
SEND INN-knappen 
□ *Ved å registrerer meg for denne konkurransen bekrefter jeg at jeg har lest, forstått og godtatt EPSONs betingelser og 
vilkår 
□ *Jeg bekrefter at jeg er over 18, og jeg samtykker i at mine personlige opplysninger kan brukes av arrangøren Epson og 
verten for undersøkelsen, Typeform, under administrasjonen av denne undersøkelsen og konkurransen. 
 
*Du må merke av for dette punktet for å delta i konkurransen. 
 
Betingelser og vilkår 

 
Konkurransen 

1. Konkurransen er åpen fra 25. september 2017 til 20.00 GMT+4 23. oktober 2017, og den utføres på Internett.  

For å være med i konkurransen må deltakerne fylle ut et spørreskjema ved å klikke på denne koblingen 

https://itsyourchoice.typeform.com/to/JlHZZ2, og svare på spørsmålet etter beste evne: "Hvilken 

teknologiutvikling tror du vil påvirke bransjen din mest i de neste 10 årene?"  
 

a. For Nederland, Norge, Finland og Slovakia vil en vinner fra hvert territorium bli tilfeldig trukket 1. november 
2017 fra deltakere fra nevnte territorium, i løpet av kampanjeperioden angitt i punkt 1 ovenfor 

 
b. For Danmark, Belgia, Sverige, Polen, Ungarn, Romania, Hellas og Tsjekkia vil en vinner for hvert territorium bli 
avgjort på grunnlag av det beste svaret på spørsmålet som Epson stiller til deltakere fra nevnte territorium i 
kampanjeperioden angitt i punkt 1 ovenfor. 
 

2. Om en vinner ikke kan kontaktes eller premien blir returnert fordi den ikke kan leveres, mister vinneren alle 

rettigheter i og /eller til premien.  

 

3. En vinner fra hvert territorium kontaktes på oppgitt e-postadresse. Hvis vinneren ikke nås etter 3 kontaktforsøk, 

eller om vinneren er diskvalifisert av en eller annen grunn  kan arrangøren utpeke en alternativ vinner utvalgt på 

samme måte. Kun tre (3) alternative vinnere vil bli identifisert, etter det vil premien ikke bli delt ut.  Mottakelse 

av premien betinges av at disse vilkårene overholdes. 

4. Ved å bli med i konkurransen samtykker du i at navnet ditt offentliggjøres på Twitter, LinkedIn, Facebook og 

Epson-nettstedet hvis du blir trukket som vinner. 

 

5. Én påmelding per person er tillatt. 

Premien 
6. Premien i denne konkurransen er én Epson EH-TW5210-hjemmekinoprojektor per marked der konkurransen 

arrangeres, og premien blir levert innen 30 dager fra datoen for konkurranseutvelgelsen til postadressen som er 

oppgitt av vinneren. 

 

7. Du må ha Internett-tilgang og en gyldig e-postkonto for å delta.  

 

8. Eventuelle tilleggskostnader og -utgifter i forbindelse med konkurransen dekkes ikke, og vinneren samtykker i å 

bære slike kostnader. 

 

9. Premien kan ikke overdras, og ingen kontant-, refusjons- eller kredittalternativ blir gitt helt eller delvis. Epson 

forbeholder seg retten til å erstatte premien med en annen premie av tilsvarende type og/eller samme eller 

høyere verdi når som helst. 

 

https://itsyourchoice.typeform.com/to/JlHZZ2


10. Konkurransen er åpen for personer som er bosatt i Storbritannia, Tyskland, Frankrike, Norge, Finland, Sverige, 

Danmark, Belgia, Nederland, Polen, Den tsjekkiske republikk, Slovakia, Romania, Ungarn og Hellas og som er 18 år 

eller eldre. 

   

11. Ved å bli med i konkurransen samtykker du i:  

a. å overholde disse betingelsene og vilkårene 

b. at all informasjon som gis i spørreskjemaet er sann, opprinnelig, gjeldende og fullstendig i den grad det er mulig. 

 

12. Alle beslutninger vil være endelige og bindende, og det er ikke aktuelt med videre korrespondanse. 

 

13. Epson forbeholder seg retten til å kontrollere kvalifikasjonen til alle deltakerne og kan etter eget skjønn 

diskvalifisere deltakere som ikke oppfyller kravene. 

