
"GAME OF MAPS" 

KOMPLETT BEDÉNGUNGEN A KONDITIOUNEN 

 

Here Global BV mat Haaptsëtz zu Kennedyplein 222, 5611 ZT Eindhoven, Holland (vun elo vun de Promoteur) organiséiert dëse 

Concours mam Numm “Game of Maps” . 

Un dësem Concours ka jiddereen deelhuellen, deen a Holland, der Belsch oder zu Lëtzebuerg wunnt an iwwer 18 ass. D'Employéë 

vum Promoteur an hir Familjememberen, hir Partneren oder soss een, dee berufflech mam Concours ze dinn huet, dierf net 

matmaachen. 

D'Partzipatioun vum Concours ass gratis an et muss een näischt dofir kafen. 

 

D'Kommunikatioun iwwer de Concours geschitt iwwer Newsletter, déi sozial Medie-Säite vum Promoteur, Eventbrite, de HERE-Forum 

an en Discussion Board, den HERE-Blog. 

Dës Bedéngungen a Konditioune ginn un all d'Kandidaten (Community-Benotzer) vie E-Mail geschéckt.  

 

All Persoun, déi un dësem Concours deelhëlt andeems si op de Link am Newsletter oder am Facebook-Post iwwer de Concours klickt, 

akzeptéiert och glächzäiteg dës Bedéngungen an d'Konditiounen ass ass verflicht sech drun ze halen.  

 

1. Dauer vum Concours 

De Concours fänkt um 00:00 [CET] de 14. Mee 2018 un an hält um 23:59 [CET] de 4. Juni 2018 op an d'Partizipatioun un deenen dräi 

Spiller ass a folgenden Zäiträim gëlteg: 

- 1. Spill: Ufank um 00:00 de 14. Mee, Enn um 23:59 den 20. Mee 2018; 

- 2. Spill: Ufank um 00:00 den 21. Mee, Enn um 23:59 de 27. Mee 2018; 

- 3. Spill: Ufank um 00:00 de 28. Mee, Enn um 23:59 den 04. Juni 2018; 

 

2. Umellen a Partizipatioun 

Nodeems Dir d’Bedéngungen a Konditioune duerchgelies hutt, während der Dauer vum Concours musse Verbraucher op de Link am 

Newsletter, dee se kritt hunn, oder am Facebook-Post iwwer de Concours klicken, da gi se direkt op folgend Websäit weidergeleet: 

https://mapcreator.here.com/?site=benelux_game-of-maps-18 (vun elo un “Map Creator” oder “HERE Platform” genannt). Do 

mussen d'Partizipante en HERE-Kont erstellen, wa se net schonn een hunn. Soss kënne se sech direkt mat hiren Donnéeën aloggen.  

Kandidate maache mat, andeems si op den HERE Map Creator zougräifen oder hiren HERE-Profil iwwer den Hyperlink hei ënnen 

drënner erstellen. 

Fir beim Concours matzemaachen, musse Partizipante Punkte sammelen, andeems si d'Qualitéit vun der HERE-Platform verbesseren 

a fir dat ze maachen, musse se een oder méi Spiller hei ënnen drënner spillen an dat an deenen Zäiträim, wéi ënner Punkt 1 uginn, 

an zwar: 

1. 1. Spill: Ännerungen un de Kaarte vun HERE iwwer den HERE Map Creator maachen. 

Partizipante kréien 1 Punkt fir all Ännerungen, déi se an de Kaarte maachen a späicheren. Zum Beispill kënne Partizipanten 

ënner allen Ännerungen, déi se kënne maachen, d'Richtung vun enger Strooss, den Typ vun der Struktur, 

d'Vitessebegrenzung uginn oder Informatiounen iwwer e Buttek, wéi d'Kontaktdonnéeën oder d'Ëffnungszäiten 

derbäisetzen oder souguer en neie Restaurant derbäisetzen oder en zouenen ewechhuelen, a.s.w. 

