INTEL
KONKURRANSEREGLER
ONLINE GIVEAWAY VILKÅR OG BETINGELSER
Kjøp er ikke nødvendig. Kjøp eller betaling vil ikke øke dine vinnersjanser.
VILKÅR OG BETINGELSER
Sponsoren tilbyr deg muligheten til å vinne premier som beskrevet i avsnitt 6 nedenfor ("Giveaway-prisen"). Les
vilkårene nedenfor i forbindelse med premiekampanjen og oppbevar en kopi for din informasjon. Ved å delta i
prisopprykk vil du bli ansett å ha godtatt disse vilkårene.
1.

SPONSOREN
Sponsoren for denne Konkurransen er Intel Corporation, 2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA
8119 (“Sponsoren”).
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2. KVALIFISERING
a. Kampanjen er åpen for innbyggere i lovlig alder på datoen for kampanjen i følgende land/regioner:
Storbritannia (England, Wales, Skottland og Nord -Irland), USA (lovlige innbyggere i de 50 USA, distriktet i
Columbia), Canada (unntatt innbyggere i Quebec), Australia (unntatt NSW, ACT, SA), Frankrike, Tyskland,
India, Taiwan, Sør -Korea, Russland, Sverige, Norge og Danmark.
b.

Sponsorens ansatte, dens morselskaper, tilknyttede selskaper, datterselskaper, distributører, reklamebyråer og
medlemmer av nærmeste familie (definert som ektefelle, foreldre, søsken, barn og respektive ektefeller
uavhengig av bosted) og/eller de som bor i samme husstand til slike ansatte, har ikke anledning til å delta.

c.

Deltakere på nettet må ha gyldig e-postadresse, og det er deltakerens ansvar å oppdatere sponsoren for
endringer i e-postadressen. Deltakerne samtykker i å være bundet av vilkårene i disse offisielle reglene og av
sponsorens avgjørelser, som er endelige og bindende for alle forhold som gjelder denne Giveaway. Vinnere
kan bli bedt om å signere og returnere en bekjentgjørelseserklæring, en ansvarsfrigjøring og, der dette er lovlig
tillatt, en publisitetsutgivelse innen syv dager etter datoen for første forsøk på varsling. Unnlatelse av å
overholde denne fristen kan føre til tap av premien og valg av en alternativ vinner. Aksept av prisen utgjør
tillatelse for sponsor og dets byråer til å bruke vinners navn og / eller likhet, biografisk materiale og / eller
bidrag (inkludert en endret form for oppføringen) til reklame og salgsfremmende formål i ethvert media uten
geografisk eller tidsbegrensning, og uten ytterligere kompensasjon, med mindre det er forbudt ved lov. Ved å
delta i Giveaway, godtar deltakerne å holde Sponsor, dets reklame- og reklamebyråer og deres respektive
morselskaper, datterselskaper, tilknyttede selskaper, partnere, representanter, etterfølgere, oppdrag, offiserer,
direktører og ansatte uskadelige for skade eller skade som er forårsaket eller hevdet å være forårsaket av
deltakelse i Giveaway og / eller aksept eller bruk av noen premie. Sponsor er ikke ansvarlig for trykk,
typografiske, mekaniske eller andre feil i utskriften av tilbudet, administrasjonen av Giveaway eller i
kunngjøringen av prisen. Sponsor kan samle inn personlig informasjon i samsvar med personvernreglene. Se
sponsors personvernregler for detaljer om sponsors praksis for innsamling av informasjon i forbindelse med en
Giveaway.

d.

