
 

Book et møde og få et gratis weekendophold for 2 
personer inkl. morgenmad 
Vilkår og betingelser 

1. Alle der booker et møde hos HUONE Copenhagen for en værdi over 25.000 kr. inkl. moms i perioden 
fra d. 6. januar 2020 til d. 30 juni 2020, får et gratis ophold på Best Western Plus Airport Hotel 
Copenhagen for 2 personer (1 overnatning i dobbeltværelse m. morgenmad). Gælder kun 
mødebookeren og ikke hele selskabet. 

2. Du accepterer denne kampagnes vilkår og betingelser, når du accepterer præmien. 

3. Præmien er et ophold - transport til og fra hotellet er på eget ansvar. 

4. Modtageren kan ikke medbringe mere en én gæst til opholdet. 

5. Modtageren af opholdet er indforstået med, at opholdet skal afholdes i 2020 (gavekortet kan dog ikke 
bruges i perioden 1. juni til 16. august 2020). Gavekortet kan kun bruges i weekender (fredag-lørdag 
eller lørdag-søndag). Der tages forbehold for udsolgte datoer. 

6. Opholdet skal bookes direkte hos hotellet og ikke gennem HUONE Copenhagen. 

7. Modtageren kan være forpligtet til at betale skat af præmien. 

8. Præmien skal bruges som anført og der udbetales ikke erstatning, såfremt en modtager ikke er i stand 
til at bruge præmien som angivet. Ligeledes kan præmien heller ikke erstattes eller indløses til kontanter 
eller andre varer eller tjenester. En præmie kan heller ikke overføres til en anden person medmindre 
arrangøren accepterer dette. Der kan ikke foretages ændringer, når først hotelopholdet er booket. Hvis 
præmien ikke accepteres doneres gavekortet til Mødrehjælpen. 

9. Hvis præmien (eller en del af præmien) ikke er tilgængelig, forbeholder arrangøren sig ret til at erstatte 
præmien (eller den del af præmien) med en anden præmie til samme værdi og/eller specifikation med 
forbehold af enhver skriftlig instruktion fra en regulerende myndighed. 

10. Medarbejdere fra HUONE, forhandlere og partnere, udpegede reklamebureauer til denne kampagne 
samt nærmeste familiemedlemmer kan ikke deltage. 

11. Præmien kan ikke overdrages, refunderes eller ombyttes til kontanter eller andre varer eller tjenester. 
Hverken arrangøren eller dets datterselskaber er ansvarlige for tab eller skader, der opstår som følge af 
modtagerens accept eller brug af præmien. 

12. Præmien må ikke indløses af andre personer end mødebookeren medmindre andet er aftalt med 
arrangøren. 

13. Arrangøren forbeholder sig retten til at anmode om bevis for identitet samt bopæl for at indløse 
præmien. 

14. Arrangøren forbeholder sig retten til at ændre vilkårene og betingelserne for denne kampagne eller 
erstatte præmien med en anden af lignende værdi til enhver tid uden varsel eller ansvar for en anden 
person. 

15. Deltagerens personlige oplysninger vil ikke blive videregivet til tredjepart og HUONE gemmer personlige 
data i overensstemmelse med virksomhedens persondatapolitik. 

https://www.huone.events/dk/privacy-policy/

