
Konkurrenceregler for TechNet Surface konkurrence 

Deltagelse 

1. Denne konkurrence er åben for alle, virksomheder, privatpersoner og studerende (over 18 år) der 

er bosiddende i Danmark, dog ikke ansatte ved Microsoft Danmark.  

2. Arrangøren (Microsoft) forbeholder sig retten til at verificere berettigelse af deltagelse samt 

deltagernes identitet. 

3. Deltagere vil blive anset for at have accepteret disse regler og at være bundet heraf, når de 

tilmelder sig konkurrencen. 

4. Konkurrencen starter d. 6. maj 2013 og slutter d. 16. juni 2013. 

5. Hver deltager kan deltage én gang pr. Microsoft Account. 

6. Deltagelse skal registreres via dette registrerings site 

7. Deltagelse er omkostningsfrit 

Konkurrencedeltagelse 

1. Deltagelse forudsætte at Microsoft Hyper-V Server software hentes fra Microsoft Evaluation 

Center via dette link 

2. Deltagelse forudsætte registrering hos Microsoft Evaluation Center og 

konkurrenceregistreringsside via samme Microsoft Account. 

3. Deltagelse forudsætter accept af relevante licensbetingelser. 

 

Vinderne 

1. Arrangøren registrere alle konkurrencedeltagelser, og trækker lod om de 1 (én) vindere. 

2. Vinderen vil modtage sin præmie i løbet af juni måned 2013, på den ved registreringen valgte 

adresse i Danmark. 

 

Præmien 

1. Præmierne er 1 x Microsoft Surface Pro (64GB model). Præmien leveres til postadresse i 
Danmark. 

2. Betaling af skat er arrangøren udvedkommende. 

3. Arrangøren vil pr. e-mail kontakte vinderne, senest inden for 4 uger fra, konkurrence er afsluttet 

Personoplysninger 

1. Alle personoplysninger, der bliver indsamlet i forbindelse med denne konkurrence, behandles i 

overensstemmelse med Microsofts erklæring om beskyttelse af personoplysninger, der findes på 

http://privacy.microsoft.com 

2. Microsoft vil bruge personoplysningerne til at kontakte deltagerne for at bekræfte deltagelsen 

og for at kontakte vinderne. 

3. Du har ret til at bede Microsoft om indsigt i dine personoplysninger. 

Generel 

1. Disse vilkår og betingelser, gennemførelsen af denne konkurrence og fortolkningen og 

håndhævelsen af disse vilkår og betingelser skal eksklusivt være underlagt og fortolkes i 

overensstemmelse med dansk ret. Deltagere underlægger sig uigenkaldeligt og eksklusivt 

domstolene i Danmark. 

2. Arrangøren er Microsoft Danmark ApS, Tuborg Boulevard 12, DK-2900 Hellerup, att. Rasmus 

Hald (rasmush@microsoft.com). 

3. Arrangøren reserverer sig retten til under rimelige omstændigheder at aflyse denne konkurrence 

på et hvilket som helst tidspunkt, uden derved at pådrage sig nogen form for ansvar. 

4. Ved spørgsmål til konkurrencen kontakt Rasmus Hald (rasmush@microsoft.com). 
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