
RYOBI ONE+ VM-tipping 2022 Konkurransevilkår (“Avtalen”)  

1. KONKURRANSEARRANGØR 
1.1 Denne konkurransen gjennomføres av Techtronic Industries Nordic (TTI), som er registrert på 

Stamholmen 147, 1. 2650 Hvidovre, Danmark. 
1.2 Deltagelse i kampanjen anses som aksept av denne avtalen. Deltakerne vil bli underlagt vilkårene 

for bruk av Ryobi nettsiden, inkludert personvernreglene tilgjengelig på: 
https://no.ryobitools.eu/footer-links-nn/terms-of-use/ 

 
2. KONKURRANSEKVALIFIKASJONER 

2.1 Denne konkurransen er åpen for alle bosatt i Norge over 18 år ved deltagelsesdato. 
2.2 Ansatte, ledere og styremedlemmer i Techtronic Industries og dets tilknyttede selskaper, deres 

familiemedlemmer eller andre som er på noen måte forbundet med konkurransen eller bidrar til å 
arrangere den, skal ikke delta i konkurransen.  

2.3 Konkurransen er gratis og ingen kjøp kreves for å delta utover Internett-tilkobling og kostnad for 
bruk av mobildata kan gjelde for deltageren. Kostnaden ved å få tilgang til konkurransesidene vil 
være avhengig av deltagers individuelle internettleverandør og skal bare være ansvarlig for den som 
inngår. Arrangøren er ikke ansvarlig overfor deltakerens kostnader. 

2.4 Deltagelse i denne konkurransen anses som aksept av disse vilkårene. 

 

3. HVORDAN DELTA 
3.1 Konkurransen begynner Kl.00:01 on 11/11/2022 og avsluttes Kl.11:59 den 18/12/2022 

(“Konkurranseperioden”).  
3.2 Deltagelse gjøres ved å gå inn på https://win.ryobitools.eu/. 
3.3 For å delta, må deltageren følge instruksjonen nedenfor; 

(i) Alle deltagere må inntaste deres e-postadresse, godta vilkår og betingelser samt 
persondataerklæringen til konkurransen ved å klikke på som er vedlagt ved klausul 3.2. 

3.4 I spillet vil deltageren se en liste av kamper i den kamprunden som det er mulig å tippe på (definert 
som igangværende tipperunde, og ikke mer enn én (1) time før planlagt kampstart). 

3.4.1 Deltagere kan inntaste antall mål for et ‘hjemmelag’  og et ‘bortelag’. 
3.4.2 Deltagere inntaster sine spådommer for hver kampe. Deltageren spar ikke direkte 

hjemmeseier eller borteseier, men spår antall mål for hver kamp, f.eks. hjemmelaget scorer 
3 mål, og bortelaget scorer 1 mål, så er det ansett at det er tippet hjemmeseier.   

3.4.3 Deltagere kan oppdatere deres tipperesultat opptil én (1) time før kampstart av hver enkelt 
kamp. 

3.4.4 Deltagere kan opptjene poeng ved å tippe riktig utfall av kampen (hjemmeseier, uavgjort, 
borteseier), samt ved å tippe riktig sluttresultat. 

3.5 Alle poeng kalkuleres basert på kampresultatene sammenlignet med deltagerens spådommer: 
3.5.1 Deltageren mottar 0 poeng for feil kamputfall og feil kampresultat. 
3.5.2 Deltageren mottar 2 poeng for korrekt kamptutfall, men feil kampresultat. 
3.5.3 Deltageren mottar 5 poeng for korrekt kamputfall og korrekt kampresultat. 

3.6 Resultat og poeng prosesseres hver kveld. 



3.7 Deltagere kan se sine poeng fra spillet, og deres totale poengscore når spillet er overstått.  
3.8 Gruppedeltagelser som gjøres av foreninger, kundegrupper, syndikater eller lignende blir ikke 

akseptert. Vi vil ikke akseptere juks i noen form, inkludert bruk av makroer eller andre automatiserte 
metoder for deltagelser, skjuling av identitet ved å manipulere IP-adresser, bruk av falsk identitet 
eller annen oppførsel som faller utenfor konkurranseånden (bestemmes fullstendig av 
konkurranseavvikler). Enhver deltager som viser seg å jukse vil bli ekskludert 

3.9 Konkurransetilbyder påtar seg ingen ansvar for deltagelser som ikke registreres, slettes, endres eller 
som ellers ikke aksepteres, uansett årsak. 
 