2. 2. Spill : gemellte Kaarteproblemer mam HERE Map Creator léisen. 

Et gi giel Spéngelen op d'Kaarte gesat. Wann een op se klickt, ginn d'Partizipante gebieden, eng spezifesch Ufro ze léisen, 

zum Beispill: "Hei gëtt et vläicht eng nei Strooss. Kontrolléiert dat w.e.g. no". Partizipanten, déi e Kaarteproblem léisen, 

kréie 7 Punkt fir all geléiste Kaarteproblem. 

Opgepasst, d'Partizipatioun un dësem zweete Spill hänkt vun der Disponibilitéit vu Kaarteproblemer, déi an deem Fall 

opdauchen, of.  

3. 3. Spill: sammel Kilometer u Biller iwwer Mapillary, d'Umellung geet iwwer folgenden URL:  http://here.us1.list-

manage.com/track/click?u=c82e9e9eb0d2d932db98a3cb5&id=8ccdc4f0cf&e=a2c415f58 .  

D'Partizipante mussen d'Mapillary-App, déi een am Google Play-Store oder dem Apple Store erofluede kann, op hiren 

Handy oder hir Tablet eroflueden an e Kont erstellen, wa se nach keen hunn, andeems si déi selwecht E-Mail-Adress wéi 

bei hirem HERE-Kont benotzen. Dono musse se Biller vu Stroosse mat hirer Mapillary-App maachen, déi am Mapillary nach 

feelen, a se op de Map Creator iwwer déi passend Funktioun an der Mapillary-App (Upload) eroplueden. D'Gesamtunzuel 

u Kilometer (an Deeler) déi mat Fotoe festgehale goufen, gi kontrolléiert an zesummegezielt. All Partzipant kritt 5 Punkte 

pro Kilometer.  

All Partizipant muss Ännerunge maachen, Kaarteproblemer léisen a Fotoen an de Kaarten iwwer d'Belsch, Holland oder Lëtzebuerg 

maachen. 
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All d'Punkten aus den 3 Spiller, déi vun alle Partizipante gesammelt goufen, ginn zesummegezielt an déi dräi Partizipanten, déi déi 

meeschte Punkte beim Concours gesammelt hunn, gewannen (weider Detailer doriwwer, wéi d'Gewënner gewielt ginn, stinn ënner 

Punkt 3).  

 

De Promoteur behält sech d'Recht vir zu all Moment d'Umellungen an d'Partizipanten ze kontrolléieren, dozou gehéiert d'Identitéit, 

den Alter an de Wunnuert vum Partizipant, an all Partizipant, dee géint dës Bedéngungen a Konditioune verstéisst oder beim 

Umellprozess oder der Promotioun fuddelt, ze disqualifizéieren. De Promoteur behält sech d'Recht vir och d'Partizipanten ze 

kontrolléieren, dozou gehéiert de Partizipanten hir Identitéit, hiren Alter a Wunnuert, an all Partizipant, dee géint dës Bedéngungen 

a Konditioune verstéisst oder beim Umellprozess fuddelt, ze disqualifizéieren. 

 

3. D'WIELE VUN DE GEWËNNER 

Um Enn vum Concours ginn d'Partizipanten hire gesammelte Punkten no op eng Lëscht gesat. Déi dräi Partizipanten, déi déi meescht 

Punkte gesammelt hunn, sinn d'Gewënner an déi 10 Leit déi op de Plaze 4 bis 13 stinn, sinn d'Reserven. 

