
 
Udbyder af konkurrencen er: 
Carlsberg Danmark A/S 
J. C. Jacobsens Gade 1 
1799 København V 
Tlf.: +45 3327 3327 
 
Teknisk leverandør: 
LeadFamly 
Brendstrupgårdsvej 13, 1.th 

8200 Aarhus N 

 
 
Sådan deltager du:  

• Køb en Carlsberg Pilsner 6-pack, 20-pack eller 24-pack, Carlsberg Pilsner 50 cl dåse eller 4x50cl pack 
samt Carlsberg Nordic Pilsner 6-pack eller 20-pack med rød dåsesplit og kampagne design. 

• Hver gang der købes en af de ovenstående forpakninger optjenes en kode pr. dåse. 

• Under dåsesplitten finder du en 8-cifret kode, som du skal indtaste på www.medholdet.dk / 
www.carlsberg.com/da-dk medholdet.dk .  

• Ved at klikke ”OK” accepterer du nærværende konkurrencebetingelser. 

• Kun personer bosat i Danmark kan deltage i konkurrencen. 

• Du skal være fyldt 18 år for at deltage. 

• Konkurrenceperioden løber fra 1. maj, og til og med 11. juli 2021. 
 

 Udtrækning af vindere: 
• Vinderne trækkes tilfældigt ved at indtaste den 8-cifret kode, som findes under den røde dåsesplit 

på Carlsberg fodbolddåsen. 

• Efter du har indtastet din mail og koden får du med det samme at vide, om du har vundet. 

• Vinderne modtager deres præmie senest 1 måned efter de har fået at vide, at de har vundet. 

• Når du deltager i konkurrencen via www.medholdet.dk bliver du bedt om at indtaste dine 
kontaktdata. 

• Hvis du vinder, vil præmien blive sendt direkte til den angivne adresse. 
 

Præmier:  
• Der er i alt  3.020 præmier til en total værdi af 267.780 kr: 

▪ 100 stk x landholdstrøje med Carlsberg logo værdi 500 kr/stk. 
▪ 200 stk x Carlsberg retro hummel trøje værdi 299 kr/stk. 
▪ 2.000 stk x Carlsberg Fan Wigs værdi 40 kr/stk. 
▪ 700 stk x Carlsberg Fan halstørklæder værdi 100 kr/stk. 
▪ 20 stk x Carlsberg Fan halstørklæder mega size værdi 399 kr/stk. 

• Præmien er sponsoreret af Carlsberg Danmark A/S. 

• Præmierne kan ikke ombyttes til kontanter eller andre varer. 

• Carlsberg påtager sig intet ansvar for præmierne, hverken mangelansvar, produktansvar m.m. 

• Der er ingen begrænsninger på hvor mange én enkelt deltager kan vinde, men hver tilmeldte mail 
adresse har kun muligheden for at vinde én landsholdstrøje, én retro hummel trøje og ét mega 
halstørklæde. 
 

http://www.medholdet.dk/
http://www.carlsberg.com/da-dk%20medholdet.dk


 
Brug af persondata: 
 

• Ved deltagelse i konkurrencen gives samtidig samtykke til registrering af navn, e-mailadresse og 
øvrige nødvendige kontaktoplysninger.  

• De oplysninger, som du afgiver i forbindelse med konkurrencen vil alene være tilgængelige for 
Carlsberg og LeadFamly, der er teknisk leverandør til konkurrencen, og vil kun blive brugt i denne 
sammenhæng.  

• Data kan ikke bruges af tredjepart. 

• Carlsberg er forpligtet til beskyttelse af deltagernes privatliv. 

• Alle personlige data, som overdrages ved tilmeldingen, opbevares under sikre forhold. 

• Såfremt du ønsker at vi sletter den indsamlede persondata, skal du kontakte os på 
forbrugerservice@carlsberg.dk hvorefter vi snarest muligt vil slette dataen. Du skal dog være 
opmærksom på, at du samtidig vil blive slettet fra deltagelsen i konkurrencen. 

• Du har til hver en tid mulighed for at trække dig fra konkurrencen ved at sende en mail til 
forbrugerservice@carlsberg.dk 
 
 

Desuden: 
• Carlsberg er ikke ansvarlige for eventuelle trykfejl. 

• Ved mistanke om snyd har Carlsberg ret til at tjekke op på og udelukke deltagere. 

• Ansatte hos Yellow Umwelt og LeadFamly, samt medarbejdere fra Carlsberg Supply Company 
Danmark A/S og Carlsberg Danmark A/S samt disses ægtefæller/kærester/partnere og børn må ikke 
deltage i konkurrencen. 

• Carlsberg forbeholder sig til enhver tid retten til eventuelt at tilpasse betingelser og mekanik for 
nærværende konkurrence. 

• Spørgsmål omkring konkurrencen kan rettes til Carlsberg Danmark, J.C. Jacobsens Gade 1, 1799 
København V, tlf.: +45 3327 3327 

 

□ Ja, jeg har læst og accepterer konkurrencebetingelserne.[hyperlink] 
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