
Vilkår og betingelser for Fitbit Perfect Fit ™ hund & kat konkurrence Maj – Juli 2020 
 
Afholder af konkurrencen: 
Mars Danmark A/S (Mars), Ørestads Boulevard 67, 2300 København S (Mars®).  
contact@dk.mars.com  
 
Præmier 
80 deltagere totalt på tværs af Danmark, Sverige, Finland & Norge vil blive udvalgt som vindere. De valgte 
vindere vil modtage en Fitbit til sig selv, samt en Tractive GPS til deres kat eller hund til en værdi af 800 kr. Hvis 
vinderen er en katte-ejer, vil vinderen her også modtage et Tractive sikkerhedshalsbånd til deres kat, til en værdi 
af 50 kr. Alle deltagere der ikke vinder vil modtage en rabatkode på 30% til at købe Tractive produkter.  
 
Deltagelses-tidsramme 
Deltagelse vil være muligt fra 7 Maj 2020. 
Konkurrencen slutter 8 uger fra 7 Maj 2020 (dvs. 7 Juli 2020). Du kan kun deltage en gang, ved at uploade din 
kvittering, der beviser købet af et Perfect Fit produkt inden for konkurrence-tidsrammen.  
 
Sådan deltager du 
Deltagelse er muligt via hjemmesiden www.perfect-fit.dk. Deltagere må logge ind hvis de allerede har et log-in 
eller oprette en profil hvis de ikke allerede har en, uploade deres kvittering fra et køb af et Perfect Fit produkt 
(kat eller hund), samt besvare de 3 konkurrence-spørgsmål på hjemmesiden og udfylde deres kontakt 
information. 
Spørgsmål der skal besvares for at deltage:  

1. Er Perfect Fit blevet udviklet med dyrelæger og ernæringseksperter fra Waltham Center For Pet 
nutrition ? (Ja/Nej) 

2. Hvad indeholder enhver Perfect Fit opskrift? 
a. Den unikke Total 5-formular 
b. Den unikke Total 2-formular 

        3. Fortæl os hvorfor vi skal udvælge dig som vinder (Åbent spørgsmål) 
 
Deltagelse foregår på: www.Perfect-fit.dk 
 
Konkurrencen 
Mars® udvælger vinderne efter de 8 uger fra 7 Maj, 2020 er gået, dvs. den 7 Juli 2020].  Vinderne vil blive 
kontakt umiddelbart derefter. Hvis mindre end 80 deltagere har registreret sin deltagelse når konkurrencen 
slutter, vinder alle deltagere.  
 
Hvem kan deltage? 
- Deltageren skal være mindst 18 år gammel 
- Deltageren skal bo i Danmark, Finland, Norge eller Sverige 
- Medarbejdere ved Mars Nordics, Perfect Fit ™, samt BBDO Proximity og Valassis, må ikke deltage i 
konkurrencen 
 
Betingelsesvilkår 
- Hvis vinderen ikke opfylder ovenstående krav, har arrangørerne retten til at udvælge en ny vinder til ethvert 
tidspunkt. 
- Vinderne vil blive udvalgt på baggrund af korrekte svar på konkurrencespørgsmålene, samt den bedste 
beskrivelse af hvorfor vedkommende skal vælges som vinder. Dette vil blive evalueret af et panel fra Mars®, og 
vil blive offentliggjort mår konkurrencen slutter. 
- For at kunne modtage præmierne, må vinderne have indikeret deres fulde navn, alder og fulde adresse i 
forbindelse med registrering til konkurrencen.  
- Vinderne vil blive informeret direkte via email og Mars® vil sende præmierne direkte til adressen vinderne har 
informeret. Hvis præmierne er returneret fordi adressen eller navnet er forkert, har Mars® rettighed til at 
udvælge nye vindere, hvorefter den originale vinder ikke vil have ret til præmien. 
- Du kan deltage I konkurrencen på: https://www.Perfect-fit.dk/ 
- Arrangøren udgiver ingen information der benyttes til at vælge vinderen eller nogen anden information 
omkring vinderen, såsom navnet.  
- Det er vinderens ansvar at indgive til SKAT at de har vundet og at betale enhver form for associeret SKAT.  
 
 
Brug af personlig information 
 

mailto:contact@dk.mars.com
http://www.perfect-fit.dk/


- Mars® anvender din personlige data til det formal at udøve konkurrencen og for at kunne konktakte dig og 
sende dig præmien skulle du være en af vinderne.   
- Mars vil slette alt personlig data efter konkurrencen er færdig og præmierne er sendt ud og modtaget af 
vinderne. 
 - Al information givet I forbindelse med din deltagelse er opbevaret sikkert.  
-  Du kan læse om den fulde privatlivspolitik I forbindelse med konkurrencen i datapolitkken. 
- Ved at deltage I konkurrencen og separat at klikke på boxen og give samtykke, erklærer du dig enig I at Mars® 
må få al information der er krævet til konkurrencen, efter disse betingelser og vilkår, samt i henhold til 
datapolitikken.  
- Informationen du giver er kun tilgængelig for Mars Nordic, BBDO Proximity og Valassis. 
- Al information er opbevaret sikkert 
- Præmierne er sponsoreret af Mars Danmark 
- Præmierne kan ikke udveksles til penge eller andre produkter 
- Mars® er ikke ansvarlige for print-fejl eller deltagelse der ikke er registreret på baggrund af tekniske 
problemer 
- I tilfælde af mistænkt snyd har Mars® rettigheder til at tjekke og afvise deltagelere 
- Mars® har retten til at fjerne stødende ord eller billeder 
 
 
Konkurrenceudøver 
Mars Danmark A/S, Ørestads Boulevard 670, 2300 København S. 
contact@dk.mars.com  
 
Facebook og Instagram tager ikke del i denne konkurrence eller noget relateret til konkurrencen. 
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