
Konkurransevilkår 

 

Partene i konkurransen 
Shoots AS (heretter Arrangør) gjennomfører konkurransen for Den stolte hane AS. Premien 
gjennomføres av Rudskogen Motorsenter AS.  
 

Aksept av vilkår og betingelser 
Ved å delta i konkurransen aksepterer deltakeren disse konkurransevilkårene.   
 

Hvordan delta 

Deltageren må kjøpe tre Snack King produkter fra Den stolte hane og sende inn bilde av kvittering av 
kjøpet på nettsiden hub.shoots.no/snackking . Innsendingen må være gjort innen 7.oktober 2022 kl 
13:00.  

 

Hvem kan delta 

Konkurransen er åpen for alle som er over 18 år, har førerkort klasse B og bosatt i Norge.   

Ansatte i Shoots og øvrige som jobber med administrasjon av denne konkurransen, kan ikke vinne og 
motta noen form for premiering.  

Arrangøren forbeholder seg retten til å diskvalifisere deltakere som bryter med konkurransereglene. 

 

Premie 
En deltager vinner to billetter til banekjøring på Rudskogen Motorsenter. Kjøringen gjennomføres 
14.oktober kl. 13.00, og Dennis Hauger vil være tilstede på senteret under gjennomføringen.   

Rudskogen Motorsenter AS er ansvarlig for gjennomføringen av premien, gjennom deres «Porsche 
718 Challenge» opplevelse. Deltagerne får kjøre selv på banen med Rudskogen Motorsenter sine 
Porsche 718 Cayman. Kjøringen varer til fra kl. 13.00 til 16.30-17.00 og vil være sammen med en 
gruppe på flere personer.  

Gjennomføringen skjer på eget ansvar og begge sjåførene må signere samtykke før kjøringen kan 
starte. Samtykke kan sees på følgende link: https://www.rudskogen.no/samtykke-porsche-718. Det 
vil også bli gitt informasjon og sikkerhetskurs på selve dagen.  

Premien må aksepteres slik som den er, og kan ikke byttes inn mot kontanter, eller andre produkter 
og tjenester.  Premien må gjennomføres den aktuelle datoen. 

Vinneren er selv ansvarlig for å være på Rudskogen Motorsenter til rett tid. 

Vinner svarer for eventuell gevinstskatt. 

 

 

 



Slik bli vinneren plukket ut 

Vinnerne trekkes av en representant fra Arrangør. Vinnerne av konkurransen trekkes tilfeldig. Det 
trekkes en vinner som får to billetter.  

Beslutningen som blir tatt er endelig, og kan ikke overklages. Vinnerne blir kontaktet via mail av en 
representant fra Arrangør. Vinnerne trekkes og blir kontaktet etter endt kampanjeperiode. 

 

Forbehold 

Arrangør og andre parter i denne konkurransen kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle trykkfeil eller 
misforståelser som kan oppstå på bakgrunn av materiellet i kampanjen.  

Deltageren er selv ansvarlig for innholdet som sendes inn i kampanjen. Det er deltagers ansvar å 
sende inn korrekt informasjon, og kan videre ikke holde Arrangør ansvarlig for innleveringer som er 
ugyldig på grunn av tekniske problemer eller problemer med tilgang til nettsiden. 

 

Kostnader 

Arrangør dekker kostnadene knyttet til deltagelsen i «Porsche 718 Challenge» for to personer på 
Rudskogen Motorsenter 14.oktober. 

Utover det som er beskrevet i avsnittet over, skal alle kostander forbundet med deltakelse i 
kampanjen og gjennomføringen av premien dekkes av deltager. Dette inkluderer transport til 
Rudskogen Motorsenter.  

 

Avlysning 

 

Avlysning av kampanje:  

Hvis kampanjen ikke kan bli gjennomført som planlagt, vil Arrangør reservere seg retten til å, når som 
helst og uten forvarsel, avbryte, avslutte, endre eller utsette hele eller deler av kampanjen.  

 

Ved avlysning eller endring av premiegjennomføring: 

Premien gjennomføres 14. oktober på Rudskogen Motorsenter. Deltagerne er innforstått med at det 
kan oppstå hendelser eller situasjoner som gjør det vanskelig å gjennomføre hele eller deler av 
premien. Eksempler på slike hendelser er, men begrenser seg ikke til, vær, kjøreforhold, ulykker og 
sykdom. Deltagerne kan ikke under noe omstendigheter kreve kompensasjon for direkte eller 
indirekte kostnader eller tap av inntekt som følge av avlysning eller endring av premien. Deltagerne 
kan videre ikke kreve at premien gjennomføres på et senere tidspunkt.  

Om Dennis Hauger ikke kan delta på gjennomføringen, uavhengig av grunn, gir ikke det deltagerne 
rett til kompensasjon.  

 



Personopplysninger 

Ved deltagelse i konkurransen kommer deltakeren til å måtte gi fra seg visse personopplysninger, 
som navn og kontaktinformasjon. Arrangør vil behandle personopplysninger for å oppfylle sine 
forpliktelser vedrørende konkurransen, blant annet for å kontakte deltakerne og dele ut premiene.  

 

Mottakelse av premie forutsetter at vinneren samtykker til dette. Etter endt kampanjeperiode slettes 
listen med kontaktinformasjon.   

 

Du har rett til å tilbakekalle ditt samtykke til behandlingen av personopplysninger. Tilbakekalles dette 
samtykket innen vinnerne en kåret, anses du ikke lengre å oppfylle kravene for å delta i 
konkurransen, og vi kommer ikke til å benytte dine personopplysninger videre. Du har rett til å gratis, 
en gang per kalenderår, etter skriftlig underskrevet søknad stilet til Shoots, å få beskjed om hvilke 
personopplysninger Shoots har om deg og hvordan disse behandles. Etter loven har du også rett til å 
be om korrigering av eventuelle uriktige personopplysninger Shoots måtte ha.   

 

Kontakt 

Har du spørsmål om vilkårene eller konkurransen generelt, kan du ta kontakt via Shoots 
forbrukerkontakt, tlf. 99104149 