 

14. Der premien utgjør en skattepliktig fordel, ligger skatteansvaret hos mottakeren. 

Begrensninger 
15. Epson-ansatte, morselskapet, datterselskaper, tilknyttede selskaper eller andre parter, som på noen måte er 

involvert i utvikling, produksjon eller distribusjon av denne kampanjen, i tillegg til nær familie av (ektefelle, 

foreldre, søsken, barn) og medlemmer av husstanden til slike ansatte og/eller opphavsmenn, er ikke kvalifisert til 

å delta i denne konkurransen. 

 

16. Deltakelse via agenter eller tredjeparter er ikke lovlig. 

 

17. Epson er ikke ansvarlig for eventuelle påmeldinger som av en eller annen grunn mislykkes og ikke registreres 

innen avslutningsdatoen og -klokkeslettet.  Bevis på sending godtas ikke som kvittering. 

 

18. Du er ikke kvalifisert til å delta hvis: 

a. du ikke fyller ut og sender inn hele spørreskjemaet 

b. du er under 18 år 

c. du ikke er bosatt i ett av landene nevnt ovenfor 

d. du ikke overholder disse betingelsene 

Personopplysninger 
19. Ved å bli med i konkurransen samtykker du i at de personlige opplysninger du oppgir, bare kan oppbevares og 

brukes av Epson eller Epsons agenter og leverandører til å administrere konkurransen.  Epsons 

personvernerklæring er tilgjengelig på www.epson.eu, og Epsons leverandør som er vert for undersøkelsen og 

konkurransen, er Typeform. Typeforms personvernerklæring er tilgjengelig på typeform 

 

20. Du forstår at du oppgir personlige opplysninger til Epson og ikke Twitter, LinkedIn, Facebook. 

 

21. Personlige opplysninger som blir samlet inn i forbindelse med konkurransen, blir behandlet i henhold til 

gjeldende lokale lover og regler om databeskyttelse samt arrangørens personvernerklæring.  

 

22. Du kan når som helst be arrangøren om å endre, oppdatere, klargjøre eller fjerne disse personlige opplysningene 

ved å skrive til arrangørens adresse, som du finner på slutten av disse betingelsene og vilkårene. Dette kan 

imidlertid medføre at opplysningene dine ikke tas med i denne konkurransen. 

 Annet 

http://www.epson.eu/
https://admin.typeform.com/to/dwk6gt


23. Epson forbeholder seg retten til å annullere eller endre denne konkurransen og betingelsene uten forvarsel i 

forbindelse med katastrofer, krig, sivile eller militære opptøyer, naturkatastrofer eller faktiske eller forventede 

brudd på gjeldende lover eller regler eller i forbindelse med andre hendelser utenfor Epsons kontroll. Eventuelle 

andre endringer av konkurransen vil bli varslet til deltakerne så raskt som mulig via Twitter, LinkedIn, Facebook. 

 

24. Konkurransen er på ingen måte sponset, støttet, administrert av eller forbundet med Twitter, LinkedIn, Facebook. 

 

25. Disse betingelsene og vilkårene er underlagt lovene i landet der du bor, og partene er underlagt den ikke-

eksklusive jurisdiksjonen til domstolene i landet der du bor. 

 

26. Arrangøren, Epson, kan kontaktes yourchoice@Epson.eu. 

 

27. Premier er ikke overførbare, og ingen substitutter vil bli utført, med unntak av det som er angitt her, etter 

arrangørens eget skjønn. Arrangøren forbeholder seg retten til å erstatte en premie til en av likeverdig eller 

høyere verdi dersom den angitte premien er utilgjengelig av en eller annen grunn. Arrangøren skal være ansvarlig 

for tapte, stjålet eller feilplasserte premier. Vinnere er ansvarlige for alle skatter og avgifter knyttet til mottakelse 

av premien og/eller bruk. Arrangøren forbeholder seg retten til å beholde deler av premien som skal leveres til de 

relevante skattemyndighetene. 

 

28. Arrangør: Epson Europe B.V. hvis korrespondanse adresse for denne kampanjen er Westside, London Road, 

Apsley, Hemel Hempstead, Herts HP3 9TD 

 

mailto:yourchoice@epson.eu

