Konkurrencebetingelser
For dig, der stemmer
1. For at deltage i denne konkurrence, skal du udfylde formularen på www.dtaa17.dk. Det er gratis
og du kan deltage i konkurrencen, så mange gange du vil, men du må kun stemme på hver restaurant
én gang.
2. Det er muligt at deltage i konkurrencen fra d. 1. august til midnat d. 31. oktober 2017.
3. For at kunne deltage i konkurrencen, skal du være bosiddende i Danmark og være fyldt 18 år.
Ansatte hos Just Eat eller vores samarbejdspartnere, deres familier, eller andre der har forbindelse
til konkurrencen må gerne deltage, men udgår fra lodtrækningen og kan derfor ikke vinde.
4. Der vil blive udtrukket én ugentlig vinder fra uge 34-44 2017, blandt alle de deltagere som har
stemt i den forgangene uge. Vinderne vil blive kontaktet via mail og vedkommende har herefter 4
uger til at henvende sig og modtage præmien. Sker dette ikke, forbeholder Just Eat sig retten til at
tilbagetrække præmien.
5. Præmierne i konkurrencen er 11 gavekort til Just Eat á 400 kr. + ét gavekort á 600 kr., der
udloddes den sidste uge. For brugen af disse gavekort gælder Just Eats generelle handelsbetingelser.
6. Præmien kan ikke refunderes, ej heller byttes, skiftes ud, indløses til andet eller overføres til
penge under nogen omstændigheder. Præmien er underlagt princippet om rådighed og JUST EAT
forbeholder sig derfor retten til, at erstatte alle præmier med andre præmier af samme værdi, såfremt
den oprindelige præmie er udgået. Vinderne er selv ansvarlige for at være i stand til modtage deres
præmie på et givent sted og tidspunkt, herunder ligeledes ansvarlige for, selv at betale de udgifter
der måtte være forbundet hermed.
7. Just Eat forbeholder sig retten til at afvise deltagere, herunder upassende deltagere eller deltagere
som ikke udviser den rette ånd, efter eget skøn.
8. Just Eat forbeholder sig retten til, at tilbagekalde konkurrencen til enhver tid uden tidligere
skriftlig anmeldelse og/eller at ændre og justere disse skrevne handelsbetingelser. Just Eat
forbeholder sig endvidere retten til at udelukke/diskvalificere virksomheder, der ikke udviser den
rette ånd, efter eget skøn.
9. Bag denne konkurrence står Just Eat, Lyngbyvej 20, 2100 København Ø, Danmark.
Konkurrencen er drevet af Just Eat og er på ingen måde sponsoreret, drevet eller administreret af
Twitter, Facebook eller noget som helst andet social media site.
10.

Just Eats beslutning er endelig og bindende på alle måder i relation til konkurrencen.

11. Ved at deltage, giver du Just Eat en global, ikke eksklusiv, royaltyfree rettighed (med retten til
at udstede underlicenser) til at bruge, kopiere, reproducere, processere, tilpasse, ændre, publicere,
transmittere, udstille og uddele al indhold i relation til din deltagelse, i hvilke som helst medier,
samt andre distributionskanaler, kendte såvel som ikkekendte samt de kanaler der udvikles på et
senere tidspunkt.

12. Vinderne accepterer brugen af deres navn og billede i enhver PR sammenhæng, som har at gøre
med konkurrencen. Alle personlige data som er samlet ind som en del af konkurrencen, vil blive
behandlet i overensstemmelse med dansk lovs regler for databeskyttelse. For mere information om
vores Privacy Policy, besøg da www.just-eat.dk
13. Alle standard vilkår og betingelser for brug af Just Eats hjemmeside og tjenesteydelser er
ligeledes gældende her.
14. Disse vilkår og betingelser og enhver tvist eller krav (herunder en ikkekontraktmæssig tvist eller
krav), der udspringer af eller i forbindelse med disse vilkår og betingelser er underlagt lovgivningen
i Danmark og underlagt den eksklusive jurisdiktion af de danske domstole.
15. Deltagelse i konkurrencen vil blive anset for accept af disse vilkår og betingelser.

For dig, som virksomhed
1. For at deltage i konkurrencen, skal din virksomhed have en gyldig registrering som et aktivt
selskab hos Selskabsstyrelsen når konkurrencen slutter d. 31. oktober 2017.
2. Vinderne vil blive inviteret og offentliggjort til Danish Take Away Award show onsdag d. 8.
november 2017.
3. Vinderne er selv ansvarlige for at være i stand til modtage deres præmie på et givent sted og
tidspunkt, herunder ligeledes ansvarlige for, selv at betale de udgifter der måtte være forbundet
hermed. Præmien kan ikke refunderes, ej heller byttes, skiftes ud, indløses til andet eller overføres
til penge under nogen omstændigheder.
4. Der vil blive kåret 13 vindere i alt; 6 regionale vinder og 6 køkkentype vindere og 1 vinder af
hovedpræmien. Vinderen af hovedpræmien, er den restaurant, som modtager det højeste antal
stemmer under afstemning perioden.

Priser til DANISH TAKE AWAY AWARDS 2017
Hovedprisen
Den restaurant, der samlet har modtaget flest stemmer
Regionspriser
Køkkentypepriser
 Nordjylland
 Årets veganske/vegetariske take away
 Midtjylland
restaurant
 Sønderjylland
 Årets premium take away restaurant
 Fyn + Øerne
 Årets asiatiske take away restaurant
 Sjælland
 Årets sydeuropæiske take away restaurant
 Hovedstaden
 Årets klassiker
 Årets nyhed

5. Just Eat forbeholder sig retten til, at tilbagekalde konkurrencen til enhver tid uden tidligere
skriftlig anmeldelse og/eller at ændre og justere disse skrevne handelsbetingelser.
6. Bag denne konkurrence står Just Eat.DK ApS, Lyngbyvej 20, 2100 København Ø, Danmark.
Konkurrencen er drevet af Just Eat og er på ingen måde sponsoreret, drevet eller administreret af
Twitter, Facebook eller noget som helst andet social media site.
7. Just Eats beslutning er endelig og bindende på alle måder i relation til konkurrencen, og der vil
ikke blive indgået diskussion om noget.
8. Ved at deltage, giver du Just Eat en verdensomspændende, ikke eksklusiv, royaltyfree licens
(med retten til underlicens) til at bruge, kopiere, reproducere, processere, tilpasse, ændre, publicere,
transmittere, udstille og uddele indhold i hvilken som helst og alle medier, samt andre
distributionskanaler, som måske ikke er kendt endnu eller udvikles senere.
9. Vinderne accepterer brugen af deres navn og billede i enhver PR sammenhæng, som har at gøre
med konkurrencen. Alle personlige data som er samlet ind som en del af konkurrencen, vil blive
behandlet i overensstemmelse med dansk lovs regler for databeskyttelse. For mere information om
vores Privacy Policy, besøg da www.just-eat.dk
10. Alle standard vilkår og betingelser for brug af Just Eats hjemmeside og tjenesteydelser er
ligeledes gældende her.
11. Disse vilkår og betingelser og enhver tvist eller krav (herunder en ikkekontraktmæssig tvist eller
krav), der udspringer af eller i forbindelse med disse vilkår og betingelser er underlagt lovgivningen
i Danmark og underlagt den eksklusive jurisdiktion af de danske domstole.
12. Deltagelse i konkurrencen vil blive anset for accept af disse vilkår og betingelser.
13. Just Eat forbeholder sig retten til at afvise deltagere, herunder upassende deltagere eller deltagere
som ikke udviser den rette ånd, efter eget skøn.