Intel er forpliktet til å overholde alle gjeldende lover, forskrifter, retningslinjer og etiske regler. Dette
varsel er ment å sikre at din deltakelse i denne Giveaway ikke bryter med slike lover, forskrifter, retningslinjer
eller regler. Intel søker ingen løfter eller favorisering for seg selv eller noen av dets tilknyttede selskaper I bytt
mot muligheten til å delta i Giveaway. Ved å gå inn i Giveaway godtar du (i) at din deltakelse i Giveaway inkludert din aksept av en potensiell premie - ikke vil
bryter lov, forskrift, politikk eller styre i ditt land, stat eller myndighet; og (ii) deg bekrefte at enhver potensiell
premie ikke er i bytte mot en avtale om å påvirke en nylig, ventende eller forventet handling eller beslutning
som kan føre til at Intel får eller beholder virksomhet eller virksomhet fordel.

3. GIVEAWAY-PERIODEN
Kvalifiserte deltakere kan registrere seg for konkurranseperioden fra 29. oktober kl. 9.00 CEST til 11. desember 2021
kl. 20.59 CEST
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4. HVORDAN MÅ TILMELDE
I løpet av påmeldingsperioden, gå til https://game.intel.com/giveaway/bloodhunt og send inn det offisielle
påmeldingsskjemaet. Du vil bli bedt om å oppgi navn, e-postadresse, adresse og hjemland. Begrens en oppføring per
person. Begrens en oppføring per IP. Begrens en oppføring per enhet. Alle bidrag må være mottatt i løpet av den
bortgivne perioden for å være kvalifisert. Sponsorklokke er den offisielle klokken for Giveaway.
a.

For å unngå tvil aksepteres bare én inngang per person. Hvis du angir mer enn en gang per plattform, enhet
eller IP, blir din første oppføring akseptert, og alle andre blir diskvalifisert. Enhver deltaker som bruker flere
IP-er, enheter for å få tilgang til premiekampanjen, blir diskvalifisert, og enhver premie blir ugyldig.
Oppføringer som ikke overholder disse vilkårene vil bli diskvalifisert.

b.

Bevis for innleggelse eller kommentar godtas ikke som bevis på levering eller mottakelse av oppføring.
Ufullstendige, ulovlige, feildirigerte eller oppføringer mottatt utenfor Giveaway-perioden vil ikke bli akseptert,
og du vil ikke bli inngått i utdelingen.

c.

Oppføringer som bruker makro, robot, skript eller andre former for automatisk oppføring vil bli diskvalifisert.
Oppføringer blir sponsorens eiendom og vil ikke bli returnert. Ingen mekanisk gjengitte oppføringer er tillatt.
Bevis for innsending utgjør ikke bevis for mottakelse. Sponsor er ikke ansvarlig for tapte, sene, lemlestede,
feildirigerte, ufullstendige, unøyaktige eller porto skyldige oppføringer. Hvis det er tvist om identiteten til en
deltaker på nettet, vil prisen tildeles den autoriserte kontoinnehaveren av den sosiale mediekontoen. Den
“autoriserte kontoinnehaveren” er definert som den fysiske personen som sosiale medier-adressen er tildelt av
en internettleverandør, nettleverandør eller annen organisasjon (f.eks. Virksomhet, utdanningsinstitusjon, etc.).

5. VALG AV VINNERE og VARSLING
Vinneren vil bli valgt fra et tilfeldig trekning. Vinneren vil bli tildelt nøkler via e-post til e-postadressen som ble oppgitt
ved tidspunktet eller registreringen. Deltakeren er ansvarlig for å varsle Intel om endring av e-postadresse i løpet av en
giveaway-periode. Retur av en premie / premiemelding som ikke kan leveres kan resultere i diskvalifisering eller tap av
premien og valg av en alternativ vinner. Vinnerne vil bli varslet via e-post etter 12/17/2021.
6. PRISEN
a.

Premiene er: 1 vinner valgt fra en tilfeldig trekning av alle deltakere vil motta en Razer Blade 15 Base Model Full HD 144Hz - GeForce RTX 3060 [ARV: $1 800] og 10 000 Bloodhunt-tokens som skal brukes på et Battle
Pass eller andre gjenstander fra Bloodhunt-butikken. [ARV $80]. Total ARV må ikke overstige $1 900

b.