Am Fall vun engem Gläichstand tëschent zwee oder méi Leit oder wann et net méiglech ass déi 3 Gewënner an déi 10 Reserven 

z'identifizéieren, wäert eng Jury d'Inhalter, déi erakomm sinn, bewäerten an d'Gewënner an d'Reserven no folgende Critère wielen: 

- Ännerunge sollen ouni Kaméidi sinn; 

- Kaarteproblemer solle sou wéi beschriwwe gouf geléist gi sinn; 

- D'Mapillary-Qualitéit vun de Biller muss gutt sinn an ouni Ënnerbriechung de ganze Wee gemeet sinn. Biller kënne 

gesammelt ginn, andeems ee geet, mam Vëlo oder mam Auto fiert (mat enger passender Halterung fir de Smartphone). 

Kuckt op der Mapillary-Websäit fir weider Detailer iwwer d’Sammelen. 

 

D'Präisser ginn esou verdeelt:  

• 1. Plaz: 1 Gewënner kritt eng Rees op Berlin; 

• 2. Plaz: 1 Gewënner kritt en iPad; 

• 3. Plaz: 1 Gewënner kritt e Garmin Forerunner 35. 

 

De Promoteur behält sech d'Recht vir, d'Gewënner ze kontrolléieren, dozou gehéiert d'Identitéit, den Alter an de Wunnuert, an all 

Gewënner, deen géint dës Bedéngungen a Konditioune verstéisst, ze disqualifizéieren.  

 

4. PRÄISSER  

Déi folgend Präisser gi verdeelt: 

• Eng Rees op Berlin fir de Gewënner.  

Zum Präis gehéiert: 

- D'Rees dohinn an zréck vun engem internationale Flughafen (oder Gare) an der Géigend vum Gewënner sengem Wunnuert op 

Berlin; 

- 1 Nuecht an engem Eenzelzëmmer an engem 4-Stären-Hotel zu Berlin mat Muereskaffi; 

- Zwee Hallefdeeg an der HERE Berlin-Filial (21. Juni mueres an 22. Juni mëttes), mam Hoteltransfer; 

- E guidéierten Tour duerch Berlin vun 2 Stonnen ; 

- 1 Owesiessen an 2 Brunchen. 

 

Zum Präis gehéiert net:  

- Iessen, ausser déi, déi ënnert der Iwwerschrëft "Zum Präis gehéiert" stinn; 

- Souveniren, Drénkgeld, Parking, Iwwergepäck, weider Ausflich an Attraktiounen; oder 

- Perséinlech Ausgaben. 

 

Weider Detailer zum Präis: 

- De Gewënner muss kontrolléieren, dass hien/si gëlteg Dokumenter fir ze reesen huet. De Gewënner muss (ofhängeg vu 

sengem Heemechtsland) e Pass hunn, deen nach wéinstens 6 Méint um Dag vun der Rees gëlteg ass; all néideg Visaen oder 

Reeseversécherunge muss de Gewënner organiséieren. 

- De Präis ass just fir eng Persoun. 

- De Präis ass just gëlteg vum 21. Juni bis den 22. Juni 2018. D'Datume kënne vläicht nach geännert ginn. 

- De Präis kann iwwerdroe ginn. Um Dag vun der Rees muss d'Persoun méi al wéi 18 sinn. Nodeems d'Tickete gebucht goufen, 

kenne se net iwwerdroe ginn.  

- All Deel vun dësem Präispackage musse bei derselwechter Rees gemeet ginn.  

- Wann d'Reservatioun am Hotel vum Gewënner ofgebucht gëtt, gi keng Alternativen ugebueden a bei enger Stornéierung gëtt 

et kee Remboursement oder Entschädegung.  



- Déi uewe beschriwwen Iwwernuechtung an Ausflich hänke vun der Disponibilitéit um Zäitpunkt vun der Buchung of. 

Alternative kënnen ugebuede ginn, falls disponibel. 

- D'Gewënner mussen de Promoteur informéieren, wa si am Rullstull sëtzen oder en aneren änleche Besoin hunn. 

