
TÄVLINGSVILLKOR 
Tävlingen ”Tävla om en fotbollsupplevelse” med Pizza Rustica pågår fram till 
11/7 2021. Du tävlar genom att köpa 1 Pizza Rustica, svarar på fem frågor samt motiverar 
varför just du ska vinna. 
  
Du kan tävla flera gånger, men bara vinna en gång. Om du vinner behöver du visa upp 
godkänt kvitto där det framgår att du har köpt 1 Pizza Rustica under kampanjperioden vecka 
17-27, 2021. 
 
Juryn och juryns uppdrag 
Vinnarna utses av en jury och juryns beslut kan inte överklagas. Juryn väljer ut de 5 bidrag 
som svarat rätt på frågorna samt med bäst motivering. Fem vinnare väljer mellan en 
fotbollsresa till England eller en TV. I resevinsten ingår flyg, hotell och två biljetter för två 
personer till en engelsk ligamatch – åk när arenorna har öppnat igen. Vinsterna ges i form av 
presentkort, till ett värde av 15 000 kronor styck. 
Dessutom har vi 200 vinster i form av signerade fotbollar av Glenn Hysén. 
Vinsten skickas ut till vinnaren.  

 
Vinnare 

Vinnarna kontaktas på den angivna mailadressen eller via angivet telefonnummer. 
Övriga deltagare kontaktas ej. Om vinnarna ej går att nås inom 5 arbetsdagar går vinsten 
vidare till en ny vinnare. Vinnarna presenteras i augusti 2021 på oetker.se och på vår 
Facebooksida Dr. Oetker Pizza Sverige. Tävlingen pågår t.o.m. 11/7-2021. 
 
De uppgifter du lämnar om dig själv i samband med tävlingen behöver vi endast för att 
kunna informera dig om vinst. I samband med publicering av vinnare av tävlingen kommer 
ditt namn att publiceras på internet.  
 
Dr. Oetker kommer inte att spara någon personlig information om dig som tävlar 
utan alla personuppgifter kommer att raderas när tävlingen har avslutats. 
 
Det är inte möjligt att byta ut vinsten mot kontanter eller mot annan egendom. 
Vinnarna ansvarar själv för att betala eventuell skatt som uppstår till följd av vinsten. 
 
Dr. Oetker förbehåller sig rätten att diskvalificera tävlanden som de anser stötande 
och eller som de anser har fuskat, detta går ej att överklaga. 


