
Vilkår og betingelser for Fitbit Perfect Fit ™ markedsføringskonkurransen 
for Hund & Katt 7. Mai – 7. Juli 2020  
 
Arrangør av konkurransen: 
Mars Danmark A/S (Mars), Ørestads Boulevard 67, 2300 København S (Mars®). 
 
Premier 
Totalt 80 deltakere på tvers av Danmark, Sverige, Finland og Norge vil bli valgt som vinnere. Vinnerne vil få en 
Fitbit til dem selv og en A total of 80 participants across Denmark, Sweden, Finland & Norway will be selected as 
winners. The chosen winners will receive a Fitbit for themselves and a Tractive GPS til sin katt eller hund verdt 
1050NOK. Hvis vinneren er en katteeier vil de også motta en Tractive Safety Collar verdt €7,50 euro. Alle 
deltakerne som ikke vinner vil motta en kumpong med en Verdi av 30 % på Tractive produkter. 
 
Deltakelsestid 
Det vil være mulig å delta fra 7. mai 2020. 
Konkurransen avsluttes 8 uker etter 4. mai 2020 (avsluttes 7. juli 2020). Du kan kun delta én gang ved å laste 
opp kvitteringen fra ditt kjøp av et Perfect Fit produkt.  
 
Slik deltar du 
Man deltar gjennom landets nettside: perfect-fit.no. Her må man logge inn dersom kan allerede har en konto 
eller reistrere seg hvis ikke, laste opp kvitteringen fra deres kjøp av et Perfect Fit produkt (for katt eller hund), i 
tillegg til å svare på 3 konkurransespørsmål på hjemmesiden og fylle inn kontaktinformasjon.   
Spørsmålene som må besvares for å delta: 

1. Har Perfect Fit blitt utviklet sammen med dyrleger og ernæringseksperter fra Waltham Center For Pet 
Nutrition? (Yes/No) 

2. Hva inneholder alle Perfect oppskrifter? 
a. Den unike Total 5-formula  
b. Den unike Total 2-formula 

        3. Fortell oss hvorfor du fortjener å vinne.  (Open question text field) 
 
Delta gjennom denne linken: www.Perfect-fit.no 
 
Konkurransen 
Mars® vil plukke ut vinnerne 8 uker etter 7. Mai 2020, altså 7, juli 2020. Vinnerne vil bli kontaktet umiddelbart. 
Hvis færre enn 80 deltakere har registrert seg den datoen konkurransen avsluttes er alle vinnere.  
 
Hvem kan delta? 
- Deltakerne må ha fylt 18 år for å delta. 
- Deltakerne må bo i Norge  
- Medarbeidere hos Mars Nordics, Perfect Fit ™, eller BBDO Proximity and Valassis kan ikke delta i konkurransen.  
 
Vilkår for deltakelse og vinner  
- Hvis vinneren ikke oppfyller konkurransens betingelser har arrangøren rett til å velge en ny vinner når som 
helst.  
-  Vinneren velges basert på riktig svar på konkurransespørsmålene og den med best og mest innsiktsfull 
besvarelse på hvorfor deltakeren skal vinne. Dette vil bli evaluert av et panel i Mars®, og vil offentliggjøres når 
konkurransen er avsluttet.  
- For å motta premien må vinneren ha registrert fult navn, alder, full adresse tilknyttet registreringen av deres 
deltakelse.   
- Vinneren vil bli informert direkte på e-post, og Mars® vil sende premien direkte til adressen som er registrert 
av vinneren. Hvis premien blir retunert på grunn av at navn eller adresse ikke er riktig har Mars® rett til å 
trekke en ny vinner og den orginale vinneren vil da ikke ha rett på premien.  
- Du kan delta I konkurransen på https: www.Perfect-fit.no 
- Arrangøren avslører ikke informasjon som er brukt for å bestemme vinneren eller annen informasjon om 
vinneren, som for eksempel navnet.   
- Det er prismottakers ansvar å opplyse til skattemyndighetene om at de har vunnet og å betale tilknyttet skatt. 
 
 

 
 
 

http://www.perfect-fit.no/


Bruk av personlige opplysninger  
 
- Mars® behandler dine personopplysninger for å gjennomføre konkurransen og for å kunne kontakte deg og 
sende deg din premie dersom du skulle være en av vinnerne. 
- Mars vil slette personopplysningene etter at konkurransen er gjennomført og premiene er sendt til vinnerne. 
- All informasjon gitt i forbindelse med din deltakelse oppbevares sikkert. 
- Du kan lese de fulle personvernreglene knyttet til konkurransen i vår Data Policy 
- Ved å delta i konkurransen og gi samtykke separat ved å krysse av i en rute når du melder deg på 
konkurransen, samtykker du i at Mars® kan registrere all informasjon som er nødvendig for konkurransen i 
samsvar med disse vilkårene og reglene om personvern av data. 
- Informasjonen du registrerer er bare tilgjengelig for Mars Nordic, BBDO Proximity og Valassis. 
- All informasjon gitt i forbindelse med din deltakelse oppbevares sikkert.  
- Premien er sponset av Mars Norge. 
- Premien kan ikke byttes til andre produkter eller penger. 
- Mars® er ikke ansvarlig for trykkfeil eller deltakelser som ikke av tekniske grunner har vært i stand til å 
registrere seg. 
- Ved mistanke om svindel har Mars® rett til å sjekke og avvise deltakerne. 
- Mars® forbeholder seg retten til å fjerne støtende ord eller bilder. 
 
 
 
Konkurranseleverandør 
Mars Norge A/S, Postboks 274 
Verkstedveien 1, Skøyen 
0277 Oslo 

contact@no.mars.com 
 
Facebook or Instagram do not participate in the management of the marketing competition, sponsorship, or 
anything else related to it. 
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