Endring av reglene for Smart Days-spillet skrevet 28.10.2021
Formålet med denne endringen er å utvide Smart Daysspilledatoene til 30/11 i stedet for 31/10.
Trekning av lodd for å avgjøre vinneren vil derfor bli gjennomført
blant alle bidrag som er gyldige fra 01/10/2021 til 30/11/2021

SPILLEREGLER « SMART DAYS 2021 »
ARTIKKEL 1 - INNLEDNING
Selskapet POINT S DEVELOPMENT, SAS med en kapital på 418 000 euro, registrert ved
RCS Lyon: 491 028 627 00025, med hovedkontor i 9 rue Curie 69006 LYON (heretter kalt
«Organisasjonsselskapet»), har besluttet å organisere i flere europeiske land et spill med
kjøpeforpliktelse som en del av en operasjon for å fremme salg av dekk (heretter kalt «Smart
Days» eller «Spill») og som belønner kunder i henhold til følgende vilkår.
ARTIKKEL 2 - MÅL
Formålet med dette reglementet er å definere de regler som gjelder for operasjonen « Smart
Days ». Manglende overholdelse av vilkårene for deltakelse som er fastsatt i reglene vil
ugyldiggjøre deltakelsen.
Deltakelse i spillet innebærer full, helhetlig og uforbeholden aksept av disse reglene.
ARTIKKEL 3 - VARIGHET, OMRÅDE OG MEDDELELSE AV VIRKSOMHETEN
«Smart Days » vil finne sted i perioden fra 1. oktober 2021 til 31. oktober 2021 inkludert i
følgende 3 land: Finland, Norge og Slovakia. I omkretsen til Slovakia vil operasjonen ta sted
fra 1.. november 2021 til og med 30. november 2021.
Operasjonen blir kunngjort til alle deltakere gjennom et kommunikasjonssett som består av: 1
A4-plakat, 1 regelverk og 100 informasjonsbrosjyrer.
Alle autorisasjonene som kreves av visse nasjonale lovgivninger, har blitt anmodet av
organisasjonsfirmaet.
ARTIKKEL 4 BETINGELSER FOR REGISTRERING OG DELTAKELSE
4.1. Betingelser for påmelding
For å kunne delta i spillet må alle deltakere oppfylle følgende betingelser:
-

Være en fysisk person bosatt i et av landene som organiserer spillet. Spillet er
begrenset til en deltakelse per husholdning (samme navn, samme postadresse og/eller
e-postadresse) i spillet.

-

Kunden må være en utenforstående for salgsstedet Dette utelukker ansatte og ledere
ved salgsstedet, medlemmer av Point S-nettverket, medlemmer av selskapene som er

involvert i utarbeidelsen av operasjonen, utskrift av reklamemateriell og organisering
av salgsfremmende operasjoner, og familiemedlemmene til alle disse menneskene.

4.2. Betingelser for deltakelse
For å delta må kunden overholde alle vilkårene som er angitt nedenfor.
a. Kunde som tidligere har kjøpt Point S- eller Yokohama-dekk.
Spillet er åpent for enhver kunde som tidligere har kjøpt to (2) dekk av merket Point S eller (2)
dekk av merket Yokohama ved et Point S-salgssted, mellom 1. oktober 2021 og 31. oktober
2021 i et av landene oppført i artikkel 3. Operasjonen forgår derimot fra 1.november 2021 til
30. november 2021 også for Slovakia.
Enhver kunde som ønsker å delta, er informert om at uttak av en premie er underlagt bevis på
dette kjøpet. Det er angitt at det eneste godkjente bevismiddelet er en faktura i deltakerens
navn. Enhver kunde som ønsker å delta i spillet, må ta vare på fakturaen.
b. Registreringsskjema
Enhver kunde som ønsker å delta i spillet må besøke nettstedet
smartdays.points.com og fylle ut registreringsskjemaet som er tilgjengelig på denne adressen.
For å være gyldig, må registreringsskjemaet utfylles av kunden med all følgende informasjon:
- Sivilstand
- Etternavn
- Fornavn
- Adresse/Postnummer/By
- Land
- Mobiltelefon
- E-postadresse
- Kjøpsdato
- Navn og sted for salgsstedet POINT S hvor dekkene ble kjøpt
- Merkevalg av 2 dekk kjøpt gjennom en avkrysningsboks: Point S eller Yokohama
Eventuell deltakelse som ikke er fullført av deltaker, vil bli kansellert og gir ikke rett til å vinne.
c. Bekreft min påmelding
Etter å ha lest alle disse vilkårene, godtar deltakerne uttrykkelig behandlingen av sine
personopplysninger som en del av spillet. Dette samtykket vil bli gitt ved hjelp av en
avkrysningsboks, på registreringsskjemaet:
o

Jeg godkjenner alle vilkårene for operasjonen « Smart Days », og godtar
behandlingen av mine personopplysninger for dette formålet.

