Knappen "SEND"
□ *Ved at deltage i denne konkurrence bekræfter jeg, at jeg har læst, forstået og accepteret Epsons vilkår og betingelser
□ *Jeg bekræfter, at jeg er over 18 år, og jeg giver samtykke til, at promotoren, Epson, og den undersøgelsesanvarlige,
Typeform, bruger mine personlige data til at administrere konkurrencen.

*Skal markeres, for at du kan deltage i lodtrækningen.

Vilkår og betingelser

Konkurrencen
1.

Konkurrencen starter den 25. september 2017 og afsluttes kl. 20:00 GMT +4 den 23. oktober 2017, og den bliver
udført online.

For at deltage i konkurrencen skal deltagerne udfylde spørgeskemaet, som kan åbnes via følgende link og
besvare, så godt som de kan, "Hvilken teknologi trend tror du vil have størst indflydelse på din industri de næste
10 år".

For Holland, Norge, Finland og Slovakiet udtrækkes med en computer en tilfældig vinder 1. november 2017 ud fra
deltagere fra disse områder i perioden specificeret i punkt 1.

For Danmark, Belgien, Sverige, Polen, Ungarn, Rumænien, Grækenland og Tjekkiet bliver en vinder udpeget for
hvert område. Udtrækningen baseres på basis af bedste svar til det spørgsmål, Epson har stillet til deltagerne i
disse områder i konkurrenceperioden specificeret ovenfor i punkt 1.

2.

Hvis en vinder ikke kan kontaktes eller præmien returneres på grund af manglende leveringsmulighed, mister
vinderen alle rettigheder til præmien.

3.

En vinder for hvert område kontaktes via den oplyste e-mailadresse. Hvis vinderen ikke kan kontaktes efter 3
forsøg, eller hvis vinderen diskvalificeres af en eller anden grund, giver Promotor præmien til en alternativ vinder
udvalgt på samme måde. Der identificeres kun tre (3) alternative vindere, hvorefter præmien ikke udleveres.
Modtagelse af en præmie sker ifølge vilkår og betingelser.

4.

Ved deltagelse i denne konkurrence giver du samtykke til, at dit navn bliver offentliggjort på Twitter, LinkedIn,
Facebook og Epsons hjemmeside, hvis du vinder.

5.

Hver person må maks. deltage en gang.

Gevinst
6.

Der trækkes lod om en Epson EH-TW5210-hjemmebiografprojektor pr. område, hvor konkurrencen finder sted.
Projektoren sendes inden for 30 dage efter afslutningen på lodtrækningen til en EU-adresse, som oplyses af
vinderen.

7.

For at kunne deltage i konkurrencen skal du have adgang til internettet og en gyldig e-mailkonto.

8.

Der gives ikke kompensation for eventuelle ekstra omkostninger og udgifter i forbindelse med lodtrækningen, og
vinderen giver samtykke til at stå for alle sådanne omkostninger.

9.

Gevinsten kan ikke overføres, og hverken kontanter, refusion eller kredit tilbydes som alternativ, det være sig helt
eller delvist. Epson forbeholder sig ret til når som helst at erstatte gevinsten med en anden gevinst af lignende art
og/eller samme eller højere værdi.

10. Konkurrencen er åben for indbyggere i Storbritannien, Tyskland, Frankrig, Norge, Finland, Sverige, Danmark,
Belgien, Holland, Polen, Tjekkiet, Slovakiet, Rumænien, Ungarn og Grækenland, som er 18 år eller derover.

11. Ved at deltage i denne konkurrence bekræfter du:
a.

at være bundet af disse vilkår og betingelser

b.

at alle oplysninger, som angives i spørgeskemaet, efter din bedste overbevisning er sande, originale, aktuelle og
fuldstændige.

12. Alle beslutninger er endelige og bindende, og der indledes ingen korrespondance.

13. Epson forbeholder sig ret til at kontrollere samtlige deltageres berettigelse og kan, efter eget skøn, vælge at
diskvalificere samtlige deltagere, som ikke opfylder kravene til berettigelse.

