
Vind arkitekthjælp 

Præmien indeholder 
• Gavekort til arkitekthjælp på 10.000,-  
• Eksempler på ydelser kan  være: 

o Indledende arkitektbesøg  
o Inspiration til udfoldelse af ide, herunder rammer og muligheder 
o Arkitekttegnet skitse af projektet 
o Gennemgang af forslaget pr telefon 
o Økonomisk skøn for at realisere projektet 

Persondata 
• Deltagelse kræver desuden følgende oplysninger: Navn, adresse, boligtype samt emailadresse 
• VELUX registrerer og opbevarer personoplysninger på alle deltagere indtil konkurrencen er 

afsluttet, hvorefter persondata slettes. 
• Vindernes persondata opbevares 1 år efter sidste arkitektbesøg 
• Formålet med at registrere personoplysninger er (1) kontakte vinderne og (2) lave 

markedsføringsmateriale, hvori navn og fotos af vinderne og disses hjem kan indgå 
• Vinderne samtykker til at de selv og/eller deres hjem efterfølgende indgår i VELUX 

markedsføringsmateriale både digitalt og på skrift i form af bl.a. fotos og casestories 
• VELUX ejer alle rettigheder til ovennævnte markedsføringsmateriale 

Enhver deltager i konkurrencen kan til enhver tid anmode om at få adgang til sine 
personoplysninger, herunder til at ændre eller slette sine oplysninger ved at kontakte: velux-
dk@velux.com  
 

Konkurrenceregler 
 

• Konkurrencen løber fra 1. maj til 20. juni 2016  
• Der udloddes samlet 10 arkitektbesøg 
• Hver præmie har en værdi af DKK 10.000,- 
• Præmien er skattepligtig for modtageren og det påhviler modtageren selv at indberette denne 

på selvangivelsen i rubrik 20 som B-indkomst. 
• Vinderne vil blive kontaktet direkte og efterfølgende annonceret på www.velux.dk/mereplads 

samt på VELUX Danmarks facebook side.  
• Det er gratis at deltage i konkurrencen 
• Deltagelse kræver ikke køb af VELUX produkter 
• For at deltage skal du registrere dit projekt med beskrivelse i ord og billeder  
• Præmien skal realiseres i 2016. Det præcise indhold af arkitekthjælp aftales mellem vinderen, 

VELUX Danmark A/S samt den involverede arkitekt 
• Præmien kan ikke konverteres til et kontant beløb og kan ikke sælges videre til 3. part 
• Deltagere kan kun deltage med 1 projekt  
• Deltagere skal være over 18 år for at deltage 
• Vinderne vil blive udvalgt af VELUX Danmark A/S og Danske Boligarkitekter 
• Du skal være bosat i Danmark for at deltage 
• Du skal være opført som ejer eller delejer af boligen 
• Boligen skal være relevant i forhold til installation af ovenlysløsninger 
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• Personer eller pårørende til personer ansat i VELUX Gruppen kan ikke deltage 
• Hvis præmien ikke effektueres i overensstemmelse med konkurrencereglerne vil den være 

ugyldig 
• Eventuelle ekstraomkostninger som vinderen pådrager sig i forbindelse med præmien vil ikke 

blive dækket af VELUX Danmark A/S 
• Deltagere videregiver udelukkende information til VELUX Danmark A/S 
• VELUX Danmark A/S kan ikke holdes ansvarlig og vil ikke betale kompensation skulle vindere 

ikke være i stand til at effektuere præmien.  
• VELUX Danmark forbeholder sig ret til at diskvalificere en deltager såfremt han/hun vinder ved 

brug af unfair metoder eller snyd. (f.eks flere registreringer med forskellige navne). 
• Afsender af konkurrencen: VELUX Danmark A/S, Breeltevej 18, 2970 Hørsholm, Danmark 

 


