
Betingelser for tilmelding til nyhedsmails og konkurrencen 

Når du både tilmelder dig nyhedsmails og konkurrencen, giver du samtykke til, at vi må kontakte 

dig i overensstemmelse med disse betingelser. 

Du accepterer at modtage Lidl's nyhedsmails på den opgivne e-mailadresse via e-mail. Vi sender 

normalt 2 nyhedsmails til dig pr. uge, men dette kan variere. Nyhedsmailsene kan bl.a. indeholde 

henvisning til vores digitale tilbudsavis, oplysninger om og markedsføring af vores dagligvare- og 

nonfoodudvalg samt informationer om konkurrencer, informationer om events og produktnyheder. 

Derudover accepterer du, at vi uploader din e-mailadresse til annonceringsværktøjer hos Facebook 

og Google med henblik på, at de kan identificere dig, så vi kan vise dig målrettede annoncer fra 

Lidl, når du besøger hjemmesider i Facebooks og Googles netværk. Det betyder, at Facebook og 

Google også håndterer din e-mailadresse. Din e-mailadresse vil ikke blive brugt til andre formål og 

vil via systemerne blive omdannet til en anonymiseret e-mailadresse. 

Ønsker du at afmelde vores nyhedsmails, kan dette gøres via linket i hver enkelt nyhedsmail. 

Ønsker du ikke, at vi bruger din e-mailadresse til at vise dig målrettede bannere, kan du altid 

kontakte os via online@lidl.dk og frabede dig dette. 

Når du tilmelder dig vores nyhedsmails, deltager du samtidig i konkurrencen om en cykeljersey fra 

Quick-Step Floors. Se betingelserne for konkurrencen herunder. 

Konkurrencebetingelser 

Om konkurrencen 

For at deltage i konkurrencen skal du tilmelde dig Lidl's nyhedsmails og konkurrencen senest 

mandag d. 16. september 2018 kl. 12. Efter din tilmelding sender vi dig en bekræftelsesmail for 

nyhedsmails. Denne skal bekræftes for at deltage i konkurrencen. Dette gælder dog ikke, hvis du 

allerede er tilmeldt vores nyhedsmails i forvejen. Så modtager du ikke en bekræftelsesmail på dette, 

men deltager automatisk i konkurrencen. Vi trækker lod blandt de personer, der er tilmeldt på 

udtrækningstidspunktet. 

Konkurrencen er åben for alle personer over 18 år, der er bosat i Danmark. Lidl forbeholder sig 

retten til at kontrollere alderen på vinderen. Lidl's medarbejdere og medlemmer af deres husstande 

er udelukkede fra at deltage. 

Konkurrenceperiode 

Konkurrencen kører i perioden frem til og med mandag d. 16. september 2018 kl. 12. Lidl kan ikke 

garantere, at serveren er tilgængelig til enhver tid. 

Gevinster og lodtrækning Blandt alle tilmeldte i perioden 9. august 2018 til mandag d. 16. 

september 2018 kl. 12 2018 trækker Lidl lod om en cykeljersey fra Quick-Step Floors. Vinderen 

findes ved lodtrækning og offentliggøres uge 38 2018 med fornavn, forbogstav i efternavn og by på 

lidl.dk. 



Lidl afholder de præmieafgifter, som konkurrencen udløser. 

1 Quick-Step Floors cykeljersey. 

Der trækkes én vinder af en cykeljersey fra Quick-Step Floors kr. Vinderen kontaktes via e-mail og 

har herefter 1 uge til at svare tilbage, ellers går præmien videre til en anden. I dette tilfælde 

foretages en ny lodtrækning. Den oprindelige vinder kan i så fald ikke gøre krav gældende mod 

Lidl. Præmien fremsendes efter aftale. Du er selv ansvarlig for rigtigheden af din e-mailadresse og 

Lidl fralægger sig ansvaret for mails, der ikke kommer frem. Den udlovede præmie kan ikke 

ombyttes til kontanter eller andre præmier. 

Udelukkelse fra deltagelse 

Hvis du opgiver forkerte personlige oplysninger eller på anden måde forstyrrer det reglementerede 

forløb af konkurrencen, kan du blive udelukket fra deltagelse i konkurrencen og fordelingen af 

præmien. 

Øvrigt 

Lidl forbeholder sig desuden ret til, uden varsel og uden særskilt annoncering, at ændre disse 

deltagerbetingelser, såfremt dette af juridiske og konkrete grunde bliver nødvendigt. 

Lidl kan ikke holdes ansvarlig for deltagernes eventuelle tab forbundet med deltagelse i 

konkurrencen. Det gælder endvidere, at Lidl ikke er ansvarlig for eventuelle tilkendegivelser m.v. i 

forbindelse med konkurrencen af personer uden tilknytning til Lidl. 

Eventuelle klager, der refererer til gennemførelsen af konkurrencen, skal fremsendes skriftligt til 

Lidl Danmark K/S, Att. Marketing, Profilvej 9, 6000 Kolding eller via e-mail til online@lidl.dk. 

Hvis du har spørgsmål til konkurrencen, er du velkommen til at kontakte vores 

Kundeserviceafdeling her. 

Databeskyttelse 

Se vores regler for databeskyttelse her: Databeskyttelse hos Lidl. 

 

 

https://ssl.lidl.dk/da/kontaktformular.htm
http://www.lidl.dk/da/databeskyttelse.htm