14. Hvis gevinsten medfører en skattepligtig fordel, er det modtagerens ansvar at erlægge denne skat.
Begrænsninger
15. Medarbejdere hos Epson og Epsons moderselskab, datterselskaber, tilknyttede selskaber eller andre parter, der
på nogen måde deltager i udvikling, produktion eller distribution af denne kampagne, samt deres nærmeste
familie (ægtefælle, forældre, søskende, børn) og husstandsmedlemmer tilhørende sådanne medarbejdere
og/eller ophavspersoner, er ikke berettigedet til at deltage i denne konkurrence.

16. Deltagelse via agenter eller tredjepart er ikke gyldig.

17. Epson påtager sig intet ansvar for deltageroplysninger, som er fejlagtige eller af en eller anden årsag ikke når frem
inden det gyldige sluttidspunkt. Bevis for afsendelse betragtes ikke som bevis på modtagelse.

18. Du er ikke berettiget til at deltage, hvis:
a.

du ikke udfylder og indsender hele spørgeskemaet

b.

du er under 18 år

c.

du ikke bor i en af ovennævnte EU-medlemsstater

d.

du overtræder disse vilkår.

Personlige data
19. Ved at deltage i denne konkurrence accepterer du, at Epson og deres agenter og leverandører har ret til at
opbevare og anvende alle personlige oplysninger, som du angiver inden for rammerne af konkurrencen,
udelukkende med det formål at administrere konkurrencen. Epsons politik om beskyttelse af personlige
oplysninger er tilgængelig på www.epson.dk, og Epsons leverandør, som er vært for undersøgelsen og
konkurrencen, er Typeform, hvis politik om beskyttelse af personlige oplysninger findes på typeform

20. Du forstår, at du leverer dine personlige oplysninger til Epson og ikke til Twitter, LinkedIn eller Facebook.

21. Personlige data, der er indsamlet under denne konkurrence, vil blive behandlet i overensstemmelse med
gældende lokale love og bekendtgørelser om databeskyttelse og promotorens politik om beskyttelse af
personlige oplysninger.

22. Du kan når som helst kræve, at promotoren skal ændre, opdatere, præcisere eller fjerne disse personlige data,
ved at skrive til promotorens adresse, som findes sidst i disse vilkår, men dette kan samtidig medføre, at dine
oplysninger ikke medtages i denne konkurrence.
Andet
23. Epson forbeholder sig ret til at annullere eller ændre denne konkurrence og disse vilkår uden varsel i tilfælde af
en alvorlig hændelse, krig, civil eller militær forstyrrelse, force majeure eller faktiske eller forventede brud på
gældende lovgivning eller bestemmelser eller andre hændelser uden for Epsons kontrol. Alle andre eventuelle
ændringer i konkurrencen meddeles deltagerne så hurtigt som muligt via LinkedIn.

24. Konkurrencen er ikke på nogen måde sponseret, fremhævet eller administreret af eller knyttet til LinkedIn.

25. Disse vilkår og betingelser er underlagt lovgivningen i det land, hvor du bor, og parterne er omfattet af den ikkeeksklusive domstolskompetence i dit bopælsland.

26. Promotoren (Epson) kan kontaktes via yourchoice@epson.eu

27. Præmier kan ikke ombyttes, og der foretages ikke levering undtagen som oplyst her og udelukkende med
Promotors mellemkomst. Promotor påkalder sig ret til at udskifte en præmie med en af lignende eller større
værdi, hvis den tiltænkte præmie ikke kan skaffes af en eller anden grund. Promotor hæfter for og er ansvarlig for
ethvert tab, tyveri eller mistede præmier. Vindere er ansvarlige for al skattepligt og gebyrer i forbindelse med
modtagelse eller brug af præmien. Promotor forbeholder sig ret til at tilbageholde dele af præmien til de
tilknyttede skattemyndigheder.
Promotor: Epson Europe B.V. hvis korrespondance for denne konkurrence er Westside, London Road, Apsley, Hemel
Hempstead, Herts HP3 9TD.

