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INTEL 

ONLINE GIVEAWAY VILKÅR OG BETINGELSER 

 

Ikke købsbetinget. Det vil ikke øge dine chancer for at vinde, hvis du foretager et køb eller en betaling. 

Vilkår 

Du tilbydes af Sponsoren en mulighed for at vinde en gevinst som vist i afsnit 6 (”Kampagnen”). Du bedes læse 

vilkårene vedrørende Kampagnen nedenfor igennem og beholde en kopi til orientering. Ved din deltagelse i 

Kampagnen vil du blive anset for at have accepteret disse vilkår. 
 

1. SPONSOREN 

Sponsor for dette Sweepstakes er Intel Corporation, 2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95052-8119, 

USA (“Sponsoren”).   

 

2. HVEM KAN DELTAGE? 

 

a. Kampagnen er åben for beboere i lovlig alder på kampagnedagen i følgende lande/regioner: Storbritannien 

(England, Wales, Skotland og Nordirland), Amerikas Forenede Stater (lovlige indbyggere i de 50 USA, 

District of Columbia), Canada (undtagen indbyggere i Quebec), Australien (undtagen NSW, ACT, SA), 

Frankrig, Tyskland, Indien, Taiwan, Sydkorea, Rusland, Sverige, Norge og Danmark. 
 

b. Personer, der er ansatte hos Sponsoren og i Sponsorens moderselskaber, affilierede selskaber, datterselskaber, 

forhandlere, reklame- og kampagnebureauer, samt medlemmer af medarbejderens nærmeste familie (defineret 

som ægtefæller, forældre, søskende, børn og deres respektive ægtefæller uanset deres bopæl), og/eller 

personer, der deler husstand med sådanne medarbejdere, kan ikke deltage i Kampagnen.  

 

c.  Onlinedeltagere skal have gyldig e-mail-adresse, og det er deltagerens ansvar at opdatere sponsor for enhver 

ændring i e-mail-adresse. Deltagere accepterer at være bundet af vilkårene i disse officielle regler og af 

sponsorens beslutninger, som er endelige og bindende for alle forhold vedrørende denne Giveaway. Vindere 

kan være forpligtet til at underskrive og returnere en erklæring om berettigelse, en ansvarsfrigivelse og, hvis 

det er lovligt tilladt, en offentliggørelsesfrigivelse inden for 7 dage efter datoen for første forsøgsmeddelelse. 
Manglende overholdelse af denne frist kan resultere i fortabelse af prisen og valg af en alternativ vinder. 

Modtagelse af præmien udgør tilladelse til sponsor og dets agenturer til at bruge vinderens navn og / eller 

lighed, biografisk materiale og / eller bidrag (inklusive en ændret form for bidraget) til reklame- og 

reklameformål i ethvert medie uden geografisk eller tidsbegrænset, og uden yderligere kompensation, 

medmindre det er forbudt ved lov. Ved at deltage i Giveaway accepterer deltagerne at holde Sponsor, dets 

reklame- og reklamebureauer og deres respektive moderselskaber, datterselskaber, datterselskaber, partnere, 

repræsentative agenter, efterfølgere, tildelte, officerer, direktører og medarbejdere uskadelige for enhver skade 

eller skade, der er forårsaget eller hævdede at være forårsaget af deltagelse i Giveaway og / eller accept eller 

brug af en præmie. Sponsor er ikke ansvarlig for trykning, typografiske, mekaniske eller andre fejl i 

udskrivningen af tilbuddet, administration af Giveaway eller i meddelelsen af prisen. Sponsor indsamler 

muligvis personlige oplysninger i overensstemmelse med dens privatlivspolitik. Se sponsors privatlivspolitik 

for detaljer om sponsors praksis for indsamling af oplysninger i forbindelse med en Giveaway. 
 

d. Intel er forpligtet til at overholde alle gældende love, forskrifter, politikker og etiske regler. Det her 

meddelelse er beregnet til at sikre, at din deltagelse i denne Giveaway ikke overtræder sådanne love, regler, 

politikker eller regler. Intel søger ingen løfter eller favorisering for sig selv eller nogen af dets tilknyttede 

virksomheder i bytte for muligheden for at deltage i Giveaway. Ved at gå ind i Giveaway accepterer du (i) at 

din deltagelse i Giveaway - inklusive din accept af enhver potentiel præmie - ikke vil overtræde enhver lov, 

regulering, politik eller styre i dit land, stat eller regeringsorgan; og (ii) dig attestere, at enhver potentiel 

præmie ikke er til gengæld for en aftale om at påvirke en nylig, afventende eller forventet handling eller 

beslutning, der kan resultere i, at Intel får eller beholder forretning eller en virksomhed 

fordel. 
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3. HVORNÅR KAN MAN DELTAGE? 

