Vilkår og betingelser
Disse vilkår og betingelser gælder for forholdet mellem dig og arrangøren og vil blive anset
for at udgøre det sidste ord i tilfælde af en eventuel konflikt eller uoverensstemmelse i
forhold til anden kommunikation, såsom reklame- eller markedsføringsmateriale.
Deltagelsesvejledninger udgør en del af vilkårene og betingelserne, og ved deltagelse anses
alle deltagere for at have accepteret og være bundet af vilkårene og betingelserne. Du
bedes gemme en kopi til senere reference.
Deltagelse
Denne Energizer®-kampagne er åben for alle personer, der bor i Danmark, som er 18 år eller
derover, med undtagelse af medarbejdere hos arrangøren og administratoren, dennes
tilknyttede selskaber eller repræsentanter, medarbejdernes nærmeste familie og andre
personer, der har forbindelse til kampagnen. Energizer er ikke ansvarlig for eventuelle
mindreårige deltagere.
1. Køb af produkter og adgang til internettet er påkrævet. Der kræves ikke en konto
hos Hotels.com for at indløse gaven. Deltagerne kan blive bedt om at uploade deres
kvittering eller indsende den til arrangøren ved anmodning herom som
dokumentation for købet.
2. Kampagneperiode: Kampagnen løber fra kl. 00.01 CEST den 1. september 2020 og
indtil kl. 23.59 CET den 1. februar 2021.
3. Vejledning i deltagelse: Denne kampagne er udelukkende for kunder, der:
•

Køber en pakke Energizer®-batterier, -batteriopladere eller -lommelygter i løbet
af kampagneperioden.

•

Går ind på www.energizerholidays.com (website for Energizer-kampagnen) og
indtaster deres fulde navn, e-mailadresse samt stregkoden fra emballagen, og
hvis der anmodes om det, uploader et billede af deres kvittering, som tydeligt
dokumenterer købet.

•

Kunderne modtager en e-mail på den adresse, de har opgivet, hvor de vil blive
bedt om at bekræfte ved at klikke på et link.

•

Når kunderne har bekræftet, modtager de en e-mail med en unik kode og et
link/en URL til Hotels.com til kampagnen.

•

Klik på linket til Hotels.com i e-mailen for at indløse gaven.

4. Køb af licenserede Energizer®-produkter er ikke berettiget til deltagelse. Disse
omfatter bil-/skibsbatterier, USB-ladere og powerbanks.

5. Alle deltagelser i kampagnen, der modtages efter fristens udløb, bliver automatisk
ugyldige.
6. Gaven: Alle de kunder, der følger vejledningen i deltagelse korrekt, modtager en unik
rabatkode på 10 % til deres næste reservation af et ophold på Hotels.com. Rabatten
gælder ikke for eventuelle skatter og gebyrer.
7. Højst 1 ansøgning for hvert købt produkt og højst 3 anmodninger om rabatkode på
websitet for Energizer-kampagnen pr. dag.
8. Yderligere oplysninger om gaven:
a. Rabatkoden kan kun bruges til indkvartering og gælder kun for det første
værelse på det ophold, der bookes.
b. Hele beløbet for bookingen skal betales online på forhånd for at kunne
anvende rabatten.
c. Rabatten gælder kun for booking af ophold på mellem én og 28 nætter.
Eventuelle, ekstra overnatninger efter de første 28 vil ikke være dækket af
rabatten.
d. Rabatten kan bruges sammen med andre tilbud, hvor det er tilladt, men kan
ikke bruges sammen med Hotels.com’s bonusprogram.
e. Koderne skal indløses senest kl. 23.59 GMT den 31. august 2021.
f. Koderne skal bruges til booking af ophold, der skal finde sted inden den 31.
august 2022.
g. Koderne kan kun bruges én gang. Koderne kan ikke refunderes eller
genaktiveres, heller ikke selvom reservationen annulleres.
h. Tilbuddet kan ikke ombyttes til kontanter eller andre alternativer.
i. Ved eventuelle problemer bedes du kontakte https://service.hotels.com/dadk/. Alle Hotels.com's standardvilkår og -betingelser er gældende og kan
findes på:
https://da.hotels.com/booking/coupon_terms_conditions.html?couponNam
e=c..Dpaw5mRGgWM4YqiPtGUVfQ..
j. Hotels.com’s ofte stillede spørgsmål kan læses her:
https://service.hotels.com/da-dk/
k. Tilbuddet kan ikke forlænges.
9. Arrangøren bruger de personlige oplysninger, kunderne giver til os, til administration
af kampagnen, udsendelse af e-mail under kampagnen og derudover i forbindelse
med kundernes deltagelse i kampagnen eller kundernes brug af websitet for
Energizer-kampagnen. Arrangøren bruger ikke personlige oplysninger, der afgives i
forbindelse med eventuelle markedsføringsaktiviteter, medmindre arrangøren har
indhentet samtykke dertil fra kunden. Klik her for at se vores privatlivspolitik, og få
mere at vide om, hvordan arrangøren bruger og videregiver kundens personlige
oplysninger: https://energizergrouplegal.com/notice_da-DK.html
10. De oplysninger, du giver til Hotels.com i forbindelse med oprettelse af en konto,
behandles i henhold til deres privatlivspolitik, der kan læses her:
https://da.hotels.com/customer_care/privacy.html?pos=HCOM_DK&locale=da_DK

