
Betingelser for deltagelse i konkurrencen 

 

Deltagelsen i konkurrencen er ikke købsbetinget.  

For at deltage i konkurrencen skal deltageren være fyldt 18 år, og bosiddende i Danmark. 

 

Der skal afgives kontakttilladelse for at kunne deltage i konkurrencen og for at stemme på en 

deltager. Den video med flest stemmer i én uge vinder ugepræmien. 

Disse stemmer tælles op mandag kl. 24:00. Den sidste uge bliver opgørelsen lavet d.26/12, kl. 

24:00. En person kan kun vinde ugekonkurrencen én gang.  

Blandt de som stemmer, trækkes en vinder om ugen, ved lodtrækning. Telenor medarbejdere 

(inkl. ansatte i shop in shop i Bilka, og Føtex) og deres husstande, må gerne deltage ved at 

indsende videoer, men kan ikke vinde præmier.  

 

Hovedpræmien er et ophold i en Europæisk by for 2 personer, koncertbilletter til Robbie 

Williams, og et meet and greet. Hovedpræmien har en værdi af 20.000 kr. Den samlede værdi 

af præmier i konkurrencen er 50.000 kr. Præmierne kan ikke ombyttes til kontanter, eller 

andre produkter. 

 

Vinderen af hovedpræmien findes af en jury bestående af personer fra Robbie Williams 

pladeselskab Universal Music samt fra Telenor. Dagsvindere, ugevindere og andre præmierede 

afgøres undervejs i konkurrencen, enten af juryen, ved lodtrækning eller af brugeres stemmer. 

 

Gaver for deltagelse uddeles så længer lager haves, og kan variere undervejs i konkurrencen.  

Mistede eller slettede koder modtaget på sms, kan ikke erstattes eller gensendes. Man kan 

uploade så mange videoer man vil, men kan kun deltage én gang og med én video i 

konkurrencen - og der uddeles kun én kode per person, til én gave. 

 

Telenor forbeholder sig retten til at anvende alt indsendt materiale og video i 

markedsføringsmæssig sammenhæng, fx i online bannere, TV spots, social media og lignende. 

Telenor er ikke ansvarlig for brugernes egne delinger af indsendte videoer, hverken mellem 

brugere, til medier eller i sociale medier. 

  

Konkurrencen løber fra d. 19. november til den 26. december. Vinderen af hovedpræmien 

offentliggøres d. 27. december. 

 


