
The RYOBI ONE+ Cup 2022 Terms and Conditions (the “Agreement”)  

1. ARRANGØREN 
1.1 RYOBI ONE+ VM-Spillet ("Konkurrencen") er arrangeret af Techtronic Industries Nordic ApS, 

Stamholmen 147, 4, 2650 Hvidovre, Danmark (“TTI”) ("Arrangøren") 
1.2 Ved tilmelding til konkurrencen anses denne aftale for at være accepteret. Deltagerne vil være 

underlagt vilkårene for brug af Ryobis hjemmeside, herunder politikken for håndtering af 
personoplysninger, som findes på: https://dk.ryobitools.eu/footer-links-da/politik-til-beskyttelse-
af-personlige-oplysninger/ 
 
2. DELTAGELSE 

2.1 Konkurrencen er åben for alle, der er 18 år på tilmeldingsdatoen, som er bosat eller har hjemsted i 
Danmark. 

2.2 Medarbejdere, ledere og direktører hos Techtronic Industries Nordic ApS og dennes tilknyttede 
selskaber eller deres familiemedlemmer eller andre, som på nogen måde er forbundet med 
konkurrencen eller hjælper med at arrangere konkurrencen, må ikke tilmelde sig konkurrencen.  

2.3 De tilmeldte er ansvarlige for at sikre, at de har ret til at deltage. Der kan kræves bevis for, at man 
opfylder tilmeldingsbetingelserne, og præmierne kan tilbageholdes, indtil arrangøren er fuldt 
overbevist om, at ovennævnte kriterier er opfyldt.  

2.4 Der er ikke deltagelsesgebyr, og der kræves ikke køb for at deltage i denne konkurrence. Der kan 
dog opkræves gebyr for internetforbindelse og mobildata hos deltageren. Udgifterne i forbindelse 
med adgang til konkurrencens hjemmeside vil afhænge af deltagerens internetudbyder og er 
udelukkende deltagerens ansvar. Arrangøren har intet ansvar i forhold til omkostninger i forbindelse 
med deltagelsen.  

2.5 Når en deltager tilmelder sig konkurrencen, giver deltageren sit samtykke til og accepterer af være 
bundet af denne aftale. 

 

3. SÅDAN TILMELDER DU DIG 
3.1 Konkurrencen starter klokken 00:01 den 11/11/2022 og slutter klokken 23:59 den 18/12/2022 

(“konkurrenceperioden”).  
3.2 Du kan se mere om tilmelding til konkurrencen og nærmere oplysninger om, hvordan du tilmelder 

dig via https://win.ryobitools.eu/. 
3.3  For at deltage i konkurrencen skal deltagerne følge instruktionerne nedenfor; 

(i) Alle deltagere skal indtaste deres e-mailadresse og acceptere konkurrencens vilkår og 
betingelser og privatlivspolitik ved at klikke på linket i punkt 3.2.  

3.4 For at spille vil deltagerne se en liste over de kampe i den pågældende runde af turneringen, som 
der i øjeblikket kan gættes resultat på (defineret som tilhørende i den aktuelle kampdags runde og 
ikke mere end en (1) time før planlagt kampstart). 

3.4.1 Deltagerne vil kunne indtaste en score for hjemmeholdet og en score for udeholdet. 
3.4.2 Deltagerne gætter på resultatet af hver kamp. Deltagerne gætter ikke direkte et resultat, 

men resultatet vil blive udledt af brugerens indtastede score. Hvis deltageren f.eks. gætter, 
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at hjemmeholdet får 3 mål og udeholdet 1 mål, er resultatet af denne forudsigelse, at 
hjemmeholdet vinder kampen.  

3.4.3 Deltagere har lov til at opdatere deres gæt indtil en (1) time før kampstart af den 
pågældende kamp. 

3.4.4 Deltagerne kan få point for at gætte et korrekt resultat (hjemmesejr, uafgjort, sejr på 
udebane) og også for at forudsige den korrekte score. 