4. PREMIE OG VINNERANNONSERING 

4.1 Vinneren vil være den deltageren med høyest poengsum fra alle validerte resultater innen hver 
turneringsrunde som listet nedenfor. For å være ansett som en gyldig deltager må man delta og 
oppnå minst ett (1) poeng i gjeldende runde. Alle vinnere utvelges og kontaktes via e-post innenfor 
24 timer fra rundens avslutning.   

4.2 I tilfellet at det er delt førsteplass/høyeste poengsum for alle rundene listet nedenfor, eller for 
hovedpremien, vil vinneren være den deltageren som innsendte sine spådommer først. Dette kan 
avgjøres ettersom at alle deltagelser er tidsstemplet.  

4.3 Grupperundene begynner 20/11/2022 og avsluttes 02/12/2022 – og varer totalt tretten (13) dager 
(inklusive). Denne runden består av 48 kamper, og det vil kun være én (1) premie tildelt per land, 
per dag, bestående av produktene som nevnt i Annex 1, Tabell 1.  

4.4 Åttendedelsfinalene begynner 03/12/2022 og avsluttes 06/12/2022 – og varer totalt fire (4) dager 
(inklusive). Denne runden består av 8 kamper, og det vil være én (1) premie tildelt per land, per dag, 
bestående av produkter som nevnt i Annex 1, Tabell 2. 

4.5 Kvartfinalerunden beginner 09/12/2022 og avsluttes 10/12/2022 – og varer totalt to (2) dager 
(inklusive). Denne runden består av 4 kamper, og det vil være én (1) premie per land for hele runden, 
bestående av produkter som nevnt I Annex 1, Tabell 3. 

4.6 Semifinalerunden begynner 13/12/2022 og avsluttes 14/12/2022 – og varer totalt to (2) dager 
(inklusive). Denne runden består av 2 kamper, og det vil være én (1) vinner per land for hele runden, 
bestående av produkter som nevnt i Annex 1, Tabell 4. 

4.7 Finalerunden beginner og avsluttes 18/12/2022. Denne runden består av 1 kamp, og det vil være 
én (1) vinner per land for hele runden, bestående av produkter som nevnt i Annex 1, tabell 5. 

4.8 Hver deltager vil opptjene poeng for å konkurrere om hovedpremien, og vinnes av deltageren med 
flest antall poeng som er oppsamlet fra alle rundene i turneringen. Det vil være én (1) vinner per 
land, bestående av produkter som nevnt i Annex 1, Tabell 6, som er verdt over 10.000 KR. Vinneren 
av hovedpremien annonseres 19. Desember 2022. 

4.9 Alle premier vil bli leveret innen tretti (30) arbeidsdager fra datoen vinnerne har opplyst 
adresse/kontaktinformasjon til konkurransearrangør. 

4.10 Vinneren blir kontaktet via e-post, hvor arrangøren så vil be om en norsk leveringsadresse for 
tilsendelse av premien. Hvis vinneren ikke kan nås eller ikke gjør krav på premien innen fjorten (14) 
dager av varsling, forbeholder arrangøren seg retten til å trekke premien tilbake fra vinneren og 
velge en erstatningsvinner. Arrangøren påtar seg ingen ansvar for vinnerens manglende oppfattelse 



av mottatt vinnernotifikasjon grunnet spam, søppel-e-post eller andre sikkerhetsinnstillinger eller 
som følge av feilaktig kontaktinformasjon eller andre lignende feilaktige informasjoner. 

4.11 Arrangøren er ikke ansvarlig for unøyaktige premiedetaljer som leveres til noen aktør av 
tredjepart som er knyttet til denne konkurransen, og ingen kontant alternativ til premien vil bli 
tilbudt. Premien kan ikke overføres. Premien er underlagt tilgjengelighet, og arrangøren forbeholder 
seg retten til å erstatte en premie med en annen lignende uten varsel. 

4.12 Arrangørens avgjørelse er gyldig og bindende i alle saker som omhandler denne konkurransen. 
 

5. DATABESKYTTELSE 
5.1 Personlig data relatert til deltagerne vil bli brukt til promotering i samsvar med den GDPR-

lovgivningen og arrangøren personvernregler som kan leses her: https://no.ryobitools.eu/footer-
links-nn/personvern/ Arrangøren reserverer retten til å kontakte alle deltagere for å verifisere deres 
personlige data. For å unngå noen tvil vil enhver deltagelse i konkurransen som beskrevet i klausul 
3 være ansett å gi aksept for arrangøren å prosessere all personlig data som definert under Art. 4 
(1). General Data Protection Regulation 2016/ 679. 