Deltakerne vil også kunne samtykke til behandlinger utført for reklame og/eller
salgsfremmende formål ved å krysse av følgende rute, vist på registreringsskjemaet:
o

Jeg godtar å bli kontaktet av organisasjonsfirmaet for reklame og/eller
salgsfremmende formål

Dersom deltakeren ikke har krysset av den første ruten, anses deltakelsen som ugyldig, og
registreringsskjemaet vil ikke bli godkjent. Når det gjelder den andre boksen, minner vi på om
at deltakeren ikke er nødt til å krysse den av.
Hvis det viser seg at en hvilken som helst form for svindel har funnet sted, herunder at en
person har spilt flere ganger gjennom hele spillet, forbeholder Organiseringsselskapet seg
retten til å avbryte full deltakelse til den som har svindlet.
« Smart Days » Som en del av denne kampanjeprofilen er Yokohama/Point S-kampanjen kun
reservert for kunder av Point S-nettverk bosatt i et av følgende land: Finland, Norge og
Slovakia.
ARTIKKEL 5 - GODTGJØRELSER OG TILDELING AV PREMIER
For " Smart Days " er premiene følgende:
1 kjøretøy PEUGEOT e208 Tempo 3p 136 Ch (Model : GT - Elektrisk motor 136ch
(100kW) batteri 50kWh Automatisk), kan vinnes av alle landenes deltakere. En premie
vil være tilgjengelig for tre land i løpet av denne operasjonen.
Estimert verdi er 40 000 € euro.
I følge enkelte nasjonale forskrifter kan tildeling av en gevinst medføre at vinneren må betale
skatt. Organiseringsselskapet vil ikke kunne betale de skatter som i henhold til nasjonale
forskrifter blir pålagt vinneren.
For tildeling av kjøretøyet nevnt ovenfor, vil trekningen utføres den 20. desember 2021 av en
namsmann utnevnt av organisasjonsfirmaet, på hovedkontoret til sistnevnte, for å trekke en
vinner i de deltakende landene.
Etter trekningen vil vinneren av kjøretøyet bli informert via e-post og navnet
hans/hennes vil bli offentliggjort på nettstedet: smartdays.points.com . For å kunne
gjøre krav på gevinsten, må vinneren følge prosedyren som er angitt i e-posten som
annonserer vinneren, og sende beviset som kreves for å motta gevinsten senest 31.
desember 2021: fakturaen som beviser kjøp av 2 dekk hos Point S-nettverket innenfor
datoene for operasjonen, som angitt i artikkel 4.2a. Mottakerens navn som står på
fakturaen, må være det samme som navnet på registreringsskjemaet til nettstedet.
Gevinstene som er vunnet må aksepteres som sådan og kan ikke refunderes, byttes eller
tilbakebetales.
Organiseringsselskapet forbeholder seg retten til å erstatte gevinsten/premiene med en eller
flere av tilsvarende verdi, dersom forholdene utenfor selskapets kontroll krever det.
Dersom en vinner ikke kan motta gevinsten sin, for eksempel fordi han/hun ikke kan overføre
bevis på innkjøp til organisatoren, kan ikke vinneren overføre gevinsten til en tredjeperson og
gevinsten blir automatisk organisatorens eiendom. Det er ikke mulig å foreta en reklamasjon
på dette punktet.

ARTIKKEL 6 - KOMMUNIKASJON OM OPERASJONEN SMART DAYS
En kunngjøring vil bli foretatt etter Smart Days , som vil inneholde bilder av salgsstedet og
vinneren/vinnerne samt navn, fornavn og landet til de forskjellige vinnerne, uten at dette gir
vinnerne rett til noen godtgjørelse, rettighet eller annen fordel enn gevinsten.
Denne kommunikasjonsautorisasjonen vil bli gitt for hver deltaker ved å fylle ut informasjonen
på registreringsskjemaet på « Smart Days » og ved å krysse av boksen for vilkårene i
konkurransereglene, for eksempel slik de vises i sammendraget på registreringsskjemaet og
på plakaten, og i detalj i spillets regler, presentert på hvert salgssted.
ARTIKKEL 7 - PERSONOPPLYSNINGER
I samsvar med personvernforordning nr. 2016/679 av 27. april 2016 («GDPR»), informeres
deltakerne om at organisasjonsselskapet som behandlingsansvarlig utfører automatisert
behandling av personopplysningene til deltakerne i spillet.
Deltakerne tillater at organisasjonsselskapet, fritt og opplyst, samler inn under deres deltakelse
i spillets, personopplysninger om dem. Det opplyses at behandlingsansvarlig bruker en
underleverandør til å behandle de personopplysningene oppgitt i påmeldingsskjemaet ,
spesielt for forvaltningen av gevinstene til denne salgsfremmende operasjonen. Denne
underleverandøren er et operasjonelt kommunikasjons- og markedsføringsbyrå, spesialisert
på nettverksanimasjon, salgsfremmende tilbud, digital. Det opplyses at denne
underleverandøren har signert en servicekontrakt med behandlingsansvarlig som fastsetter
omfanget av behandlingen av de innsamlede personopplysningene som en del av denne
markedsføringsoperasjonen.
Formålet med behandlingen er å organisere kampanjen " Smart Days ". Med forbehold om
deltakerens samtykke vil denne behandlingen også ha til formål å sende informasjon og tilbud
på de tjenestene som leveres av POINT S-nettverket i sammenheng med etterfølgende
markedsføringskampanjer.
Personopplysningene som er innhentet, er beregnet utelukkende for firmaet POINT S
DEVELOPMENT, på salgsstedet hvor kjøpet ble foretatt, til selskapet som organiserer
trekningen og kan ikke brukes av en tredjepart.
Personopplysningene til deltakerne vil bli oppbevart i Europa i maksimum 36 måneder fra
innsamlingsdatoen, uten at det berører rettighetene som hver deltaker har i forhold til
retningslinjene knyttet til behandlingen av personopplysningene etter hans/hennes død, som
han/hun kunne ha bestemt.
I samsvar med GDPR har hver deltaker rett til å få tilgang til, rette opp, slette og overføre
opplysninger om seg selv, samt rett til å motsette seg eller be om begrensning av behandlingen
i henhold til betingelser og grenser fastsatt i forskriftene. Disse rettighetene kan utøves ved å
kontakte organisasjonsselskapet på følgende adresse: 9 rue Curie 69006 LYON, eller via epost på dpo@points-development.com.
Dersom en deltaker motsetter seg behandlingen før operasjonen er avsluttet, betyr det at
vedkommende trekker seg fra konkurransen. Deltakeren har rett til å klage til det aktuelle
kontrollorganet.
I henhold til artikkel 40-1-II i databeskyttelsesloven av 6. januar 1978, med endring, kan
deltakeren sende arrangøren spesielle instruksjoner angående behandlingen av hans/hennes
personopplysninger etter hans/hennes død.

