
 

Vind flybilletter til Helsinki, Finland 
Vilkår og betingelser 

1. Konkurrencen er åben for alle personer over 18 år, der er ansat i en virksomhed i Danmark. Kun deltagere der 
har besøgt HUONE Copenhagen i perioden fra d. 5. marts til d. 30. juni 2020 accepteres. 

2. Der findes kun én vinder. Vinderen skal ligeledes acceptere vores vilkår og betingelser for brug af præmien. 

3. Præmien inkluderer 2 tur-retur Economy flybilletter til Helsinki, Finland fra Københavns Lufthavn for to 
personer. Hertil er inkluderet indchecket bagage. Derudover inkluderes 2 overnatninger m. morgenmad for 2 
personer. Der vil også være mulighed for, at besøge HUONE Kamppi og/eller Jätkäsaari. 

4. Præmien har en værdi op til 10.000 kr. Overstiger opholdet dette, betaler vinderen selv differencen. 

5. Vinderen er selv ansvarlig for andre eventuelle rejseudgifter eller mulige omkostninger forbundet med 
modtagelse og indløsning af præmien. 

6. Fly skal bookes mellem d. 01.09.2020 og 30.11.2020 

7. Præmien skal bruges som anført og der udbetales ikke erstatning, såfremt en vinder 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 i rejsen, når først flybilletterne er udstedt. Hvis præmien, eller en del 
af præmien, ikke bruges, går den tabt. 

8. 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. 

9. Vinderen trækkes d. 30. juni 2020 af arrangøren ved tilfældig lodtrækning. Der tages ikke imod yderligere 
korrespondance eller appeller. 

10. Vinderen bliver underrettet personligt og vil blive offentliggjort på vores sociale medier og hjemmeside. 

11. Kampagnen er åben for alle nye abonnementer, som har besøgt HUONE Copenhagens i kampagneperioden 
bortset fra medarbejdere fra HUONE, forhandlere og partnere, udpegede reklamebureauer til denne 
kampagne samt nærmeste familiemedlemmer. 

12. 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 vinderens 
accept eller brug af præmien. 

13. Hvis vinderen ikke kan kontaktes indenfor 7 dage efter første forsøg forfalder præmien og der trækkes en ny 
vinder. 

14. Præmien må ikke indløses af andre personer end vinderen medmindre andet er aftalt med arrangøren. 

15. Arrangøren forbeholder sig retten til at anmode vinderen om, at fremlægge bevis for identitet samt bopæl for 
at indløse præmien. 

16. 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. 

17. 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/