 

Kvalificerede deltagere kan tilmelde sig konkurrenceperioden fra 29. oktober kl. 9.00 CEST til 11. december 2021 kl. 

8.59 CEST. 

4. HVORDAN DELTAGER MAN?  

 

I løbet af tilmeldingsperioden skal du gå til https://game.intel.com/giveaway/bloodhunt og indsende den officielle 

tilmeldingsformular. Du bliver bedt om at oplyse dit navn, e-mail, adresse og bopælsland. Begræns en adgang pr. 

Person. Begræns en post pr. IP. Begræns en post pr. Enhed. Alle poster skal være modtaget i løbet af giveperioden for at 
være berettiget. Sponsorur er det officielle ur til Giveaway. 

 

 

a. For at undgå tvivl accepteres kun en adgang pr. Person. s. Hvis du indtaster mere end en gang pr. Platform, 

enhed eller IP, accepteres din første adgang, og alle andre diskvalificeres. Enhver deltager, der bruger flere 

IP'er, enheder til at få adgang til præmiefremme, diskvalificeres, og enhver præmie annulleres. Indlæg, der 

ikke overholder disse vilkår og betingelser fuldt ud, diskvalificeres 

 

 

b. Bevis for udstationering eller kommentering accepteres ikke som bevis for levering eller modtagelse af 

indrejse. Ufuldstændige, ulovlige, fejlagtige eller bidrag modtaget uden for præmieopdelingsperioden 
accepteres ikke, og du vil ikke blive optaget i prisfremmelsesgivningen. 

 

c. Indlæg, der bruger makro, robot, script eller andre former for automatisk indtastning, diskvalificeres. Indgange 

tilhører sponsoren og returneres ikke. Ingen mekanisk gengivne indgange tilladt. Bevis for indsendelse udgør 

ikke bevis for modtagelse. Sponsor er ikke ansvarlig for mistede, sene, lemlæstede, fejlagtede, ufuldstændige, 

unøjagtige eller portofordringer. Hvis der er uenighed om identiteten af en online-deltager, tildeles prisen til 

den autoriserede kontoindehaver af den sociale mediekonto. Den “autoriserede kontoindehaver” defineres som 

den fysiske person, som adressen på de sociale medier er tildelt af en internetudbyder, onlinetjenesteudbyder 

eller anden organisation (f.eks. Forretning, uddannelsesinstitution osv.). 

 

5. UDTRÆKNING AF VINDERNE 

 

Vinderen vælges fra en tilfældig lodtrækning. Vinderen tildeles nøgler via e-mail til den e-mail-adresse, der er angivet 

på tidspunktet for tilmeldingen. Deltageren er ansvarlig for at underrette Intel om ændring af e-mail-adresse i giveaway-

perioden. Retur af enhver præmie- / præmemeddelelse, som ikke kan leveres, kan resultere i diskvalificering eller 

fortabelse af præmien og valg af en alternativ vinder. Vinderne får besked via e-mail efter 12/17/2021. 

 

 

6. GEVINSTEN  

 

a. Præmierne er: 1 vinder udvalgt fra en tilfældig lodtrækning af alle deltagere vil modtage en Razer Blade 15-

basismodel - Full HD 144Hz - GeForce RTX 3060 [ARV: $1.800] og 10.000 Bloodhunt-tokens, der skal 
bruges på et Battle Pass eller andre genstande fra Bloodhunt-butikken. [ARV $80]. Samlet ARV må ikke 

overstige $1.900. 

 

b. Gevinsten kan ikke byttes, kan ikke overføres og kan ikke ombyttes til kontanter eller en anden præmie.  

 

c. Den angivne værdi af gevinsten er det maksimale beløb. Hvis præmiens markedsværdi eller dens 

kommercielle værdi adskiller sig fra dette maksimale beløb, vil vinderen ikke modtage yderligere 

kompensation for denne forskel.  