3.5 Alle point beregnes på grundlag af kampens resultater i forhold til deltagerens forudsigelser på 
følgende måde: 

3.5.1 Deltagerne får 0 point for et forkert gæt af resultat og et forkert gæt på scoren. 
3.5.2 Deltagerne får 2 point for et korrekt gæt af resultat og et forkert gæt på scoren. 
3.5.3 Deltagerne får 5 point for et korrekt gæt af resultat og et korrekt gæt på scoren. 

3.6 Resultater og point behandles hver aften. 
3.7 Deltagerne vil kunne se deres score fra spillet og deres samlede top et (1) resultat fra 

konkurrencen, når spillet er afsluttet. 
3.8 Massetilmeldinger fra brancheforeninger, forbrugergrupper, sammenslutninger eller lignende vil 

ikke blive accepteret. Vi vil ikke acceptere nogen form for snyderi, herunder anvendelse af makroer 
eller andre automatiserede metoder til tilmelding, maskering af identiteten gennem manipulation 
med IP-adresser eller brug af falsk identitet eller anden adfærd, der ikke er i konkurrencens ånd 
(hvilket udelukkende afgøres efter vores skøn). Hvis det opdages, at en deltager snyder, bliver denne 
deltager udelukket.  

3.9 Arrangøren påtager sig intet ansvar for tilmeldinger, der ikke modtages, slettes eller ændres eller er 
ugyldige, uanset årsagen. 
 
4. ANNONCERING AF PRÆMIER OG VINDERE 

4.1 Vinderen er den deltager med den højeste score blandt alle gyldige og berettigede deltagere i hver 
runde af turneringen som anført nedenfor. For at være kvalificeret skal en deltager have deltaget og 
opnået en score på mindst ét (1) point i en given runde. Alle vindere vil blive udvalgt og underrettet 
pr. e-mail inden for 24 timer efter, at den pågældende fodboldkamp er afsluttet.  

4.2 Hvis flere deltagere deler førstepladsen/den højeste score i en af runderne nedenfor eller i 
forbindelse med lodtrækningen om den store præmie, er vinderen den deltager, der indsender 
sine gæt først. Dette kan afgøres, da alle gæt/forudsigelser er tidsstemplet. 

4.3 Gruppespillet begynder den 20/11/2022 og slutter den 02/12/2022 - i alt tretten (13) dage 
(inklusive). Denne runde består af 48 kampe, og der vil blive uddelt en (1) præmie pr. land pr. dag, 
bestående af de produkter, der er anført i bilag 1, tabel 1. 

4.4 Ottendedelsfinalerne begynder den 03/12/2022 og slutter den 06/12/2022 - i alt fire (4) dage 
(inklusive). Denne runde består af 8 kampe, og der vil blive uddelt en (1) præmie pr. land pr. dag, 
bestående af de produkter, der er anført i bilag 1, tabel 2. 

4.5 Kvartfinalerne begynder den 09/12/2022 og slutter den 10/12/2022 - i alt 2 dage (inklusive). Denne 
runde består af 4 kampe, og der vil blive uddelt en (1) præmie pr. land for hele runden, bestående 
af de produkter, der er anført i bilag 1, tabel 3. 



4.6 Semifinalerne begynder den 13/12/2022 og slutter den 14/12/2022 - i alt 2 dage (inklusive). Denne 
runde består af 2 kampe, og der vil blive uddelt en (1) præmie pr. land for hele runden, bestående 
af de produkter, der er anført i bilag 1, tabel 4. 

4.7 Finalerunden begynder den 18/12/2022 og slutter den 18/12/2022. Denne runde består af 1 kampe, 
og der uddeles en (1) præmie pr. land for hele runden, bestående af de produkter, der er anført i 
bilag 1, tabel 5. 

4.8 Hver deltager vil optjene point til en lodtrækning om en stor præmie, hvor antallet af point er lig 
med deres samlede score i konkurrencen. Vinderen af denne store præmielodtrækning vil være den 
deltager med den højeste samlede score efter det sidste spil. Der vil blive uddelt en (1) præmie pr. 
land i forbindelse med denne store lodtrækning, som består af de produkter, som er anført i bilag 1, 
tabel 6, og som har en samlet værdi af 1.000 EUR. Vinderen af denne store lodtrækning vil blive 
offentliggjort den 19. december 2022. 