- De Gewënner huet alleng d'Responsabilitéit fir weider Käschten, déi am Hotel während sengm/hirem Openthalt ufalen, dozou 

gehéieren d'Käschte fir Iessen a Gedrénks, weider Iwwernuechtungen a Servicer an déi dozougehéirent Steieren; an 

- Eng gëlteg Kreditkaart gëtt vläicht gebraucht, fir am Hotel anzechecken a gëtt als Garantie geholl fir all eventuell Käschte fir 

Zëmmerservice oder Uriff. 

- De Gewënner ass fir säi Verhalen beim Openthalt verantwortlech. De Promoteur behält sech d'Recht vir, de Gewënner vum 

Profitéiere vum Präis an allen Aspekter auszeschléissen, falls ee sech net un d'Instruktioune vum Promoteur oder enger Firma, 

déi mam Präis ze dinn huet hält oder de Gewënner sech sou verhält, dass et geféierlech fir hien/hatt selwer oder anerer ass, 

oder wann de Promoteur fënnt, dass de Gewënner anti-sozial ass, stéiert oder aner Leit nervt. 

D'Partizipante mussen all Responsabilitéiten, déi zum Präis gehéieren akzeptéieren.  

De Präis huet e Wäert vun ongeféier 1100€. 

 

• Een Apple iPad 2018 Wi-Fi 32G, am Wäert vu 400€. 

 

• Ee Garmin Forerunner 35 am Wäert vun 200€. 

 

5. D'BENORIICHTEGUNG VUN DE GEWËNNER 

D'Gewënner gi bannent 4 Schaffdeeg nom Enn vum Concours iwwer E-Mail kontaktéiert a musse bannent 3 Kalennerdeeg äntweren 

an all hir Kontaktdonnéeën an eng Copy vun enger gëlteger Carte d'identité schécken. Wann e Partizipant de Präis net unhuele 

kann oder net mat Zäiten äntwert, gëtt de Partizipant disqualifizéiert an de Präis gëtt engem ugebueden, deen als Reserve stoung. 

Dëse Prozess gëtt widderholl, bis et keng Reserve méi ginn. De Promoteur iwwerhëlt keng Verantwortung am Fall, wou de Gewënner 

aus egal wéi engem Grond net kontaktéiert ka ginn. 

 

6. D'PRÄISIWWERREECHUNG  

D'Rees op Berlin ass nëmme gëlteg vum 21. Juni bis den 22. 2018. D'Detailer, wéi de Gewënner d'Rees untriede kann, ginn iwwer E-

Mail vermëttelt.  

Den iPad an de Garmin Forerunner gi mat der Post oder per Courier bannent 30 Deeg geliwwert, nodeems festgestallt gouf, dass 

d'Gewënner sech derfir qualifizéiert hunn. De Promoteur dréit keng Verantwortung fir d'Perte, falls onvollstänneg oder falsch 

Kontaktdonnéeën ugi goufen. De Promoteur entscheed doriwwer, wéi eng Liwwermethod bei de Präiser gewielt gëtt. De Promoteur 

ass net responsabel fir Steieren, Zollgebühren oder aner Käschten, déi beim Iwwerreeche vun de Präiser ufalen. De Promoteur 

rembourséiert och d'Gewënner net, wann e Gewënn net ugeholl ka ginn, wéinst dem Zoll oder aner lokal Regelungen, oder wann e 

futti, verspéit oder bei der Post verluer gaangen ass. 

All Gewënner muss selbststänneg déi fälleg Steieren a Käschten a sengem Land oder Regioun iwwerhuelen, déi wéinst dem Präis 

ufalen. 

 

Kee Präis ka bor ausgezuelt oder géint en anere Präis getosch ginn. Mee am Fall vun ongeplangt Ëmstänn, oder Ëmstänn, déi de 

Promoteur net kontrolléiere konnt, behält de Promoteur sech d'Recht vir, e Präis z'änneren, zréck ze huelen oder mat engem 

alternative Präis oder engem Arrangement z'ersetzen.    

