henhold til disse kriterier. Juryens beslutning er endelig. 
 

4.  Præmien består af 7 stk. filmkuponer, som kan bruges på SF Anytime. Kuponerne kan bruges til at leje alle film i 
det sortiment, som kan lejes. Lejede film kan ses i 48 timer og har en værdi af op til 49 SEK/stk. og samlet 343 
SEK. Koden har ingen restværdi, hvis man lejer en film til under 49 SEK. Præmien kan ikke ombyttes til kontanter 
eller andre produkter. Kuponerne vil være gyldige fra 7. februar til 7. maj 2019.  
 

5. Vinderne bliver kontaktet af Samsung på den e-mailadresse, der blev oplyst i forbindelse med 
konkurrencebidraget, senest den 8. februar med 7 kampagnekoder. Deltagerne i konkurrencen giver Samsung 
tilladelse til at offentliggøre vindernes angivne kælenavne og vinderbidrag på samsung.dk, på andre websider 
inden for Samsung-koncernen samt i den markedsføring, Samsung foretager.  
 

6. Deltageren garanterer, at denne selv har skrevet konkurrencebidraget. Den enkelte konkurrencedeltager er 
selv ansvarlig for alle billeder og tekster, der uploades, samt at denne har alle de rettigheder, tilladelser og 
samtykker, som måtte være nødvendige til upload på Samsung.com samt til Samsungs brug af billederne. Hvis 
billederne forestiller personer, skal konkurrencedeltageren have indhentet vedkommendes tilladelse til 
offentliggørelse. Samsung fraråder deltagerne at uploade billeder, som de ikke har samtlige rettigheder, 
tilladelser og samtykker til.  Samsung er ikke på nogen måde ansvarlig for billederne og deres eventuelle 
racistiske, voldelige, sexistiske, stødende eller på anden måde upassende indhold eller deres overtrædelse af 
gældende lov eller Samsungs politikker eller varemærkeværdier. Samsung forbeholder sig ret til at fjerne alt 
materiale, som i) på nogen måde udgør eller kan frygtes at udgøre en krænkelse af tredjemands immaterielle 
rettigheder, ii) på nogen måde er ulovligt eller i strid med Samsungs politikker eller varemærkeværdier, iii) på 
nogen måde overtræder disse konkurrencebetingelser, eller iv) som Samsung efter eget skøn anser for at være 
upassende. 
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7. Konkurrencedeltageren giver Samsung og andre selskaber i Samsung-koncernen en fuldstændig, uindskrænket 
og eksklusiv ret til at bruge konkurrencebidraget i sin markedsføring i en ubegrænset tidsperiode uanset 
medium og geografisk marked. Dette betyder, at Samsung får en ubegrænset ret til at fremstille eksemplarer af 
bidraget, redigere det og gøre det tilgængeligt for offentligheden. 

 
8. For at deltage i konkurrencen skal deltagerne afgive visse personlige oplysninger til Samsung. Disse personlige 

oplysninger indsamles og behandles af Samsung med det ene formål at administrere konkurrencen (herunder 
at kontakte vinderne). Desuden skal vinderne på Samsungs anmodning oplyse deres personnummer til 
Samsung, for at Samsung kan opfylde sine forpligtelser over for skattemyndighederne. Samsung Electronics 
Nordic AB, Box 1235, 164 28 Kista, Sverige, er ansvarlig for håndteringen af deltagernes personlige oplysninger. 
Samsung overholder den gældende lovgivning om integritet ved behandlingen af personlige oplysninger. I 
henhold til loven har du ret til at få information om, hvilke personlige oplysninger om dig, Samsung behandler, 
samt at få fejlagtige personlige oplysninger rettet. Du er velkommen til at kontakte Samsung på 
dataprotection.sena@samsung.com hvis du har nogle spørgsmål til, hvordan vi behandler dine personlige 
oplysninger.  
 

9. Samsung forbeholder sig ret til at udelukke alle deltagere, som ikke følger disse konkurrenceregler samt de 
dokumenter, som der henvises til, når anmeldelsen skrives. 
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