 

d. Der tages forbehold for udsolgte varer. Sponsoren forbeholder sig retten til at erstatte en gevinst med en 

alternativ gevinst af samme eller højere værdi, hvis det usandsynlige skulle ske, og den oprindelige gevinst 

ikke længere er til rådighed. 

 

e. Prisen består kun af de emner, der specifikt er opført som en del af prisen. Alle priser tildeles "som de er" 

uden garantier, erklæringer eller garantier, herunder men ikke begrænset til, kvalitet, tilstand, salgbarhed eller 

https://game.intel.com/giveaway/bloodhunt
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egnethed til et bestemt formål. Vinderne skal henvende sig til producenten for eventuelle garantier eller 

garantier. 

 

f. Hvis Sponsoren modtager en skriftlig anmodning herom på https://game.info.intel.com/winner-request-page, 

vil Sponsoren gøre vinderens efternavn og bopælsland tilgængelig inden for tre (3) måneder efter 
Sweepstakes-kampagnens slutdato. Men yderligere oplysninger om vinderen vil ikke gøres tilgængelige. 

Deltagere fra nogle lande kan anmode om, at deres navn og land ikke offentliggøres, hvis de skulle vinde, ved 

at kontakte @intelgaming inden konkurrencens slutdato. 

 

7. ANSVARSBEGRÆNSNING 

 

For så vidt at det er tilladt i henhold til lovpligtige bestemmelser i gældende ret, påtager Sponsoren og dens 

affilierede selskaber, sammen med deres respektive medarbejdere, bestyrelsesmedlemmer, direktører, agenter og 

repræsentanter, sig under ingen omstændigheder noget ansvar eller erstatningsansvar over for vinderen eller noget 

ansvar for tab, skade, personskade eller dødsfald hos deltagere, som måtte opstå under eller i forbindelse med disse 

Vilkår og Sweepstakes-kampagnen (herunder for eksempel vinderens accept eller brug af gevinsten). Der er dog 

ikke noget i nærværende Vilkår, der på nogen måde vil begrænse Intels ansvar for dødsfald eller personskade hos 

deltagere, som skyldes Intels uagtsomhed, eller i andre tilfælde, hvor ansvaret i henhold til loven ikke kan undtages 

eller begrænses. Dine lovfæstede rettigheder vil ikke være påvirket heraf.   

 

 

8. DATABESKYTTELSE 

Personoplysninger, som afgives om deltagere, vil under dette Sweepstakes blive behandlet i henhold til 

nærværende Vilkår samt Intels privatlivspolitik og kan blive videregivet til tredjepartsleverandører til honorering 

og levering af gevinsterne. Intels privatlivspolitik kan ses her: Intel Privacy Notice 

Sponsoren er den dataansvarlige for indsamling og brug af en deltagers personoplysninger i forbindelse med 

deltagelse i Sweepstakes-kampagnen. Der vil i forbindelse med dette Sweepstakes blive indsamlet og behandlet 

følgende personoplysninger fra deltageren: navn, leveringsadresse, emailadresse, telefonnummer ("deltagerens 

personoplysninger"). Deltagerens personoplysninger vil blive opbevaret i USA og vil kun blive brugt i forbindelse 

med administration af dette Sweepstakes.  

For så vidt angår deltagere, der er bosiddende i Frankrig, foregår denne behandling af deltagerens 

personoplysninger i USA i henhold til Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b (opfyldelse af en 

kontrakt). De opbevarede personoplysninger vil blive slettet, så snart Kampagnen er afsluttet. Vindernes 

personoplysninger vil blive opbevaret indtil udløbet af lovpligtige opbevarings- og forældelsesfrister.  

For personer bosiddende i Australien: Dine personoplysninger indsamles med det formål at gennemføre denne 

Kampagne. Hvis du ikke afgiver dine personoplysninger, kan du muligvis ikke deltage i Kampagnen. Dine 

personoplysninger kan blive videregivet til Sponsorens tredjepartstjenesteudbydere, der befinder sig i USA. 

Sponsorens privatlivspolitik indeholder oplysninger om, hvordan du kan få adgang til eller berigtige dine 

personoplysninger, eller hvordan du kan klage over eventuelle krænkelser af din datasikkerhed. 

