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Konkurranseregler 
 
1. For å delta i konkurransen må du være over 18 år og bosatt i Norge, Sverige, Danmark eller Finland. Hver 

deltaker kan bare vinne én premie, men kan sende inn mer enn ett konkurransebidrag dersom han eller hun 
omtaler ulike TV-modeller, hvitevarer eller lydprodukter fra Samsung. Konkurransedeltakeren må eie samtlige 
produkter selv. Konkurransen arrangeres av Samsung Electronics Nordic AB ("Samsung"). Ansatte i Samsung og 
deres familiemedlemmer kan ikke delta i konkurransen.  
 

2. For å kunne delta i konkurransen må du skrive en omtale av et Samsung-produkt i kategorien TV og lyd eller 
hvitevarer som du selv eier og levere den via kampanjesiden på samsung.com, der du blir ledet videre til 
konkurransen. Omtaler som ikke leveres via konkurransesiden, vil ikke bli regnet som konkurransebidrag. For at 
omtalen skal regnes som et konkurransebidrag må det bli godkjent på bakgrunn av parametrene som er angitt 
nedenfor. 

 
3. Konkurransen starter 17. desember og avsluttes 31. januar. En jury fra Samsung for hvert av landene Norge, 

Sverige, Danmark og Finland vil kåre 35 vinnere. Omtalene vil bli vurdert etter hvor godt de beskriver hvordan 
produktet har påvirket konkurransedeltakerens hverdag ut fra sine funksjoner. Utvalgskriteriene er at omtalen 
beskriver produktet og dets funksjoner og egenskaper på en objektiv, relevant og nyansert måte. For hvert land 
vinner de 35 anmeldelsene som etter juryens mening best beskriver hvordan produktene har påvirket 
deltakernes hverdag i henhold til disse kriteriene. Juryens beslutning kan ikke påklages. 
 

4.  Premien omfatter 7 filmkuponger som kan brukes på SF Anytime. Kupongene kan brukes til å leie alle filmer i 
utleiesortimentet. Leide filmer kan ses i 48 timer og har en verdi på opptil NOK 49,- per stk. og totalt NOK 343,- 
Koden har ingen restverdi hvis du leier en film som koster mindre enn  NOK 49,-. Premien kan ikke byttes i 
kontanter eller andre produkter. Kupongene vil være gyldige fra 7. februar til 7. mai.  
 

5. Vinnerne vil bli kontaktet av Samsung på e-postadressen som er angitt i forbindelse med konkurransebidraget 
innen 8. februar og få sine 7 kampanjekoder. Deltakerne gir Samsung rett til å offentliggjøre vinnernes angitte 
kjælenavn og vinnerbidragene på Samsung.no, andre nettsider i Samsung-konsernet og i Samsungs 
markedsføring.  
 

6. Konkurransedeltakeren garanterer at han eller hun selv har skrevet konkurransebidraget. Hver deltaker har selv 
ansvar for alle bilder som han eller hun laster opp, samt for at det foreligger nødvendige rettigheter, tillatelser 
og samtykker til opplasting på samsung.com samt til Samsungs bruk av bildene. Hvis bildene for eksempel viser 
personer, skal deltakeren ha innhentet deres tillatelse til publisering. Samsung fraråder deltakerne å laste opp 
bilder som de ikke har alle rettigheter, tillatelser og samtykker til.  Samsung er ikke på noen måte ansvarlig for 
bildene og deres eventuelle rasistiske, voldelige, kjønnsdiskriminerende, støtende eller på annen måte 
upassende innhold eller deres brudd på gjeldende lov, Samsungs retningslinjer eller varemerkeverdier. 
Samsung forbeholder seg retten til å fjerne alt materiale som (i) på noen måte utgjør eller er egnet til å krenke 
tredjeparts opphavsrettigheter, (ii) på noen måte er ulovlig eller i strid med Samsungs retningslinjer eller 
merkeverdier, (iii) på noen måte bryter disse konkurransereglene, eller (iv) som Samsung etter eget skjønn 
anser upassende. 
 

7. Deltakerne gir Samsung og andre selskaper i Samsung-konsernet full, uinnskrenket og eksklusiv rett til å bruke 
konkurransebidraget i sin markedsføring i ubegrenset tid og uansett medium og geografisk marked. Det betyr 
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at Samsung får ubegrenset rett til å vise eksemplarer av bidraget, redigere bidraget og gjøre det tilgjengelig for 
allmennheten. 

 
8. For å være med i konkurransen må deltakerne oppgi visse personopplysninger til Samsung. Opplysningene 

samles inn og behandles av Samsung utelukkende med det formål å administrere konkurransen (deriblant 
kontakte vinnerne). I tillegg må vinnerne på forespørsel fra Samsung oppgi sitt personnummer til Samsung for 
at Samsung skal kunne oppfylle sine forpliktelser overfor skattemyndighetene. Samsung Electronics Nordic AB, 
Box 1235, 164 28 Kista, Sverige er personopplysningsansvarlig for deltakernes personopplysninger. Samsung 
følger gjeldende lover om personvern ved behandlingen av personopplysningene. Etter loven har du rett til å få 
vite hvilke personopplysninger om deg Samsung behandler, og å få feilaktige personopplysninger rettet. Ta 
gjerne kontakt med Samsung på dataprotection.sena@samsung.com hvis du har spørsmål vedrørende 
hvorvidt/hvordan vi behandler dine personopplysninger.  
 

9. Samsung forbeholder seg retten til å diskvalifisere deltakere som ikke følger disse konkurransereglene og 
dokumentene som det henvises til her. 
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