
Konkurrencebetingelser 

Generelt om konkurrencen 
Konkurrencen er udarbejdet af GF Forsikring. Konkurrencen løber fra den 26. juni 2020 til og 
med den 10. august 2020. 
Du deltager i konkurrencen ved at udfylde formularen og indsende dine oplysninger. 

 
Præmie 
Vi trækker 3 vindere blandt alle, der har deltaget. Lodtrækningen foretages den 12. august 2020. 
Præmien er 3 stk. gavekort til Golf Experten til en værdi á 1.000 kr. Præmien kan ikke ombyttes til 
kontanter. Tidspunkt for afhentning/udlevering af præmien aftales med konkurrencens vindere, men 
er som udgangspunkt på det lokale klubkontor. 

 
Sådan findes vinderne 
Vinderne findes gennem tilfældig lodtrækning blandt alle, der har udfyldt deres oplysninger. Vinderne 
vil blive kontaktet umiddelbart efter konkurrencens udløb via det oplyste telefonnummer. Hvis 
nummeret ikke virker, eller hvis vi ikke har kunnet komme i kontakt i løbet af én uge, forbeholder vi 
os ret til at trække en ny. 

 
Vindere af GF’s konkurrencer offentliggøres på vores hjemmeside: 
https://www.gfforsikring.dk/kundeservice/konkurrencer 

 
Konkurrencevilkår og betingelser 
Du kan kun deltage én gang – dubletter vil blive sorteret fra. 
For at kunne deltage i konkurrencen, skal du være bosat i Danmark og være fyldt 18 år. For at deltage 
i konkurrencen skal du takke ja til et uforpligtende forsikringstjek, som ikke er købsbetinget. Brugere, 
som mistænkes for snyd, vil blive ekskluderet fra konkurrencen, og kan ikke gøre krav på 
en evt. præmie. 
Ansatte og medarbejdere i GF Forsikring, deres ægtefælle/samlever og familier kan ikke deltage i 
konkurrencen. 
GF Forsikring tager forbehold for trykfejl eller fejl i forbindelse med præmieinformationer. 
Derudover forbeholder GF Forsikring sig retten til at ændre konkurrencebetingelserne eller stoppe 
konkurrencen uden varsel, hvis det er nødvendigt, og GF har i den forbindelse også ret til ikke at 
udløse præmien. 
GF Forsikring indsamler dine personoplysninger til brug for lodtrækning, kontakt af vindere og 
opringning til et uforpligtende forsikringstjek. 
Læs vores persondatapolitik på https://www.gfforsikring.dk/generel-information/ 
persondatapolitikog-samtykke 
GF Forsikring forpligter sig til at overholde lovgivningen om beskyttelse af personoplysninger og 
medielovgivningen. 
Vinderens personoplysninger vil blive slettet efter 6 måneder. Alle øvrige deltageres 
personoplysninger vil blive slettet to måneder efter konkurrencens udløb. 
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