Premien kan ikke byttes, ikke overføres og kan ikke innløses for kontanter eller andre premier.

c.

Premieverdien som er oppgitt er det maksimale beløpet. Hvis markedet eller den kommersielle verdien av en
premie avviker fra dette maksimale beløpet, vil det ikke være noen ekstra kompensasjon for forskjellen til
vinneren.

d.

Prisen avhenger av tilgjengelighet. Sponsoren forbeholder seg retten til å erstatte en premie med en alternativ
premie av lik eller høyere verdi i det usannsynlige tilfellet at den opprinnelige premien som tilbys ikke lenger
er tilgjengelig.
Prisen består bare av de elementene som er spesifikt oppført som en del av prisen. Alle priser deles ut "som de
er" uten garantier, garantier, inkludert, men ikke begrenset til, kvalitet, tilstand, salgbarhet eller egnethet for et
bestemt formål. Vinnerne må henvende seg til produsenten for garantier eller garantier.

e.

f.

Sponsoren skal gjøre tilgjengelig etter mottak av en skriftlig forespørsel til https://game.info.intel.com/winnerrequest-page vinnerens etternavn og land innen tre (3) måneder etter stengningsdatoen for konkurransen, men
ingen andre informasjon om vinnerne vil bli gjort tilgjengelig. Noen landdeltakere kan be om navn og land blir
ikke publisert i tilfelle de vinner ved å kontakte @intelgaming før utløpsdatoen.
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7. BEGRENSNING AV ANSVAR
I den grad det er tillatt av de obligatoriske bestemmelsene i gjeldende lov, vil ikke sponsoren og dens tilknyttede
selskaper, sammen med deres respektive ansatte, ledere, direktører, agenter og representanter, under noen
omstendigheter være ansvarlige eller ansvarlige for å kompensere vinneren eller akseptere noen ansvar for tap, skade,
deltakerskade eller død som oppstår under eller i forbindelse med disse vilkårene og konkurransene (inkludert uten
begrensning fra vinners aksept eller bruk av premien). Imidlertid vil ingenting i disse vilkårene på noen måte begrense
Intels ansvar for død eller personskade forårsaket av uaktsomhet eller for andre forhold der ansvar ikke kan utelukkes
eller begrenses av loven. Dine lovbestemte rettigheter påvirkes ikke.

8.

DATABESKYTTELSE

Deltakeropplysninger levert i løpet av denne konkurransen blir behandlet i samsvar med disse vilkårene og
personvernreglene til Intel og kan overføres til tredjepartsleverandører for oppfyllelse og levering av premiene. Intels
personvernregler: Intels personvernerklæring.
Sponsor vil være kontrolleren for innsamling og bruk av en deltakers personlige informasjon i forbindelse med
deltakelse i konkurransen. For å utføre konkurransen vil følgende data om deltakeren bli samlet inn og behandlet navn,
leveringsadresse, e-postadresse, telefonnummer ("Deltakerens personlige data"). Deltakerens personopplysninger blir
opprettholdt i USA og vil bli brukt utelukkende til Sweepstakes-administrasjonen.
For deltakere lokalisert i Frankrike er denne behandlingen av deltakerens personopplysninger i USA basert på art. 6 (1)
punkt b Generell databeskyttelsesforordning (gjennomføring av avtale). De lagrede dataene blir slettet så snart
kampanjen er over. Deltakerens personlige data om prisvinnere vil bli lagret til utløpet av lovbestemt oppbevaring og
foreldelse.
For innbyggere i AU: Din personlige informasjon blir samlet inn for å gjennomføre denne kampanjen. Hvis du ikke
oppgir personlig informasjon, kan du kanskje ikke delta i kampanjen. Din personlige informasjon kan bli utlevert til
sponsorens tredjeparts tjenesteleverandører lokalisert i utlandet i USA. Sponsors personvernregler inneholder
informasjon om hvordan du kan få tilgang til eller korrigere din personlige informasjon eller klage på et potensielt
brudd på personvernet.

