TÄVLINGSVILLKOR
Tävlingen ”vinn en resa till Italien” med Pizza Tradizionale från Dr. Oetker pågår fram till
1/12 2019. Du tävlar genom att köpa 2 Pizza Tradizionale från Dr. Oetker, svara på 3 frågor
och motivera varför just du ska vinna 1 av dessa 10 resor till Italien.
Du kan tävla flera gånger, men bara vinna en resa. Om du vinner behöver du visa upp
godkänt kvitto där det framgår att du har köpt 2 Pizza Tradizionale från Dr. Oetker under
kampanjperioden vecka 36-48 2019.
Dr.Oetker förbehåller sig rätten att diskvalificera tävlanden som de anser stötande
och eller som de anser har fuskat, detta går ej att överklaga.
Juryn och juryns uppdrag
Vinnarna utses av en jury och juryns beslut kan inte överklagas. Juryn väljer ut de 10 bidrag
med rätt svar och bästa motiveringen som vinner varsitt presentkort på Resia värde 10 000
kr.
Vinnare
Vinnarna presenteras under december 2019 på oetker.se och på vår Facebooksida Dr.
Oetker Pizza Sverige. Vinnarna meddelas via mejl. Övriga deltagare kontaktas ej.
Vinster
10 resor till Italien för två personer (10 000 kr i värde). Vinnaren kontaktar själv Resia för
bokning av resan.
Priset är personligt och kan ej överlåtas till annan person. Det är inte möjligt att byta ut
vinsten mot kontanter eller mot annan egendom. Vinnarna ansvarar själv för att betala
eventuell skatt som uppstår till följd av vinsten.
Hantering av personuppgifter och data
De uppgifter du lämnar om dig själv i samband med tävlingen används endast om det blir
aktuellt att informera dig om att du har vunnit. I samband med publicering av vinnare av
tävlingen kommer ditt namn att publiceras på internet. Dr. Oetker tillämpar Facebook
Connect för att säkerställa FacebookID och namn på dig som tävlar.
Dr. Oetker kommer inte att spara någon personlig information om dig som tävlar
utan alla personuppgifter kommer att raderas när tävlingen har avslutats.