4.9 Alle præmier vil blive leveret inden for tredive (30) arbejdsdage (ekskl. helligdage) fra den dato, hvor 
vinderen oplyser sin leveringsadresse til arrangøren. 

4.10 Vinderen vil blive underrettet pr. e-mail, hvor arrangøren vil anmode om en DK leveringsadresse 
til at sende præmien. Hvis en vinder ikke kan kontaktes eller ikke gør krav på præmien inden for 
fjorten (14) dage efter meddelelsen, forbeholder arrangøren sig ret til at trække præmien tilbage fra 
vinderen og vælge en erstatningsvinder. Arrangøren har intet ansvar for vinderens manglende 
modtagelse af meddelelser på grund af spam, uønsket e-mail eller andre sikkerhedsindstillinger eller 
for vinderens afgivelse af forkerte eller på anden måde ikke-fungerende kontaktoplysninger. 

4.11 Arrangøren er ikke ansvarlig for ukorrekte oplysninger om præmien, som gives til en deltager via 
en tredjepart, som er knyttet til denne kampagne, og arrangøren vil ikke tilbyde ombytning af 
præmien til kontanter. Præmierne kan ikke overdrages. Præmierne er underlagt tilgængelighed, og 
derfor forbeholder arrangøren sig ret til at erstatte en præmie med en anden med tilsvarende 
egenskaber uden at give nærmere besked om det. 

4.12 Arrangørens beslutninger i forbindelse med alt, som vedrører konkurrencen, er endelige og kan 
ikke appelleres. 

 
5. DATABESKYTTELSE 

5.1 Personoplysninger om deltagere bliver brugt i overensstemmelse med gældende 
databeskyttelsesforordning GDPR, og arrangørens politik for håndtering af personoplysninger kan 
findes https://dk.ryobitools.eu/footer-links-da/politik-til-beskyttelse-af-personlige-oplysninger/. 
Arrangøren forbeholder sig ret til at kontakte alle deltagere for at kontrollere personlige data. For 
at undgå enhver tvivl vil enhver tilmelding i forbindelse med konkurrencen som beskrevet i punkt 3 
blive anset for at have givet samtykke til, at arrangøren kan behandle alle personoplysninger som 
defineret i artikel 4, stk. 1, i den generelle forordning om databeskyttelse 2016/679. 
 
6. GENERELT 

6.1 Arrangøren forbeholder sig ret til at annullere eller ændre konkurrencen og disse vilkår og 
betingelser uden varsel og til enhver tid. Eventuelle ændringer af konkurrencen vil blive meddelt 
deltagerne hurtigst muligt af arrangøren.  



6.2 Kampagnen og disse vilkår og betingelser er underlagt Dansk lovgivning, og eventuelle tvister er 
underlagt de Danmarks domstoles enekompetence. 

6.3 Hvis en bestemmelse i disse vilkår og betingelser skulle være ugyldig i henhold til en lov, regel, 
bestemmelse eller regeringsbeslutning, eller i henhold til en endelig afgørelse af en domstol i en 
kompetent jurisdiktion, vil en sådan ugyldighed ikke påvirke retskraften af andre bestemmelser, som 
ikke anses for at være ugyldige. 

6.4 I det omfang det er tilladt ved lov, vil arrangøren og dennes stedfortrædere eller associerede 
selskaber under ingen omstændigheder kunne holdes ansvarlige eller erstatningsansvarlige over for 
vinderen eller påtage sig nogen form for ansvar for eventuelle tab, skader, personskader eller 
dødsfald, der måtte opstå som følge af modtagelse af præmien, medmindre dette skyldes 
uagtsomhed fra arrangøren eller dennes stedfortrædere, distributører eller medarbejdere. Dine 
lovbestemte rettigheder påvirkes ikke. 