 

9. GENERELLE BESTEMMELSER 

 

a. De afgørelser, som Sponsoren måtte træffe vedrørende dette Sweepstakes, er endelige og juridisk bindende, 

og Sponsoren vil ikke indgå i korrespondance herom.  

 

b. De instruktioner, der bliver afgivet, når deltageren indsender sit indlæg til dette Sweepstakes, vil være en del 

af nærværende Vilkår. Hvis der måtte opstå strid eller uoverensstemmelser vedrørende en kommunikation 

(herunder reklamemateriale eller materiale om dette Sweepstakes), skal nærværende Vilkår have forrang.  

 

c. Sponsoren forbeholder sig retten til efter eget skøn at eliminere eller diskvalificere indlæg eller deltagere, som 

anses for ikke at overholde nærværende Vilkår eller Sweepstakes-kampagnens ånd. Hvis en deltager prøver at 

omgå indlægsprocessen eller instruktionerne på nogen måde, vil denne deltager blive diskvalificeret, og en 

https://game.info.intel.com/winner-request-page
https://www.intel.com/content/www/us/en/privacy/intel-privacy-notice.html
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eventuel gevinst vil ikke kunne indløses. 

 

d. Kommentarer, der foretages via sociale medier eller andre steder i løbet af denne Kampagne, som, vi mener, 

udgør mobning, eller som er ondskabsfulde eller chokerende for andre deltagere eller Intels følgere, eller som 

opfattes som sådan, eller som direkte er rettet mod os, vil ikke blive tolereret. Personer, som foretager sådanne 

handlinger, vil blive diskvalificeret fra denne Kampagne. 

 

e. Hvis denne Kampagne af en eller anden årsag ikke kan gennemføres som planlagt, herunder for eksempel på 

grund af computervirus, programfejl, manipulering, uautoriseret indblanding, bedrageri eller andre forhold, 

som Sponsoren med rimelighed ikke har kontrol over, og som ødelægger eller påvirker Kampagnens 

administration, sikkerhed, rimelighed eller integritet eller den korrekte håndtering af Kampagnen, forbeholder 

Sponsoren sig retten til at annullere, ophæve, ændre eller stille Kampagnen i bero, og udvælge vindere som 

anført ovenfor som modtaget op til datoen for annullering/berostillelsen. Hvis dette skulle blive aktuelt, vil det 

blive meddelt på hjemmesiden.  

 

f. Sponsoren påtager sig intet ansvar for misligholdelse af sine forpligtelser i forbindelse med dette 

Sweepstakes, hvis den pågældende misligholdelse skyldes omstændigheder, som Sponsoren ikke med 

rimelighed har kontrol over. Sådanne omstændigheder omfatter eksempelvis COVID-19 pandemien, 

vejrforhold, mekaniske problemer, omlægning af flytrafikken eller andre driftsmæssige hændelser, brand, 

oversvømmelse, orkan, strejke, arbejdsmarkedskonflikter, krig, fjendtlige handlinger, politiske uroligheder, 

oprør og civile uroligheder, uundgåelige uheld, lovgivning eller andre omstændigheder, der udgør force 

majeure. 

 

g. Sponsoren påtager sig intet ansvar for forsinkede eller ufuldstændige indlæg, eller indlæg, som bortkommer af 

tekniske årsager eller lignende. Derudover påtager Sponsoren sig intet ansvar for systemfejl eller andre 

problemer, der eventuelt måtte føre til forstyrrelser i meddelelserne til vinderne eller vedrørende gevinster, i 

det omfang dette er tilladt i henhold til gældende lov. 

 

h. Sponsor er ikke ansvarlig for elektroniske transmissionsfejl, der resulterer i udeladelse, afbrydelse, sletning, 

defekt, forsinkelse i operationer eller transmission, tyveri eller ødelæggelse eller uautoriseret adgang til eller 

ændringer af adgangsmateriale eller for teknisk, netværk, telefonudstyr, elektronisk, computer, fejl i hardware 
eller software eller begrænsninger af enhver art eller unøjagtige transmissioner eller manglende modtagelse af 

adgangsoplysninger af sponsor eller præsentator på grund af tekniske problemer eller trafikbelastning på 

