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Mercedes-Benz Danmark AS 

Et selskab i Daimler-koncernen 

  

Mercedes-AMG Roadshow 2017. 

 

Konkurrencebetingelser: 
  
1. Hvem udbyder konkurrencen? 
Konkurrencen udbydes af Mercedes-Benz Danmark A/S, Digevej 114, 2300 København S, Telefon: +45 

3378 5656. Spørgsmål om konkurrencen kan rettes til tlf. +45 3378 5656 eller e-

mail: mikkel.nilsen@daimler.com 
  
2. Deltagelse i konkurrencen 
Alle personer over 18 år kan deltage i konkurrencen. Man kan også deltage sammen med sin mor eller 

far. Ansatte hos Mercedes-Benz Danmark, Mercedes-Benz forhandlerne eller TBWA/BBDO kan ikke 

deltage. Konkurrencen afvikles ved hver event på følgende måde: Man bygger en Mercedes-AMG bil ud fra 

sin fri fantasi ved brug af de LEGO klodser, der bliver stillet til rådighed. Dernæst deler man et billede af 

bilen på Instagram eller Facebook med fornavn, alder, dato og #amgDK. Så deltager man automatisk i 

lodtrækningen om 1., 2. og 3. præmien – der afholdes en lodtrækning pr. by. Vinderne får direkte besked 

via Instagram eller Facebook senest 5 hverdage efter det sidste event i den pågældende by. Vinderen af 

1. præmien ved hver event deltager også automatisk i konkurrencen om hovedpræmien. Vinderen af 

hovedpræmien trækkes ved afslutningen af alle events, den 31. oktober 2017, og får ligeledes direkte 

besked via Instagram eller Facebook. 
  
3. Timing 
Konkurrencen om 1. 2. og 3. præmierne slutter efter den sidste event i den pågældende by, og vinderne 

trækkes senest 5 hverdage efter det sidste event i den pågældende by. Vinderne får direkte besked via 

Instagram eller Facebook. Konkurrencen om hovedpræmien slutter den 31. oktober, og vinderen trækkes 

den 5. november 2017. Vinderen får direkte besked via Instagram eller Facebook. 
   
4. Udtrækning af vindere 
Vinderne udvælges ved tilfældig lodtrækning blandt alle deltagere og trækkes af Mercedes-Benz Danmark 

A/S.  

  
5. Præmier 
Præmierne kan ikke ombyttes til kontanter. Hovedpræmien er et weekendophold for hele familien (mor, 

far og 2 børn) i LEGOLAND. Vi stiller en E-Klasse stationcar til rådighed i denne weekend, så man kan 

komme til og fra LEGOLAND. Bilen stilles til rådighed forudsat, at føreren er en i familien, der er over 18 år 

og indehaver af et gyldigt kørekort. Bilen må kun køres i Danmark. Værdi af hovedpræmien er ca. 10.500 

kr. 1. præmien i hver by er et LEGO SPEED 75833 MERCEDES AMG PETRONAS Formula OneTeam til en 

værdi af 899 kr. (vejl. udsalgspris). 2. og 3. præmierne i hver by er et LEGO SPEED 75877 Mercedes-AMG 

GT3 til en værdi af 130 kr. (vejl. udsalgspris). 
  
6. Præmielodtrækninger og bekræftelse af vindere 
Vinderne får direkte besked via Instagram eller Facebook. Se hvornår under punkt 3. Hvis en eller flere af 

vinderne ikke reagerer ved besvarelse af nævnte besked via Instagram eller Facebook inden 10 hverdage 

efter henvendelsen, bortfalder vedkommendes status som vinder. Da udtrækkes og kontaktes en eller 

flere nye vindere. For den eller de nye vindere gælder samme procedure som den netop beskrevne. 
  
Levering af præmien aftales med den enkelte vinder. 
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