
 

Konkurransevilkår 

1. Generelt 

1. Orkla ASA er organisator av konkurransen, i samarbeid med Pulse 
Communications AS.  

2. Konkurransen starter den. 2 januar og avsluttes den. 31 mars 2017. 
3. Alle som har fylt 18 år og er bosatt i Norge kan delta. Ved å delta i 

konkurransen godtar du disse konkurransereglene. Ansatte i Orkla, deres 
familiemedlemmer og personer som er faglig knyttet til konkurransen kan ikke 
vinne premier. 

2. Deltakelse og trekning 

1. Kjøp et Möller’s-produkt og delta i konkurransen ved å laste ned Play Magnus 
appen og deretter klikke på Möller´s Challenge 

2. Ved å registrere seg i Möller´s Challenge er du automatisk med i trekningen 

3. Trekningen av vinneren er datastyrt. Alle som deltar har lik mulighet til å vinne. 

4. Vinneren blir trukket etter endt kampanjeperiode 

5. Ved teknisk feil, sabotasje eller annen konflikt relatert til vinnerpremien vil 
beslutningen som tas av Orkla være gjeldende. 

6. Premien er deltakelse for en person i Play Magnus Live Challenge i 2017 

3. Premie – reise for en person til Play Magnus Challenge 2017 

1. Premien er en tur for en person til Play Magnus Live Challenge 2017 (PMLC) 

2. Da dette ikke er besluttet hvor er vil lokasjon og dato bli annonsert på et 
senere tidspunkt 

3. Premien inkluderer:  

- Flyreise for en personer tur/retur Oslo Lufthavn – til destinasjon 

- Transfer t/r flyplass på spillets destinasjon og til hotellet 
- Hotellovernatting på destinasjonen. (Antall døgn vil bli bekreftet etter at 

destinasjonen er besluttet).* 

4. Vinnerpremien inkluderer ikke reiseforsikring, mat og drikke utover det som 
tilbys i hotellfrokost, eventuelle kostnader knyttet til visum, reise t/r Oslo 
Lufthavn, eller lommepenger. 

5. Premien må brukes i løpet av 2017. 

6. Vinneren er selv ansvarlig for å tegne reiseforsikring, samt eventuelt behov for 
visum til destinasjonen. Eventuell skatt på premien må betales av vinneren og 
vil ikke bli innberettet av organisator. 



 
7. Premien under denne konkurransen er forbeholdt deltakeren og kan ikke 

overføres til andre personer. Premien kan heller ikke refunderes eller byttes. 
Vinneren av konkurransen må oppgi alle nødvendige opplysninger for at 
organisatoren skal kunne utstede og oversende premien.  

8. Eventuelle forsendelsesutgifter eller gebyrer knyttet til premien dekkes av 
organisatoren. Organisatoren kan oppheve premietildelingen dersom 
tilstrekkelige opplysninger for å utstede og oversende premien ikke gis innen 
en uke, eller dersom vinneren oppgir feil opplysninger.  

9. Vinneren og følgepersonen må ha fylt 18 år ved trekningsdato.  

 

4. Andre forhold 

1. Orkla ASA forbeholder seg retten til å publisere navn og bilde på vinneren i 
fremtidig markedsføring uten rett til særskilt vederlag for vinneren.  

2. Dersom denne konkurransen ikke kan gjennomføres som planlagt, 
forbeholder organisatoren seg retten til å endre vilkårene for konkurransen. 
Organisatoren kan diskvalifisere en hver deltaker i konkurransen, eller nekte å 
gi ut premie dersom deltakerne ikke opptrer i samsvar med 
konkurransevilkårene eller dersom det er mistanke om juks. 

5. Personopplysninger og kontakt 

1. Deltakerne må legge inn personalia for å være med i trekningen. 
Personopplysninger fra konkurransedeltakerne vil av Orkla ASA ikke bli 
videreformidlet til tredjepart eller benyttet til andre formål enn å offentliggjøre 
vinneren, kontakte vinneren og overføre premien. Deltakerne har rett til å be 
om informasjon om behandlingen av personopplysninger. Ved å delta i 
konkurransen registrerer deltaker seg som bruker i Play Magnus 
applikasjonen, og aksepterer også retningslinjer for personopplysninger gitt av 
Play Magnus AS 

2. For spørsmål vedrørende håndtering av personopplysninger henvises det til 
support@pulsecom.no 

 

 

*Destinasjonen for Play Magnus Live Challenge blir besluttet ila mars/april 2017. Mer 
informasjon om vinnerpremien vil derfor bli kommunisert etter endt kampanjeperiode. 

mailto:support@pulsecom.no

