
 

 

EMPATHICA DAGLIGE SWEEPSTAKES (i det følgende kaldet “konkurrencen”) 
FRIGIVELSES- OG OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING  

 
Undertegnede erklærer hermed, at jeg       fra     

  
                                                               (fulde navn)      (adresse) 
 

                                                                                                               er en udvalgt deltager (i det   
            (by)                                   (postnummer) 
 
 
følgende benævnt "deltager") i konkurrencen.Jeg forstår, at jeg vil blive tildelt en gevinst bestående af 
8000 kr. (i det følgende kaldet "gevinst"), hvis jeg udfylder nærværende frigivelses- og 
overensstemmelseserklæring og ellers overholder konkurrencereglerne, og jeg at på det tidspunkt  
udnævnes til vinder (i det følgende kaldet "vinder").   
  
Under forudsætning af at gevinsten tildeles til mig, vil jeg: 
 
(a) anerkende, at gevinsten er som beskrevet i konkurrencereglerne.  
 
(b) indvillige i at modtage den tildelte gevinst. 
 
{c} til fulde frigøre og frikende Empathica Inc., dets moderselskaber og tilknyttede selskaber, ansatte, 

bestyrelsesmedlemmer, direktører, repræsentanter og agenter hos alle ovenstående samt 
arvinger, eksekutorer, administratorer, personlige repræsentanter og efterfølgere af alle 
ovenstående fra alle former for krav, betalinger, retshandlinger mv. for enhver form for skader 
eller tab, der opstår som følge af min deltagelse i konkurrencen og min accept af gevinsten, som 
jeg eller mine arvinger, eksekutorer, administratorer, personlige repræsentanter eller erhververe 
kan få imod dem nu eller senere. 

 
(d) tildele Empathica Inc. og enhver af Empathica Inc’s kunder eller repræsentanter retten til at bruge 

mit navn, by, bopæl og et billede taget af mig eller på vegne af Empathica Inc. i forbindelse med 
konkurrencen uden kompensation eller andet ansvar over for mig eller mine arvinger, 
eksekutorer, administratorer, personlige repræsentanter eller erhververe, og 

 
(e) jeg erklærer, at: 
 
  i) jeg har overholdt og vil overholde alle reglerne i konkurrencen og har besvaret 

spørgsmålet i færdighedstesten på den foreskrevne måde. 
 
 ii) jeg fra konkurrencens startdato til datoen for lodtrækningen har været og er dansk startsborger, har 

været og er myndig, og at jeg på intet tidspunkt i løbet af denne tid har været (eller har boet 
sammen med) en medarbejder, repræsentant eller agent for Empathica Inc. (eller dets 
datterselskaber eller licenstagere).  

 
 iii) vilkårene i nærværende konkurrenceregler og denne frigivelse gælder for og er bindende 

for mig og mine arvinger, eksekutorer, administratorer, personlige repræsentanter og 
rettighedserhververe. 

 
  
Dateret hos                           Denne   dag                      20 
 
 
Vidnets navn:_______________________ 

 
Vidnets underskrift:_______________________ 



 

 

 
 
Vinderens 
telefonnummer:______________________ 

 
 
Vinderens underskrift:_______________________ 

 

 