Etter å ha lest alle disse vilkårene, godtar deltakerne uttrykkelig behandlingen av sine
personopplysninger som en del av spillet. Dette samtykket vil bli gitt ved hjelp av en
avkrysningsboks, på registreringsskjemaet:
o

Jeg godkjenner alle vilkårene for operasjonen « Smart Days », og godtar
behandlingen av mine personopplysninger for dette formålet.

Deltakerne vil også kunne samtykke til behandlinger utført for reklame og/eller
salgsfremmende formål ved å krysse av følgende rute, vist på registreringsskjemaet:
o

Jeg aksepterer å bli kontaktet av organisasjonsfirmaet for reklame og/eller
salgsfremmende formål.

ARTIKKEL 8 - DIVERSE FORHOLDSREGLER
8.1 - Ansvar
Deltakelse i spillet er på deltakerens eget ansvar.
Selskapet POINT S DEVELOPMENT kan ikke påta seg noe ansvar, dersom det i tilfelle force
majeure eller hendelser utenfor selskapets kontroll (spesielt i tilfelle tekniske eller
dataproblemer ...) forstyrrer organiseringen og styringen av « Smart Days », må forkorte,
utvide, utsette, endre eller avbryte denne operasjonen for å fremme salg av dekk. Enhver
endring vil imidlertid bli gjenstand for en anmerkning som vil bli deponert hos namsmann
Stéphane BERNIGAUD, Bailiff, SELARL A3 JURIS 84 rue Part-Dieu 69003 LYON
Organiseringsselskapet vil ikke være ansvarlig for eventuelle feil på nettverket som forhindrer
at spillet fungerer riktig på internett.
Forbindelsen til enhver person på nettstedet og deltakelse i spillet er på eget ansvar.
Organiseringsselskapet gjør deltakerne oppmerksom på at de er ansvarlige for informasjonen
deklarert på nettsiden med profilen deres.
Organiseringsselskapet kan kansellere eller suspendere hele eller deler av spillet hvis det ser
ut til at det har skjedd svindel i noen form, inkludert ved bruk av IT, i forbindelse med deltakelse
i spillet. I dette tilfellet forbeholder det seg retten til ikke å tildele premier til svindlere.
Dersom administreringen og/eller teknisk drift av spillet forstyrres av et virus, datafeil,
uautorisert menneskelig inngrep eller annen årsak eller begivenhet utenfor
Organisasjonsselskapets kontroll, forbeholder vi oss seg retten til å avbryte spillet.
Det er ikke mulig å be om refusjon av Organisasjonsselskapet , heller ikke for kostnadene ved
tilkobling til nettstedet, eller for fraktkostnader.

8.2 - Gjeldende lov
« Smart Days » og dette regelverket er underlagt fransk lov.
Alle tvister i tilknyttning til gyldigheten, tolkningen og gjennomføringen av dette reglementet
hører inn under og skal være den eksklusive jurisdiksjonen til Lyons handelsrett.

ARTIKKEL 9 - REGLER
Regelverket oppbevares hos advokat Stéphane BERNIGAUD, namsmann, SELARL A3 JURIS
84 rue de la Part-Dieu 69003 LYON
Den er gratis tilgjengelig, inntil trekningen, ved utsalgssteder som deltar i operasjonen og
følgende adresse i engelsk versjon: http: //www.fdb- huissiers.fr/jeux-et-concours-redactiond-un-reglement.php .

