
Vilkår for deltagelse i Nutrilett Q3 kampanje. 
 
Orkla Health AS («Organisatoren») er ansvarlig for konkurransen i samarbeid med Stök.se.  
Ved deltagelse i konkurransen vil konkurransevilkårene her anses som akseptert. 
 
1. Kampanjeperiode 
Kampanjen starter 1. september 2017 og avsluttes 30. september 2017. 
 
2. Hvem kan delta 

 Konkurransen er åpen for enhver person med unntak av personer ansatt hos 
Organisatoren, eller andre involverte selskaper. 

 Personer må være fylt 16 år for å delta. 
 
3. Hvordan man deltar 

 Man deltar på siden nutrilett.no og registrerer sine detaljer 
 Når man har registrert seg og godtatt vilkårene er man med i konkurransen om å vinne en 

ferdigstrikket Skappelgenser fra Skappelstrikk.no 
 Vinnere blir trukket og kontaktet fortløpende. Vinnerne i helgene blir kontaktet ved første 

påfølgende virkedag. 
 Man kan delta flere ganger om ønskelig, men hver deltaker kan  kun motta én premie. 

 
4. Publisering av vinnere 

 Vinnerne blir publisert på nettsiden vår. 
 

5. Om konkurransen 
 I kampanjeperioden blir det trukket totalt 30 premier. 
 Alle som deltar har lik mulighet til å vinne. 
 Premiene under denne konkurransen er forbeholdt deltageren og kan ikke overføres til 

andre personer. 
 Vinnere av konkurransen må oppgi alle nødvendige opplysninger for at Organisatoren 

skal kunne utstede og oversende premiene. Eventuelle forsendelsesutgifter eller gebyrer 
knyttet til premiene dekkes av Organisatoren.  

 Organisatoren kan oppheve premietildelingen dersom tilstrekkelige opplysninger for å 
utstede og oversende premien ikke gis innen rimelig tid eller dersom vinneren oppgir feil 
opplysninger. 

 
6. Om premier: 

 Det er 30 gensere strikket av Skappelstrikk.no som skal deles ut.  
 Genserne er grå og er strikket i størrelsen S, M, L, XL, valgt størrelse kan ikke byttes eller 

refunderes. 
 
7. Generell informasjon 

 Dersom denne konkurranse ikke kan gjennomføres som planlagt, forbeholder 
Organisatoren seg retten til å endre vilkårene for konkurransen. 

 Organisatoren kan diskvalifisere enhver deltager i konkurransen eller nekte å gi ut premie 
under konkurransen dersom deltagerne ikke opptrer i samsvar med konkurransevilkårene 
eller dersom det er mistanke om juks. 
 

 
9. Spørsmål 

 Ved spørsmål til konkurransen kan man kontakte kundeservice på 
http://www.nutrilett.no/kontaktskjema/ 
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