Internettet eller på ethvert websted eller en hvilken som helst kombination deraf. Hvis internetdelen af 

programmet af en eller anden grund ikke er i stand til at køre som planlagt, inklusive infektion med 

computervirus, fejl, manipulation, uautoriseret intervention, svig, tekniske fejl eller andre årsager, der 

ødelægger eller påvirker administrationen, sikkerheden, retfærdigheden , integritet eller korrekt opførsel af 

denne Giveaway, forbeholder Sponsor sig retten til efter eget skøn at annullere, opsige, ændre eller 

suspendere Giveaway. Sponsor forbeholder sig retten til at vælge vindere fra kvalificerede deltagelser, der 

modtages fra afslutningsdatoen. Sponsorer forbeholder sig endvidere retten til at diskvalificere enhver person, 

der manipulerer med tilmeldingsprocessen. Sponsor kan forbyde en deltager at deltage i Giveaway, hvis den 

finder ud af, at deltageren forsøger at underminere den legitime drift af Giveaway ved at snyde, hacke, bedrag 
eller anden uretfærdig spillepraksis eller har til hensigt at misbruge, true eller chikanere andre deltagere. 

Forsigtig: Ethvert forsøg fra en deltager på bevidst at beskadige ethvert websted eller undergrave den legitime 

drift af Giveaway er en overtrædelse af strafferetlige og civile love, og hvis et sådant forsøg gøres, 

forbeholder Sponsor sig retten til at kræve erstatning fra en sådan deltager til lovens fulde omfang. 

 

 

i.  Dette Sweepstakes kan eventuelt blive promoveret i forskellige medier, på de sociale medier og ved hjælp af 

emails, men der er kun en gevinstpulje. 

 

Det er deltagerens eget ansvar at afgive korrekte og opdaterede kontaktoplysninger, når deltageren deltager i 

Sweepstakes-kampagnen og/eller bekræfter sin accept af en gevinst, således at gevinsten kan afsendes. 

Sponsoren påtager sig intet ansvar for det tilfælde, at deltagere eller vindere afgiver ukorrekte oplysninger, 

der måtte påvirke accepten og/eller leveringen af en gevinst. 
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j. Indlæg fra tredjeparter eller store partier af indlæg vil ikke blive accepteret. Indlæg foretaget via tredjeparter, 

forbrugergrupper eller syndikater, makroindlæg eller andre automatiske indlæg, som ikke fuldt ud lever op til 

kravene i nærværende Vilkår, vil blive diskvalificeret. Hvis det står klart, at en deltager har forsøgt at omgå 

dette krav ved eksempelvis at have forfalsket data på ulovlig vis, anvendt adskillige emailadresser eller 

adskillige postadresser, handlet svigagtigt eller uærligt efter Sponsorens opfattelse, anvendt en identitet, der 

ikke er deltagerens egen, oprettet en falsk identitet eller har anvendt andre automatiske, elektroniske, 

mekaniske eller manuelle midler til at forøge deltagerens indlæg, eller på anden vis har overtrådt nærværende 

Vilkår, vil den pågældende deltager blive diskvalificeret, og en eventuel gevinst vil ikke kunne indløses. 

 

 

k. Hvis der måtte opstå en skattepligt, er det vinderens eget ansvar at kontakte de relevante skattemyndigheder i 

vinderens eget land. Intel Corporation og dets datterselskaber påtager sig indenfor lovens grænser derfor intet 

ansvar eller erstatningspligt for en eventuel beskatning eller for andre omkostninger, der måtte opstå i 

forbindelse med gevinsterne i dette Sweepstakes.  

 

l. For så vidt det er tilladt i henhold til lovpligtige bestemmelser i gældende ret, vil anvendelsen og 

fortolkningen af dette Sweepstakes og de nærværende Vilkår være underlagt amerikansk lovgivning, og 

deltagerne i Sweepstakes-kampagnen accepterer, at der er værneting ved domstolene i dette land. 

 

Hvis du har spørgsmål vedrørende dette Sweepstakes, kan du kontakte Intel på 

https://game.intel.com/giveaway/bloodhunt, @intelgaming på Twitter eller Instagram. 

© Intel Corporation. Intel, Intels logo og andre Intel mærker udgør varemærker, der tilhører Intel Corporation og dets 

datterselskaber. Andre navne og mærke kan tilhøre andre parter. 
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