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KONKURRANSEREGLER 

Konkurranse - SGP Armatec gir bort ett varmeanlegg 

Ved å delta i denne konkurransen bekrefter du at du har lest og godtatt konkurransereglene 
under. 

1 KONKURRANSEREGLER 
2 GENERELLE REGLER OG VILKÅR 

1 KONKURRANSEREGLER 

Promotør:        SGP Armatec AS 
Partnere:         Stiebel Eltron, Olimpia, Reflex, Brugman, De Dietrich, Taco Nova, PAW,       
  Termostroj, Wita og Oventrop 
Plattform:         PC/Mac 

Denne konkurransen er ikke sponset eller støttet av Facebook 

Kontaktinformasjon 
For informasjon og/eller spørsmål rundt denne kampanjen, vennligst kontakt: 

E-post: post@sgp.no (mandag til fredag, 08:00 – 16:00) 
Adresse: Solbråveien 61, 1383 Asker 

Hvem kan delta? 
Du må være minimum 18 år, og bosatt i Norge. Ansatte og ansattes nærmeste familie hos SGP 
Armatec AS kan ikke delta. 

Konkurranseperiode 
Periode: 27. juni til 20. august 2017. 

Bidrag utenfor konkurranseperioden vil ikke vurderes. Promotøren reserverer seg rettigheten 
til å gjøre endringer i konkurranseperioden i uforutsette og eksepsjonelle tilfeller. Skulle en 
endring være nødvendig vil informasjon bli sendt ut per e-post. Allerede innsendte bidrag vil 
ikke påvirkes av en slik endring. 

Hvordan delta 
Konkurransen sendes ut per mail og gjennom Facebook annonsering. Det er ingen 
kjøpsbetingelser. 

Deltakeren designer sitt eget varmeanlegg med utgangspunkt i SGP Armatec sine produkter som 
man finner på konkurransesiden på hjemmesiden www.sgp.no. Det skal sendes inn en 
prinsippskisse, beskrivelse, begrunnelse og komponentliste for å ha størst sjanse for å vinne. 
Ditt bidrag sendes inn via. skjemaet på konkurransesiden på hjemmesiden. 

Det stilles krav til at deltaker er eller har kontakt med godkjent sertifisert rørlegger. 

SGP Armatec AS har muligheten til å verifisere samt kontakte mottaker/sluttbruker etter at 
vinner er trukket. 

 

mailto:post@sgp.no
http://www.sgp.no/


 

Oslo/ Asker  Tel: 67 52 21 21 
Bergen   Tel: 55 95 06 00 
Moss   Tel: 69 20 54 90        www.sgp.no 

Din anleggsskisse: 

• Må etterkomme gjeldene regler og lover. 
• Kan ikke være en kopi av et tidligere anlegg. 
• Kan ikke selges videre til kunde. 
• Kan ikke strides mot gjeldende tek10 krav. 
• Kan ikke inneholde produkter fra annet selskap enn SGP Armatec AS. 

Vinnere 
Vinneren blir valgt ut av SGP Armatec AS, basert på utforming og begrunnelse. 

Vinneren kontaktes av en representant for SGP Armatec AS per e-post 25. august 2017 og 
vinnerbilde og vinnerens navn vil bli annonsert på hjemmeside og Facebook 28. august. 

Vinneren må hente ut premien innen utgangen av 2017 og anlegget bør stå ferdig i løpet av 
2018. 

Vinneren plikter seg til å sende SGP Armatec AS bilder av anlegget under og etter 
byggeprosessen. Bildene sendes på mail til es@sgp.no. 

Premier 
Produkter til ett komplett varmeanlegg. Vinneren må selv besørge installasjon hos en godkjent 
sertifisert rørlegger. 

Det vil ikke være mulighet til å bytte premien eller få verdien i kontanter. Premien kan gis bort 
til en annen person, som da må følge konkurransereglene for vinnere. 

2. GENERELLE REGLER OG VILKÅR 

Konkurransebidrag vil kunne bli brukt videre som markedsføring av SGP Armatec. Bidrag 
utenom vinnerbidraget vil ikke nevnes med navn. 

Anvendelse av konkurranseregler og tolkningen av eventuelle uklarheter løses av arrangøren. 

Tvister avgjøres gjennom mekling. 

Promotøren har ikke ansvar for: 
Ditt PC utstyr/nettbrett, skader på ditt utstyr og eller fra noen form for materiell, data, tekst, 
bilder, videoer eller lyd. 

Deltakere fraskriver promotøren og andre involverte parter fra all form for ansvar relatert til 
skade eller gjentatte forsøk på å levere premie uten hell. 

Du gir SGP Armatec rettigheter til designskissene som sendes inn i kampanjeperioden. Dette er 
en permanent rettighet fra deg til å bruke skissene til markedføring av kampanjen uten å 
kompensere deltakeren. 

Du godkjenner at du følger gjeldene lover og at det ikke skader eller ødelegger noe som helst 
form for intellektuell eiendom, heller ikke personvernet til andre parter. 

Feilaktig informasjon gitt av deltakeren. 
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Personlig data 
Vi samler ikke inn noe personlig data i konkurranseperioden. 

Skrivefeil/utilsiktede feil 
SGP Armatec AS tar intet ansvar for trykkfeil eller utilsiktede misforståelser. 

 

 

 


