
Ejendom udtrykkeligt reserveret. En duplikering 

eller videregives til tredjemand i en hvilken som helst form 

er ikke uden skriftlig tilladelse fra ejeren tilladt

POSTADRESSE

Brundtlandparken 5

6520 Toftlund

Besøgsadresse

Grote Bosweg 1

3771 LJ Barneveld

T:   +45(0)69912612

E: info@boschbeton.dk

HVAD KAN MAN VINDE?

1 PLANSILO TIL EN VÆRDI AF 25.000,- EURO 

F.eks. en silo med to rækker på 40 m længde og 2 m højde; bygget med den 

nye LA-S støttemur, leveret og opstillet hos dig på gården.

• Kampagnen “Vind en plansilo” tilbydes af Bosch Beton GmbH & Co. KG, 

Siemensstraße 31 i 47533 Kleve, Forbundsrepublikken Tyskland, for kunder 

hos Bosch Beton GmbH & Co. KG i Kleve samt for kunder hos Bosch Beton 

Danmark ApS, Brundtlandparken 5,DK-6520 Toftlund, Danmark (i det følgende 

kaldt: “Bosch Beton”).

• Kun deltagere, der opfylder kampagnebetingelserne som anført nedenfor, 

kan deltage. Kort sagt betyder det, at deltagelse kun er mulig for parter, der 

køber en ny plansilo (to rækker, tyve stk. støttemure) hos Bosch Beton inden 

for den kampagneperiode, der er angivet nedenfor. Parter/tredjemænd, 

der ikke opfylder disse betingelser, er udelukket fra at deltage i denne 

konkurrence.

• Du har bestilt en plansilo fra Bosch Beton i overensstemmelse med din 

ordrebekræftelse.

• Bestillingen skal være modtaget mellem den 14. februar 2022 og 30. april 

2022. Du kan rette henvendelse telefonisk eller via plansilokonfiguratoren 

på webstedet www.minplansilo.dk. Hvis din bestilling er afgivet via en 

mellemmand, anses du for at være slutbruger af den plansilo, du har bestilt, og 

er du deltager i denne konkurrence. Mellemmænd, uanset i hvilken form, er 

udtrykkeligt udelukket fra at deltage. 

• Ordrer, der er afgivet i perioden fra 1.1.2022 til 14.2.2022, kan stadig deltage i 

denne kampagne ved at bekræfte skriftligt via ordrebekræftelsen, at de ønsker 

at deltage.

• Den silo, som du har bestilt, skal være leveret til og opstillet hos dig senest 1. 

juni  2023.

• Vinderen trækkes tilfældigt og upartisk den 5 maj 2022. Bosch Beton 

kontakter vinderen personligt inden for fem arbejdsdage efter lodtrækningen.

• Der kan ikke korresponderes vedrørende resultatet.

• Vinderen af plansiloen har mulighed for at reducere eller udvide den 

vundne silo i samråd med og med samtykke fra Bosch Beton. Hvis vinderen 

vælger en mindre silo, har vedkommende ikke ret til nogen refusion. Hvis 

vinderen vælger at købe en større silo, kan værdikuponer, rabattilbud eller 

tilbud fra andre kampagner ikke kombineres med denne konkurrence. Køb af 

ekstra dele til plansiloen sker på de betingelser og til de priser, der gælder hos 

Bosch Beton på det pågældende tidspunkt. 

• Præmien leveres først, når den oprindelige bestilling er leveret og betalt. 

• Vinderen er forpligtet til at lade Bosch Beton opstille den plansilo, 

vedkommende har vundet, på vinderens ejendom, og vedkommende må ikke 

lade plansiloen opstille hos en anden.  

• Deltagelse i konkurrencen er gratis. Ved at deltage i kampagnen accepterer 

du kampagnebetingelserne. 

• Hvis og i det omfang det konstateres, at der skal betales gevinstafgift, så 

fratrækkes denne afgift fra den udbetalte bruttopræmie. I betragtning af 

betingelserne for deltagelse vil modtageren være berettiget til at modregne 

gevinstafgiften, forudsat den vundne præmie benyttes til erhvervsmæssige 

formål. Deltagelse er begrænset til juridiske personer eller myndige fysiske 

personer med fast forretningssted, bopæl og/eller leveringssted i Tyskland eller 

Danmark. Leveringer uden for Tyskland eller Danmark er udelukket fra denne 

kampagne.

• Hver juridisk eller fysisk person kan kun deltage én gang i denne kampagne.

• Bosch Beton har ret til efter eget skøn og uden begrundelse eller 

forudgående varsel at ændre eller tilpasse kampagnebetingelserne i løbet af 

kampagneperioden. Bosch Beton bestræber sig på at informere deltagerne 

om dette. 

• I tilfælde, der ikke er omfattet af disse betingelser, træffer Bosch Beton 

ensidigt en afgørelse.

• Deltagernes personoplysninger behandles i overensstemmelse med 

reglerne i GDPR (persondataloven) og i overensstemmelse med vores 

erklæring om beskyttelse af personoplysninger, som findes på vores websted 

(www.boschbeton.dk/privatlivspolitik). 

• I forbindelse med lodtrækningen behandler Bosch Beton muligvis følgende 

personoplysninger:

o for- og efternavn;

o adresse;

o e-mailadresse;

o telefonnummer;

o fotoer;

o videoer.

• Du giver dit samtykke til denne databehandling. Du har til enhver 

tid mulighed for at tilbagetrække dit samtykke til behandling af dine 

personoplysninger med virkning for fremtiden; i så fald er Bosch Beton dog 

nødsaget til og har også ret til at udelukke dig fra at deltage i konkurrencen.

• Ud over sin erklæring om beskyttelse af personoplysninger har Bosch Beton 

tilladelse til at videregive personoplysningerne til den notar, der er ansvarlig 

for lodtrækningen. Det er nødvendigt for at kunne gennemføre deltagelsen i 

denne kampagne. Notaren er forpligtet til at handle i overensstemmelse med 

GDPR (persondataloven). 

• Deltagelse i denne kampagne er kun mulig, hvis du giver Bosch Beton 

tilladelse til at bruge dit navn og nogle billeder på sociale medier som 

LinkedIn, Facebook og Twitter til salgsfremmende aktiviteter i forbindelse med 

denne kampagne. Hvis du ikke giver tilladelse til det eller trækker dit samtykke 

tilbage, er Bosch Beton nødsaget og også bemyndiget til at udelukke dig fra at 

deltage i kampagnen. 
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