 

7. DATESCHUTZ 

Informatiounen, déi ee laut Artikel 13 vun der Regulatioun (EU) 679/2016 (déi Allgemeng Dateschutzregulatioun, GDPR) ugi muss 

Perséinlech Donnéeën, déi ee fräiwëlleg ugëtt, ginn haaptsächlech mat elektronesche Methoden an Analysprogrammer geréiert, 

dozou gehéiert eng statistesch Analys an dat duerch Here Global BV fir d'Ofschléisse vun allen Etappen, déi zum Concours gehéieren, 

deen als "Game of Maps" bekannt ass. Doriwwer eraus gi se geréiert, fir dass administrativ Regulatiounen an aner allgemeng 

Verflichtungen, ënnert den aktuellen italienesche Gesetzer an EU-Decisiounen agehale ginn, a fir en Zäitraum gespäichert, sou wéi 

dës Regulatiounen dat virgesinn. Et ass obligatoresch déi gefroten Donnéeë fir déi uewe genannt Zwecker unzeginn, wann een dat 

net mécht, ass et onméiglech Verwaltungsoperatiounen, déi mam Concours ze dinn hunn, duerchzeféieren a sech u gesetzlech 

Regulatiounen ze halen. 

Wann d'Gewënner ausdrécklech dermadder averstane sinn, ginn hir Donnéeën an de Kommunikatiounsmedien, dozou gehéiert den 

Internet, an an informativem a promotionellem Material an digitaler oder Pabeiersform genannt. 

Weider, ofhängeg vun Ärem ausdrécklechen Averständnes, ginn Är Date vun engem Kontroller geréiert, fir Reklammematerial (dozou 

gehéieren: Newsletteren, Promotioune fir Wueren an Servicer, Kaddosbongen, Ëmfroen a Marchésrecherchen) ze schécken. Dëse 

promotionelle Kontakt geschitt iwwer E-Mail, Telefon, SMS oder Bréif. 



D'Späichere fir d'Gestioun vum Concours ass begrenzt op d'Zäit vun deenen eenzelen Etappen an hält sech un dat, wat déi zoustänneg 

Gesetzer virgesinn. Dono ginn d'Donnéeën anonymiséiert fir statistesch Berichter ze schafen an all Donnéeën, déi eng Identifikatioun 

erméigleche ginn zerstéiert. 

Mee wann Dir Iech gemellt hutt, fir promotionelle Kontakt (Reklammen) ze hunn, ginn d'Donnéeën an eisen Archiven sou laang 

gespäichert, wéi se fir Here Servicer, iwwer déi Dir Iech informéiert hutt, vun Interessi sinn, oder bis Dir vun Ärem Recht Gebrauch 

gemeet hutt, keng Reklamme méi ze kréien. An deem Fall ginn och all identifizéierent Donnéeën zerstéiert andeems se aus eisen 

Archiver geläscht ginn, awer eréicht nodeems d'Späicherdauer ofgelaf ass an d'Donnéeën anonymiséiert gi si fir statistesch Zwécker. 

D'Date gi geréiert vun: Promosfera srl – Via G. Giusti 65/A, 21019 Somma Lombardo (VA), Italien. 

Déi Persounen, déi authoriséiert sinn d’Donnéeë ze geréieren schaffen am Verkaf an am Marketing, am Call Center, mat IT-Systemer 

a mat Datesécherheet. 

Gemeess Artikel 15-21 GDPR, kënnt Dir de Kontroller op senger/hirer Adress oder E-Mail-Adress mapcreatorbenelux@here.com 

ereechen, fir vun Ärem Recht Gebrauch ze maachen, Är gespäichert Donnéeë gewuer ze ginn, geännert ze kréien oder vergiess ze 

ginn, oder vun Ärem Recht op d'Begrenzung vun der Gestioun oder Iech géint d'Gestioun ze wieren aus verständleche   Grënn oder 

aus Informatiouns- a Reklammegrënn, dozou gehéiere verschidde Kommukatiounsweeër (z.B. E-Mail, Haustelefon an Handy, SMS, 

per Post). Wann näischt spezifesches ugi gëtt, bezitt sech Ären Nee-Merci op all Kommunikatiounswee. Wann Dir Äert Averständnes 

zréckzitt, wat Dir zu all Moment maache kënnt, beaflosst dat net d'Legalitéit vun der Gestioun, déi um alen Averständnes oder op 

alternativ gesetzlech Mechanissem fir d'Averständnes baséiert war. Dir hutt och d’Recht, eng Reklammatioun un déi iwwerwaachent 