 
6. GENERELL 

6.1 Arrangøren forbeholder seg retten til å kansellere eller endre konkurransen og disse vilkårene og 
betingelsene uten forvarsel når som helst. Eventuelle endringer i konkurransen vil bli varslet til 
aktørene så snart som mulig av Arrangør. 

6.2 Konkurransen og disse vilkårene vil være underlagt norsk lov, og eventuelle tvister vil bli underlagt 
eksklusive jurisdiksjon for domstolene i Norge. 

6.3 Dersom noen bestemmelse i disse vilkårene holdes ugyldig i henhold til lov, regel, rekkefølge eller 
regulering av enhver regjering eller ved endelig avgjørelse av en domstol med kompetent 
jurisdiksjon, skal slik ugyldighet ikke påvirke tvangsfullbyrdelsen av andre bestemmelser som ikke 
holdt for å være ugyldig. 

6.4 For så vidt som loven tillater det, vil Arrangøren, dets agenter eller tilknyttede selskaper under ingen 
omstendigheter være ansvarlig eller ansvarlig for å kompensere vinneren eller akseptere ethvert 
ansvar for tap, skade, personskade eller død som oppstår som følge av at opptaket er tatt opp 
premie unntatt hvor det er forårsaket av Arrangørens, dets agenter eller distributører eller deres 
ansatte. Dine lovbestemte rettigheter påvirkes ikke. 

Annex 1 

Tabell 1:  

‘Grupperundepremie’ 

Ant Produktnavn Modell Veil. pris € 

1 18V ONE+™ 10cm Klemmevifte (Kun 
verktøy) 

RCF18-0 31,99  

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

RB1825C 84,99 

1 18V ONE+™ 2.0A Batterilader RC18120 52,99 



 

Tabell 2:  

‘Åttendedelsfinalepremie’ 

Ant Produktnavn Modell Veil. pris € 

1 18V ONE+™ Bluetooth® Mini-Høyttaler 
(Kun verktøy) 

RBTM18-0 54,99 

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

RB1825C 84,99 

1 18V ONE+™ 2.0A Batterilader RC18120 52,99 

 

Tabell 3:  

‘Kvartfinalepremie’ 

Ant Produktnavn Modell Veil. pris € 

1 18V ONE+™ Børsteløs 
Bor/skrutrekker(Kun verktøy) 

R18DD7-0 129,99 

1 Vernebriller RSG01 11,99 

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

RB1850X 139,99 

1 18V ONE+™ 5.0A Lithium+ Batterilader RC18150 64,99 

1 Ryobi® 22L Verktøyveske RSSSTB1 24,99 

 

Tabell 4:  

‘Semifinalepremie’ 

Ant Produktnavn Modell Veil. pris € 

1 18V ONE+™ 37cm Børsteløs 
Gressklipper (Kun maskin ) 

RY18LMX37A-0 299,99 

1 Vernebriller RSG01 11,99 

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

RB1850X 139,99 

1 18V ONE+™ 5.0A Lithium+ Batterilader RC18150 64,99 

 

Tabell 5:  

‘Finalepremie 

Ant Produktnavn Modell Veil. pris € 

1 18V ONE+™ Børsteløs Bor/skrutrekker 
(Kun verktøy) 

R18DD7-0 129,99 



1 18V ONE+™ Eksentersliper (Kun 
verktøy) 

RROS18-0 74,99 

1 18V ONE+™ 23cm Gresstrimmer (Kun 
maskin) 

RY18LT23A - 0 54,99 

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

RSV18-0 209,99 

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

RB1850X 139,99 

1 18V ONE+™ 5.0A Lithium+ Batterilader RC18150 64,99 

 

Tabell 6:  

‘Hovedpremie’ 

Ant Produktnavn Modell Veil. pris € 

1 18V ONE+™ Børsteløs 
Bor/skrutrekker (Kun verktøy) R18DD5-0 

129,99 

1 18V ONE+™ 150mm Sirkelsag (Kun 
verktøy) R18CS-0 119,99 

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

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

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

1 18V ONE+™ Kompakt 
områdebelysning (Kun verktøy) RLC18-0 42,99 

1 18V ONE+™ 33cm Gressklipper (Kun 
maskin) OLM1833B 199,99 

1 18V ONE+™ 25-30cm Gresstrimmer 
(Kun verktøy) OLT1832 89,99 

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

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

RB1825C 84,99 

1 18V ONE+™ 5.0A Lithium+ 
Batterilader RC18150 64,99 

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

  

 