Artikel 1 

Tabel 1:  

‘Gruppespil Præmie’ 

ANTAL Produktnavn Modelnavn Værdi € 

1 18V ONE+™ Ventillator med klemme 
(Kun værktøj) 

RCF18-0 31,99  

1 18V ONE+™ 2.5 Ah Lithium+ Compact 
Batteri 

RB1825C 84,99 

1 18V ONE+™ 2.0 Amp oplader RC18120 52,99 

 

Tabel 2:  

‘Ottendedelsfinale Præmie’ 

ANTAL Produktnavn Modelnavn Værdi 

1 18V ONE+™ Mini Bluetooth højtaler 
(Kun værktøj) 

RBTM18-0 54,99 

1 18V ONE+™ 2.5 Ah Lithium+ Compact 
Batteri 

RB1825C 84,99 

1 18V ONE+™ 2.0 Amp/t Kompakt lader RC18120 52,99 

 

Tabel 3:  

‘Kvartfinale Præmie’ 

ANTAL Produktnavn Modelnavn Værdi 

1 18V ONE+™ Kulfri bore-/skruemaskine 
(Kun værktøj) 

R18DD7-0 129,99 

1 Klare sikkerhedsbriller RSG01 11,99 



1 18V ONE+™ 5.0 Ah Lithium+ Compact 
Batteri 

RB1850X 139,99 

1 18V ONE+™ 5.0 Amp/t Hurtiglader RC18150 64,99 

1 Ryobi® 22L Lille værktøjstaske RSSSTB1 24,99 

 

Tabel 4:  

‘Semifinale Præmie’ 

ANTAL Produktnavn Modelnavn Værdi 

1 18V ONE+™ Kulfri plæneklipper - 37 
cm klippebredde (Kun Maskine ) 

RY18LMX37A-0 299,99 

1 Klare sikkerhedsbriller RSG01 11,99 

1 18V ONE+™ 5.0 Ah Lithium+ Compact 
Batteri 

RB1850X 139,99 

1 18V ONE+™ 5.0 Amp/t Hurtiglader RC18150 64,99 

 

Tabel 5:  

‘Finale Præmie’ 

ANTAL Produktnavn Modelnavn Værdi 

1 18V ONE+™ Kulfri bore-
/skruemaskine (Kun Værktøj) 

R18DD7-0 129,99 

1 18V ONE+™ Excentersliber  
(Kun Værktøj) 

RROS18-0 74,99 

1 18V ONE+™ Græstrimmer – 23 cm 
klippebredde (Kun Værktøj) 

RY18LT23A - 0 54,99 

1 18V ONE+™ Trådløs Støvsuger (Kun 
Værktøj) 

RSV18-0 209,99 

1 18V ONE+™ 5.0AH Lithium+ Compact 
Batteri 

RB1850X 139,99 

1 18V ONE+™ 5.0 Amp/t Hurtiglader RC18150 64,99 

 

Tabel 6:  

‘Hoved lodtrækningspræmie’ 

ANTAL Produktnavn Modelnavn Værdi 

1 18V ONE+™ Kulfri bore-
/skruemaskine (Kun Værktøj) R18DD5-0 

129,99 

1 18V ONE+™ Rundsav – 150 mm 
(Kun Værktøj) R18CS-0 119,99 



1 18V ONE+™ USB adapter  
(Kun Værktøj) R18USB-0 31,99 

1 18V ONE+™ Luftpumpe  
(Kun Værktøj) R18VI-0 52,99 

1 18V ONE+™ Limpistol  
(Kun Værktøj) RGL18-0 52,99 

1 18V ONE+™ Områdelampe  
(Kun Værktøj) RLC18-0 42,99 

1 18V ONE+™ Plæneklipper - 33 cm 
klippebredde (Kun Maskine) OLM1833B 199,99 

1 18V ONE+™ Græstrimmer - 25-30 
cm klippebredde (Kun Værktøj) OLT1832 89,99 

1 18V ONE+™ 5.0 Ah Lithium+ 
Compact Batteri RB1850X 139,99 

1 18V ONE+™ 2.5 Ah Lithium+ 
Compact Batteri 

RB1825C 84,99 

1 18V ONE+™ 5.0 Amp/t Hurtiglader RC18150 64,99 

1 18V ONE+™ 2.5 Ah Lithium+ 
Compact Batteri RB1825C 84,99 

  

 