Administratioun ze riiten, fir vun Äre Rechter duerchzesetzen. Nach eng Kéier, wann Dir Iech schrëftlech un déi uewe genannt Adress 

wennt oder eng E-Mail un mapcreatorbenelux@here.com , kënnt Dir eng Ufro maachen, fir eng komplett an aktuell Lëscht vun de 

Responsabelen ze kréien, déi mat der Gestioun vun Donnéeë schaffen. Den Dateschutzchef erreecht Dir iwwer d'E-Mail-Adress  

henri.kujala@here.com , tel. +4930200073152 fir Informatiounen iwwer d'Gestioun vun Daten.  

Zum Schluss hutt Dir d'Recht Är perséinlech Daten an enger strukturéierter, geleefeger a Machinne-liesbarer Form ze kréien an 

d'Recht dës Daten direkt un en aneren, onofhängege Kontroller ze schécken, sou dass deen se sou, wéi Dir dat virgesitt, geréiert.  

Gitt w.e.g. op https://legal.here.com/en-gb/privacy fir déi detailéiert HERE-Dateschutzriichtlinn ze liesen. 

 

8. UFUERDERUNGEN U MATERIAL  

a. All Material, dat beim Concours ofginn oder op der HERE Platform eropgeluede gëtt dierf keng beleidegent Wierder 

Diskriminatioun wéinst der Rass oder der Religioun, Gewalt, sexuell Handlungen, Ugrëff op Persounen oder Organisatiounen 

oder soss onpassend oder schlecht Inhalter hunn.  

 

b. De Promoteur behält sech d’Recht vir, all Areechung oder Material, no oder virun der Verëffentlechung, ze moderéieren, 

ofzeleenen oder ze disqualifizéieren, dat senger Meenung no, falsch, schlecht, beleidegend, onpassend ass oder soss 

iergendwéi géint d’Konditiounen oder de Sënn vum Concours verstéisst oder dat eventuell schiedlech fir de Promoteur, dem 

Promoteur säin Image oder den Image oder de Ruff vun Drëtten ass.   

 

c. E Partizipant ass vir d'Käschten, d'Ausgaben an d'Perten, déi beim Promoteur ufalen responsabel, wann de Partizipant sech net 

un d'Konditioune fir d'Material hält, sollt de Promoteur Zil vun Uschëllegungen, Virwërf, Plainten oder geriichtlech Verfare 

wéinst sou engem Broch mat dëse Bedéngungen a Konditioune ginn.  

 

d. All Material, dat dem Promoteur ofgi gëtt, gehéiert eenzeg an alleng dem Promoteur. De Promoteur kann d'Material sou 

benotze wéi e wëll, ouni Verflichtung, fir de Gebrauch vum Material dem Partizipant Suen ze ginn.        