11. Hvis kunden oplever problemer med brug af websitet for Energizer-kampagnen, kan
vedkommende kontakte kundeservice på support@energizerholidays.com
Generelt
12. Det er en betingelse for kampagnen, at deltageren accepterer at være bundet af
disse regler, og herunder især, at arrangørens beslutninger vedrørende alle forhold,
der opstår som følge af eller i forbindelse med kampagnen, er endelige.
13. Gaverne kan ikke overdrages. Gaven kan ikke byttes til noget andet. I tilfælde af
uforudsete omstændigheder forbeholder arrangøren sig ret til at erstatte gaven med
en anden af tilsvarende eller større værdi.
14. Indsendelser via agenter, tredjeparter eller indsendelser, der genereres automatisk
af en computer, eller ulæselige eller mangelfulde indsendelser, vil ikke blive
accepteret.
15. Arrangøren vil gøre alt, hvad der er rimeligt muligt for at sikre, at websitet for
Energizer-kampagnen fungerer korrekt i kampagneperioden. Arrangøren påtager sig
dog ikke ansvar for kampagneindsendelser, der går tabt eller bliver forsinket under
indsendelse, uanset årsag, herunder for eksempel som følge af udstyrsfejl, tekniske
fejl eller nogen form for system-, satellit-, netværks-, server-, it-udstyrs- eller
softwarefejl.
16. Arrangøren forbeholder sig ret til at vælge at diskvalificere personer, der ødelægger
eller griber ind i kampagnens administration, sikkerhed, retfærdighed eller integritet
eller korrekte afvikling heraf.
17. Denne kampagne samt vilkårene og betingelserne herfor er underlagt den nationale
lovgivning i hvert enkelt land, og deltagerne er underlagt domstolenes kompetence i
deltagerens bopælsland.
18. I det omfang, det er tilladt ifølge lovgivningen, er arrangøren, dennes
repræsentanter eller forhandlere ikke under nogen omstændigheder ansvarlige eller
erstatningspligtige over for deltagerne og påtager sig ikke ansvar for eventuelle tab,
skader, personskader eller død, der opstår som følge af modtagelse af gaven, bortset
fra i de tilfælde, hvor dette skyldes uagtsomhed fra arrangørens, dennes
repræsentanters eller forhandleres medarbejderes side. Dine lovfæstede rettigheder
påvirkes ikke.
19. I tilfælde af omstændigheder, som arrangøren ikke har nogen rimelige indflydelse
på, eller hvor bedrageri, misbrug og/eller fejl (menneskelig eller computer) griber ind
i eller vil kunne gribe ind i korrekt afvikling af kampagnen eller tildeling af gaver, og
kun i de tilfælde hvor disse omstændigheder gør dette uundgåeligt, forbeholder
arrangøren sig ret til at annullere eller ændre kampagnen eller vilkårene og

betingelserne herfor på et hvilken som helst tidspunkt, men vil altid tilstræbe at
minimere påvirkningen af deltagerne for at undgå unødig skuffelse.
20. Ved at deltage i kampagnen bekræfter deltageren, at denne er kvalificeret til at
deltage og modtage gaven. Arrangøren forbeholder sig ret til at bekræfte alle
indsendelser, herunder, men ikke begrænset til, at bede om dokumentation for, at
deltageren er kvalificeret til at deltage i kampagnen (hvilket skal gives inden for 14
dage), og til at nægte at tildele gaven eller at trække gaven tilbage og/eller nægte
deltageren yderligere deltagelse i kampagnen samt diskvalificere denne, hvis der er
rimelig grund til at tro, at der er sket et brud på vilkårene og betingelserne for
kampagnen eller eventuelle vejledninger, der udgør en del af kampagnens
deltagelseskrav, eller hvis en deltager på anden vis har opnået en uretfærdig fordel i
forbindelse med deltagelse i kampagnen eller har vundet ved at bruge ulovlige
metoder. Arrangøren er den endelige dommer vedrørende eventuelle beslutninger,
og disse skal være bindende.
21. Hvis en af disse bestemmelser skulle vise sig at være ulovlig, ugyldig eller på anden
vis ikke kan håndhæves, skal den udskilles og fjernes fra vilkårene og betingelserne,
og de resterende bestemmelser skal forblive i kraft med fuld gyldighed.
22. Disse vilkår og betingelser skal være gældende i tilfælde af en tvist eller en
uoverensstemmelse i forhold til øvrige meddelelser, herunder annonce- eller
reklamemateriale.
23. ©2020 Energizer. Energizer and certain graphic designs are trademarks of Energizer
Brands, LLC and related subsidiaries. All other trademarks are trademarks of their
respective owners.