9.

GENERELT
a.

Avgjørelsen fra sponsoren i alle saker som gjelder konkurransen er endelig og juridisk bindende, og ingen
korrespondanse vil bli inngått.

b.

Eventuelle instruksjoner gitt ved inntastingspunktet i konkurransen skal være en del av vilkårene. I tilfelle
konflikt eller inkonsekvens med kommunikasjon (inkludert reklame eller konkurranser), vil disse vilkårene ha
forrang.

c.

Sponsoren forbeholder seg retten til, etter eget skjønn, å eliminere eller diskvalifisere eventuelle bidrag eller
deltakere som de anser for å være i strid med disse vilkårene eller ånden i konkurransen. Enhver deltaker, som
prøver å omgå påmeldingsprosessen eller instruksjonene etter en hvilken som helst metode, vil bli
diskvalifisert og enhver prisutdeling vil være ugyldig.

d.

Vi tolererer ikke noen som legger ut eller blir sett på å legge ut kommentarer via noen sosiale mediekanaler
eller noe annet sted i løpet av denne premiekampanjen som vi mener er mobbing, ondskapsfull eller
opprørende til andre aktører og tilhengere av Intel eller direkte rettet mot oss. Alle som handler på denne måten
vil bli diskvalifisert fra premiekampanjen.

e.

Hvis disse kampanjer av en eller annen grunn ikke kan gjennomføres som planlagt, inkludert, men ikke
begrenset til, på grunn av infeksjon av datavirus, feil, manipulering, uautorisert inngripen, svindel eller andre
årsaker utenfor rimelig kontroll av sponsoren som ødelegge eller påvirke administrasjonen, sikkerheten,
rettferdigheten, integriteten eller riktig oppførsel av kampanjene sponsoren forbeholder seg retten til etter eget
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skjønn å kansellere, avslutte, endre eller suspendere kampanjene og velge prisvinnere som beskrevet ovenfor
mottatt opp til kanselleringen / suspensjonen Dato. Melding om slik handling vil bli gitt på nettstedet.
f.
Sponsoren er ikke ansvarlig for manglende overholdelse av sine forpliktelser knyttet til denne konkurransen
der feilen skyldes noe utenfor dens rimelige kontroll. Slike omstendigheter skal omfatte, men ikke være
begrenset til, COVID-19-pandemi, værforhold, mekaniske problemer, omdirigering av fly eller andre
operasjonelle hendelser, brann, flom, orkan, streik, industrikonflikt, krig, fiendtlighet, politisk uro, opptøyer,
sivil oppstyr, uunngåelige ulykker, overordnet lovgivning eller andre forhold som utgjør force majeure
g.

Sponsoren påtar seg intet ansvar for bidrag som er forsinket, ufullstendig, tapt på grunn av tekniske årsaker
eller på annen måte. Sponsoren godtar videre ikke noe ansvar for systemfeil eller andre problemer som kan
føre til forstyrrelser i vinnervarsler eller premier i den grad loven tillater det.

h.

