
Konkurransevilkår og bestemmelser 
for konkurranse med The Walt 
Disney Company Nordic  
1. Arrangør 

The Walt Disney Company Nordic, Postboks 154, Skøyen, 0212 Oslo, Norge. 

2. Hvem får delta 

Alle som er folkeregistrert i Norge og oppfyller kravene nedenfor kan delta i konkurransen. 

Aldersgrense: 18 år. Ansatte i The Walt Disney Company Nordic og ansatte hos 

samarbeidspartnere og –byråer, samt deres familie, kan ikke delta i konkurransen. 

3. Når kan du delta? 

Konkurransen begynner den 18.12.2020 og slutter tirsdag den 22.12.2020 kl. 12.00. Du kan 

ikke delta i konkurransen når konkurranseperioden er over.  

4. Hvordan deltar du? 

Deltagelse skjer via Disney Norges side på Facebook  

For å være med i konkurransen om å vinne 6 måneder abonnement med bladet Donald Duck, 

må du skrive hvem som er din favorittkarakter i kommentarfeltet på Facebook. 

 

 

5. Vinnere 

Vinneren blir trukket tilfeldig. Premien kan ikke byttes mot kontanter eller mot andre premier. 

Eventuell skatt av premien betales av vinnerne. 

 

 



6. Premier 

1 person vinner: 

6 måneder abonnement med bladet Donald Duck til en verdi på 829 NOK 

Vinnerne får beskjed og blir kunngjort via Facebook senest den 22.12.2020 kl. 17. 

 

7. Responsdato 

Onsdag 23.11.2020 kl.12 

Dersom vinneren ikke har svart tilbake med kontaktopplysninger og postadresse i en privat 

melding på Facebook innen responsdatoen ovenfor, frafaller retten til premien. 

Premiene kan ikke byttes mot penger eller andre produkter. Premiene sendes til vinnerne etter 

konkurransens slutt når vinnerne har oppgitt sine postadresser til The Walt Disney Company 

Nordic. 

Premiene sendes via post etter at konkurransen er avsluttet. The Walt Disney Company Nordic 

er ikke ansvarlig for eventuelle forsinkelser eller bortkomne pakker forårsaket av Posten 

og/eller Force Majeure. 

 

8. Trykkfeil og andre uhell 

The Walt Disney Company Nordic og andre parter i denne konkurransen tar ikke ansvar for 

eventuelle trykkfeil eller andre feil i forbindelse med konkurransen. 

9. Håndtering av personlige data 

Personlige data overføres ikke til tredje part, og vil bli slettet når konkurransen er avsluttet den 

22.12.2020.  

10. Varemerke og copyright 

Alle varemerker og øvrig materiell på denne websiden er beskyttet av generelle 



immateriellrettslige bestemmelser så vidt ikke annet er nevnt, og kan dermed ikke benyttes uten 

skriftlig bekreftet tillatelse fra korrekt instans i Walt Disney Company Nordic. 

11. Ansvar og rettigheter 

The Walt Disney Company Nordic er ikke ansvarlig for: 

Direkte, indirekte uhell og tap som følge av registrering eller benyttelser av applikasjonen. 

Virus eller annen skade på brukerens datamaskin som følge av registrering eller benyttelse av 

nettsiden – deriblant overføring av materiell, lyd, data, tekst, bilder eller video fra nettsiden. 

Materiell som brukerne publiserer på nettsiden. Likeledes forbeholder The Walt Disney 

Company Nordic seg retten til å anvende innsendt materiell uten å kompensere for dette. Alt 

innsendt materiell i forbindelse med konkurranser og andre aktiviteter på nettsiden tilhører The 

Walt Disney Company Nordic, som derfor fritt kan avhende det innsendte materiell. 

Konkurransen er på ingen måte sponset, oppmuntret eller administrert av, eller sammenkoblet 

med Facebook. Facebook er ikke ansvarlig for: 

Direkte, indirekte uhell og tap som følge av registrering eller benyttelser av applikasjonen. 

Virus eller annen skade på brukerens datamaskin som følge av registrering eller benyttelse av 

nettsiden – deriblant overføring av materiell, lyd, data, tekst, bilder eller video fra nettsiden. 

Materiell som brukerne publiserer på nettsiden. Likeledes forbeholder Facebook seg retten til å 

anvende innsendt materiell uten å kompensere for dette. 

 