 

9. ALLGEMENGES  

o Informatiounen, wéi ee sech umellt, sinn en Del vun dëse Bedéngungen. Andeems Dir matmaacht, sidd Dir mat dëse 

Bedéngungen a Konditiounen averstanen.  

o De Promoteur iwwerhëlt keng Haftung fir Schied, Perten, Verletzungen (dozou gehéieren och indirekt Perten oder Perten aus 

Konsequenz), déi deem, deen um Concours deelhëlt oder als Resultat, well en e Präis ugeholl huet, geschéien. Mee näicht 

begrenzt dem Promoteur seng Haftung am Fall vum Doud oder enger Verletzung, déi aus der Fahrlässegkeet vum Promoteur 

entstane sinn. 

o De Promoteur ass net fir technesch Problemer oder menschlech Feeler responsabel, déi dozou féieren, dass d'Umellung, 

d'Ofginn oder d'Partizipatioun net agaangen ass oder verluer gaangen ass oder beschiedegt gouf oder fir d'Zerstéieren oder 

d'Änneren dovunner oder den onerlaabten Zougrëff op d'Websäit. 

o Dem Promoteur seng Decisiounen iwwer all Aspekt vum Concours sinn definitiv a ginn net diskutéiert.  

o De Promoteur behält sech d'Recht vir, en Deel vun engem Präis wéinst Ëmstänn, déi net an senger Kontroll leien, well deen Deel 

net méi disponibel ass, zréck ze huelen, ze variéieren, ze sträichen oder auszesetzen. De Promoteur wäert net responsabel sinn 

oder d'Haftung fir e Gewënner iwwerhuelen, wann all Deeler oder en Deel vum Präis net disponibel ass oder aus egal wéi engem 

mailto:mapcreatorbenelux@here.com
mailto:henri.kujala@here.com
https://legal.here.com/en-gb/privacy


Grond variéiert oder gestrach muss ginn. Am Fall vun ongeplangt Ëmstänn behält de Promoteur sech d'Recht vir, e Präis oder 

en deel vum Präis mat enger Alternativ, déi genee sou vill Wäert oder méi en héije  Wäert huet z'ersetzen.  

o De Promoteur ass net responsabel fir d'Handlunge vun Drëtten. 

o D'Promotioun ass un all zoustänneg Gesetzer a Regulatioune gebonnen.  

o Wann eng Handlung, en Net-Handelen, en Evenement oder en Ëmstand geschitt, deen ausserhalb vum Promoteur senger 

Kontroll läit, dee verhënnert, dass de Promoteur sech un dës Bedéngungen a Konditiounen hale kann, iwwerhëlt de Promoteur 

keng Haftung, wann e seng Verflichtungen net erfëllt oder méi spéit erfëllt.  

o Wa sech een an dëse Concours onerlaabterweis amécht oder e kann net sou ausgefouert ginn, wéi de Promoteur dat hätt 

kéinten erwaarden, dozou gehéiere Kricher, Terrorismus, Noufallzoustand oder Katastrophen (och Naturkatastrophen), eng 

Infektioun duerch e Computervirus, Feeler, Fuddelen, onauthoriséiert Agräifen, technesch Stéierungen oder alles, wat 

d'Administratioun, d'Sécherheet, d'Fairness, d'Integritéit an dat richtegt Hale vun dësem Concours beaflosst oder a Gefor bréngt, 

behält de Promoteur sech d'Recht vir, no sengem Ermoossen, a sou wäit dat gesetzlech erlaabt ass a) e Partizipant ze 

disqualifizéieren; oder b) ofhängeg vu schrëftlechen Instruktioune vun enger zoustänneger Administratioun, dës Promotioun 

z'änneren, auszesetzen, ofzeschléissen oder ze stäichen, wat ebe passt. 

o De Promoteur behält sech d'Recht vir, d'Partizipanten ze kontrolléieren an all Partizipant, dee beim Umelle fuddelt oder eppes 

ofgëtt, wat sech net un dës Umellkonditiounen hält, ze disqualiféieren oder wann de Partizipant illegal oder derniewent behëlt, 

wat dat fair a richtegt Ofhale vun der Promotioun a Gefor bréngt. Dem Promoteur seng gesetzlech Rechter fir Schied ersat ze 

kréieren oder aner Remboursementer wéinst sou Verstéiss si virbehalen. 

 

Fir déi lëtzebuergesch, dës Promotioun ënnersteet de lëtzebuergeschen Gesetzer.   