Sponsor er ikke ansvarlig for elektroniske overføringsfeil som resulterer i utelatelse, avbrudd, sletting, defekt,
forsinkelse i operasjoner eller overføring, tyveri eller ødeleggelse eller uautorisert tilgang til eller endring av
inngangsmateriale, eller for teknisk, nettverk, telefonutstyr, elektronisk feil på datamaskiner, maskinvare eller
programvare eller begrensninger av noe slag, eller unøyaktige overføringer av eller manglende mottak av
oppføringsinformasjon fra sponsor eller presentatør på grunn av tekniske problemer eller trafikkbelastning på
Internett eller på et hvilket som helst nettsted eller en hvilken som helst kombinasjon derav. Hvis Internettdelen av programmet av en eller annen grunn ikke er i stand til å kjøre som planlagt, inkludert infeksjon av
datavirus, feil, tukling, uautorisert inngrep, svindel, tekniske feil eller andre årsaker som ødelegger eller
påvirker administrasjonen, sikkerheten, rettferdigheten , integritet eller riktig oppførsel av denne Giveaway,
forbeholder Sponsor seg retten til etter eget skjønn å kansellere, avslutte, endre eller suspendere Giveaway.
Sponsor forbeholder seg retten til å velge vinnere fra kvalifiserte bidrag mottatt fra og med avslutningsdatoen.
Sponsorer forbeholder seg videre retten til å diskvalifisere enhver person som tukler med
påmeldingsprosessen. Sponsor kan forby en deltaker å delta i Giveaway hvis den bestemmer at deltakeren
prøver å undergrave den legitime driften av Giveaway ved å jukse, hacking, bedrag eller andre urettferdige
spillemetoder eller har til hensikt å misbruke, true eller trakassere andre deltakere. Forsiktig: Ethvert forsøk fra
en deltaker å bevisst skade et nettsted eller undergrave den legitime driften av Giveaway er et brudd på
kriminelle og sivile lover, og hvis et slikt forsøk blir gjort, forbeholder Sponsor seg retten til å kreve erstatning
fra en slik deltaker til lovens fulle omfang.

i.

Denne konkurransen kan markedsføres på flere mediesider, sosiale mediesider og e-postkommunikasjon, men
det er bare en premiepott.

Det er deltakerens ansvar å oppgi sine riktige, oppdaterte detaljer når de går inn i konkurransen og / eller
bekrefter aksept av en premie for at premien skal bli behandlet. Sponsoren påtar seg ikke noe ansvar for at
deltakere eller vinnere ikke gir nøyaktig informasjon, noe som påvirker enhver aksept og / eller levering av
noen premie.
j.

Ingen tredjeparts- eller bulkoppføringer. Oppføringer via tredjeparter, forbrukergrupper eller syndikater,
oppføringer med makroer eller andre automatiserte midler og oppføringer, som ikke tilfredsstiller kravene i
disse vilkårene i sin helhet, vil bli diskvalifisert. Hvis det blir tydelig at en deltaker bruker noen midler for å
omgå denne tilstanden, for eksempel og uten begrensning, falske forfalskning av data; bruker flere epostadresser; bruker flere postadresser; opptrer svindel eller uærlig etter sponsorens mening; bruker andre
identiteter enn sine egne; opprette falske identiteter eller bruke andre automatiserte, elektroniske, mekaniske
eller manuelle midler for å øke deltakernes bidrag eller på annen måte opptre i strid med disse vilkårene, vil
disse deltakerne bli diskvalifisert, og enhver premierett vil være ugyldig.

k.

Skulle det oppstå et skatteplikt, vil det være vinneren som har ansvar for å varsle sin egen regjering om den
aktuelle skatteavdelingen. I den grad loven tillater det, tar Intel Corporation og dets datterselskaper intet ansvar
eller erstatningsansvar for beskatning eller for andre kostnader som påløper i forbindelse med premier mottatt i
denne konkurransen.

l.

I den grad det er tillatt av de obligatoriske bestemmelsene i gjeldende lov, skal anvendelsen og tolkningen av
konkurransen og disse vilkårene og betingelsene være underlagt lovene i USA, og deltakerne i konkurransen
underlegges den eksklusive jurisdiksjonen til retten.
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For spørsmål om konkurranser, kontakt Intel på arrangementssiden, https://game.intel.com/giveaway/bloodhunt Twitter
eller Instagram @intelgaming.

© Intel Corporation. Intel-logoen og andre Intel-symbol er varemerker tilhørende Intel Corporation eller dets
datterselskaper. Andre navn eller varemerker kan hevdes som andres eiendom.
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