Pick.Mix.Win!
Konkurrencebetingelser og –vilkår
for The Walt Disney Company
Nordics.
1. Arrangør
The Walt Disney Company Nordic, Filial af The Walt Disney Company Nordic Ab, Sverige,
Kalvebod Brygge 24, 1560 København, Danmark (”Disney Nordic”)
2. Hvem må deltage
Alle indbyggere i Danmark der opfylder nedenstående betingelser, kan deltage i
konkurrencen. Deltagerne skal være mindst 18 år gamle. Personer, der er ansat i Disney
Nordic, ansat af Disney-partnere eller i med Disney forbundne bureauer, samt disses
familier, må ikke deltage i konkurrencen.
3. Hvornår kan du deltage?
Konkurrencen begynder den 26/11-2020 og slutter mandag den 07/12-2020 kl. 12:00.
Du kan ikke deltage i konkurrencen, når konkurrenceperioden er slut.
4. Hvordan deltager du?
Deltagelse sker via Disney Danmarks side på Facebook
For at være med i konkurrence om den perfekte julegave til hele familien, skal du klikke
på linket i PICK, MIX.WIN konkurrenceopslaget og vælge dine favoriter fra hver række.
Tage et screenshot og dele dit foto i kommentarfeltet, sammen med en beskrivelse af
hvorfor netop du skal vinde.
5. Vindere

Vinderne udvælges af en jury bestående af medarbejdere hos Disney Nordic. Juryen
bedømmer vinderne på kreativitet og juryen behøver ikke at retfærdiggøre sin
beslutning. Der kan ikke klages over juryens afgørelse.
6. Præmier
1 person vinder:
Den præmie vist på de tre individuelle rammer af vinderens screenshot.

Tilgængelige præmier:
 Mattel Disney Biler - Stunt & Splash - Røde (GPH80) (Coolshop. 349dkk)
 Mattel Disney Pixar Cars 3, 1 stk. Legetøjsbil (BR. 89dkk – 2 for 149dkk)
 Jakks Frozen 2 syngende Elsa duke (BR. 599dkk)
 Topp Marvel Univers Top Trumps Kort - Top Trumps kort 25263 (EuroToys.
69.95dkk)
 Moose Toy Goo Jit Zu Marvel Superheroes Giant Hulk (BR. 249dkk)
 Revell Millennium Falcon 1:72 model fra Revell (Superhelten. 749.95dkk)


 Habro Star Wars - The Child - Animatronisk legetøj (Br. 699dkk)
 Hasbro Star Wars tusindårsfalkens kaptajn (BR. 498dkk)
 Simba Disney Peter Plys krammebamse - 30 cm (BR. 129dkk)
 Minnie Fashionista figur (CDON. 213dkk)
 Ravensburger 1000 stk. Lady og vagabonden Puzzle (Hyggeonkel. 129.95dkk)

Vinderne får besked pr. meddelelse via Facebook senest den 07/12-2020 kl.17
7. Responsdato
Tirsdag d.8/12-2020 kl.10
Hvis vinderen ikke har svaret tilbage med kontaktoplysninger og postadresse i en
privatbesked på Facebook, indenfor ovenstående responsdato, frafalder retten til
præminen.
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Præmien er personlig og kan ikke overføres til en anden person. Præmierne kan ikke
byttes til penge eller til andre varer. Eventuel skat, der pålægges gevinsten, betales af
vinderne.
Præmierne sendes til vinderne pr. post efter konkurrencens afslutning. Disney Nordic har
intet ansvar for eventuelt forsinkede eller bortkomne forsendelser, som skyldes fejl hos
distributør / postagent eller såkaldt Force Majeure.
8. Trykfejl og utilsigtede fejltagelser
Disney Nordic og andre parter der er involveret i denne konkurrence påtager sig intet
ansvar for eventuelle trykfejl eller andre problemer i forbindelse med konkurrencen.
9. Håndtering af personoplysninger
Personoplysninger, der håndteres i forbindelse med konkurrencen, behandles af Disney
Nordic, som er ansvarlig for personoplysningerne. Oplysningerne håndteres for at
administrere og udvælge vindere i den aktuelle konkurrence, vil ikke blive sendt til
tredjeparter og vil kun blive registreret i den tid, der er nødvendig for at opfylde de
angivne formål. For yderligere information om vores privatlivspolitik se:
https://privacy.thewaltdisneycompany.com/da/vores-fortrolighedspolitik/
10. Varemærker og copyright
Alle varemærker og øvrigt materiale som Disney Nordic stiller til rådighed i forbindelse
med konkurrencen og / eller på dette website er, hvis intet andet er angivet, beskyttet af
de almindelige lovbestemmelser vedrørende immaterielle rettigheder, og sådanne
varemærker og andet materiale må således ikke anvendes uden forudgående, skriftlig
tilladelse fra den relevante instans hos Disney Nordic.
11. Ansvar og rettigheder
Ved at indsende et bidrag til konkurrencen attesterer deltagerne, at bidraget er
deltagerens eget, og overfører ophavsretten til bidraget til Disney Nordic. Alle deltagerens
rettigheder til bidraget ophører således, og Disney Nordic kan bruge bidraget uden

begrænsning i tide på nogen måde uden betaling af kompensation inden for Disney
Nordics normale drift og i overensstemmelse med dansk lovgivning og god praksis.
Disney Nordic er ikke ansvarlig for:
• Direkte, indirekte eller utilsigtede tab som følge af registrering eller anvendelse af
websitet/applikationen.
• Virus eller anden skade på brugerens computer som følge af registrering eller
anvendelse af websitet/applikationen – deriblandt overførsel af materiale, lyd, data, tekst,
billeder eller videoer fra websitet/applikationen.
• Materiale, som brugerne offentliggør på websitet/applikationen;
Konkurrencen er på ingen måde sponsoreret, tilskyndet eller administreret af eller
forbundet med Facebook/Instagram. Facebook/Instagram er derfor ikke ansvarlig for:
Direkte, indirekte eller utilsigtede tab som et resultat af deltagelse i konkurrencen eller
følge af registrering eller anvendelse af websitet/applikationen
Virus eller anden skade på brugerens computer / enhed som følge af registrering eller
anvendelse af websitet/applikationen– deriblandt overførsel af materiale, lyd, data, tekst,
billeder eller videoer fra websitet/applikationen.
For materiale, som brugerne offentliggør på Facebook / instagram gælder for de regler,
som Facebook / Instagram sætter for brugere af platformen.
Ved at indsende et bidrag og derved deltage i konkurrencen attesterer deltageren, at han
eller hun har sammensat bidraget, og at bidraget ikke udgør en krænkelse af andres
rettigheder eller er i strid med andres interesser.
Disney Nordic forbeholder sig retten til at ekskludere eller fjerne bidrag fra konkurrencen
uden at underrette konkurrenten, hvis Disney Nordic finder, at posten kan være ulovlig,
stødende eller på anden måde etisk eller moralsk upassende.

