
 

 

Confidential 

Konkurrencebetingelser for lodtrækningen om 12 måneder med Spotify Premium 
 
Sådan deltager du  
Konkurrencen løber fra d. 1. oktober til d. 31. oktober 2021. Du deltager ved at registrere et af 
dine betalingskort til enten Apple Pay eller Google Pay, samt at udfylde formularen på 
www.nordea.dk/spotify med navn, e-mail og telefonnummer. Her skal du samtidig give dit 
samtykke til, at vi må kontakte dig på telefon og/eller e-mail hvis du vinder. 
 
Du kan maksimalt deltage 1 gang. Hvis du allerede har og bruger Apple Pay eller Google Pay, 
kan du udfylde formularen på Nordea.dk/Spotify med det samme, og deltager på lige vilkår med 
alle andre. 
  
Vinderne, 64 i alt, findes ved lodtrækning når konkurrenceperioden udløber og kontaktes per 
telefon og/eller e-mail i løbet af november 2021. 
 
Præmien 
Vinderne modtager en værdikode til Spotify Premium medlemskab i 12 måneder, til en værdi 
af 1.188 kroner. Præmien kan ikke ombyttes til andre varer eller kontanter, og skal tages i brug 
12 måneder fra 1. november 2021. 
 
Nordea sørger for levering af præmie og afholder alle udgifter i forbindelse hermed. 
Skulle vinderen, som følge af præmien pådrage sig et skattemæssigt ansvar, er Nordea ikke 
ansvarlig herfor og vinderen er i givet fald selv forpligtet til at afregne eventuel skattepligtig 
indkomst til Skat.  
 
Får vi ikke kontakt til vinderen senest 30 dage efter konkurrencen er afsluttet forbeholder vi os 
retten til at trække en ny vinder.  
 
For vindere som allerede har Spotify Premium, vil der ikke blive trukket en månedlig betaling til 
Spotify i løbet af de 12 måneder. Ved præmiens udløb vil kunderne vende tilbage til deres 
tidligere abonnement, og der vil igen blive trukket en månedlig betaling fra Spotify. Gratis brugere 
af Spotify vil efter konkurrencens udløb vende tilbage til almindelige vilkår med reklamer. Der er 
altså ikke nogen binding eller abonnement efter udløb af de 12 måneder.  
 
Betingelser for at deltage  
For at deltage skal du være 18 år, bosiddende i Danmark og være kunde i Nordea. Derudover 
skal du have et betalingskort fra Nordea, eksempelvis Nordea Pay eller Nordea Gold, som kan 
registreres hos Apple Pay eller Google Pay.  
 
Dine personoplysninger  
Dine oplysninger behandles i overensstemmelse med vores politik om databehandling. Se mere 
på www.Nordea.dk/privat/politik-om-databehandling.html 
 
Forbehold  
Vi er uden ansvar for fejl i forbindelse med præmieinformation og eventuelt forkert udleverede 
præmier som følge af eksempelvis snyd. Nordea formidler udelukkende værdikoderne mellem 
Spotify og vindere, hvorfor kundevilkår og betingelser hos Spotify alene er et anliggende mellem 
Spotify og konkurrencedeltageren. Det er derfor en forudsætning for at kunne gøre brug af 
præmien, at regler og vilkår hos Spotify kan accepteres og følges.  
 
Nordea forbeholder sig retten til at ændre konkurrencebetingelserne, herunder at stoppe 
konkurrencen uden varsel, hvis det findes nødvendigt. I dette tilfælde er vi ikke forpligtet til 
at udløse præmien.  
 
Konkurrencen udbydes af Nordea Danmark, filial af Nordea Bank Abp, Finland, Grønjordsvej 10, 
2300 København S. 
   

http://www.nordea.dk/spotify
http://www.nordea.dk/privat/politik-om-databehandling.html

