
Generelle vilkår og betingelser – Trivia 

 

Denne versjonen gjelder fra 1. August 2019 og fremover. 

Konkurransene gjennomføres og organiseres av Cellect Mobile Entertainment Ltd. 

Vennligst les disse generelle vilkår og betingelser før du registrerer deg på Nettstedet for å 

delta i konkurransen. Du må bekrefte at du godtar disse vilkårene og betingelsene før du kan 

delta. 

 

1. GODKJENNELSE 

- Cellect Mobile Entertainment Ltd., ("Cellect") tilbyr konkurransen ("Tjenesten") på 

www.cellect.mobi ("Nettstedet"). 

- Ved å registrere seg som deltaker i Tjenesten bekrefter deltakeren ("Deltaker") at 

vedkommende har lest, forstått og akseptert de generelle vilkårene og betingelsene 

("Vilkårene") som angitt nedenfor, og samtykker i og respekterer vår 

personvernpolicy nevnt under pkt. 8. 

 

2. TJENESTEN 

- Spillet som tilbys er et ferdighets- og kunnskapsspill. Vinneren er den som fullfører 

spillet på kortest tid, i en spillperiode. Deltakeren kan vinne en premie som er valgt 

på forhånd eller som annonsert i denne tjenesten. 

- For å delta i konkurransen må deltakeren registrere seg på Nettstedet og abonnere 

på Tjenesten. Deltakeren vil motta en tekstmelding med passord for 

mobilnummeret, eller bruke et passord for innlogging til Strex. Deltakere må skrive 

inn eget passord ved registrering. Passordet er personlig og kan ikke overdras andre. 

- Deltakeren aksepterer abonnementsavtalen idet vedkommende logger seg på 

Nettstedet med sitt personlige passord, og på forhånd har bekreftet og akseptert de 

Vilkårene som gjelder for abonnementet. Hver deltaker kan få et nytt personlig 

passord, gratis, inntil 3 ganger hvis passordet går tapt eller glemt ved å bruke linken 

"Glemt passord?" på Nettstedet. Nytt passord sendes umiddelbart via SMS. 

- Vinneren av spillet blir kåret hver måned, hver spillperiode varer med andre ord i én 

måned. Deltakeren som fullfører spillet med på kortest tid i løpet av en spillperiode, 

vinner konkurransen. Hvis flere deltakere har fullført spillet med like mange trekk, 

vinner spilleren med kortest tid prisen. 

- Abonnementet tillater deltakere å logge seg på spillet via Nettstedet og spille 

ferdighetsspillet så mange ganger de ønsker. 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. DELTAKERE 

- For å delta i spillet må deltakeren være 18 år og bosatt i Norge. Hver Deltaker kan 

kun tegne ett abonnement. 

 

4. BETALING / KOSTNAD 

- Det koster kr. 90,- per uke å delta i spillet. Ved å registrere seg som deltaker i spillet, 

abonnerer Deltakeren på et abonnement som løper til det blir avsluttet. 

Abonnementsavgiften betales i begynnelsen av hver 7-dagers periode. 

- Deltakeren er ansvarlig for at abonnementsavgiften kan belastes 

mobiltelefonabonnementet eller det forhåndsbetalte kortet som brukes. 

- Avgiften betales med mobiltelefonabonnementet, enten via mobiloperatørens 

månedlige faktura eller umiddelbart med et forhåndsbetalt kort. 

Abonnementsavgiften vises på mobiloperatørens månedlige faktura. 

 

5. ANNONSERING AV VINNER 

- Vinneren kunngjøres på Nettstedet www.cellect.mobi på slutten av hver 

spillperiode. Vinneren er ansvarlig for å betale skatt på fortjeneste, i henhold til lokal 

lovgivning. Gevinsten kan ikke overføres til andre før den overføres vinneren. 

- Cellect Mobile Entertainment kontakter vinneren via telefon på det registrerte 

mobilnummeret, som deltakeren har oppgitt. Hvis Cellect Mobile Entertainment ikke 

får kontakt med vinneren etter 2 samtaler over en periode på 2 uker, etter 

annonseringen, vil prisen bli tildelt deltakeren som kom på 2. plass. Cellect Mobile 

Entertainment vil kontakte denne deltakeren i samsvar med de samme prosedyrene 

og overføre premien til deltaker på tredje plass hvis vedkommende heller ikke kan 

nås osv. 

 

6. OPPSIGELSE AV ABONNEMENTET 

- Abonnementet kan sies opp med umiddelbar virkning ved å sende en SMS med 

passordet STOPP VINNPREMIE til mobilnummer 2332. 

- Det samme mobilnummeret som ble oppgitt ved registrering av Tjenesten, må 

oppgis når tjenesten sies opp. 

 

7. BRUKERREGLER 

- Cellect Mobile Entertainment forbeholder seg retten til å utestenge deltakere som 

manipulerer eller forsøker å manipulere Tjenesten eller Nettstedet. Det samme 

gjelder for deltakerne som feilaktig prøver å påvirke utfallet av konkurransen eller 

bryter med Vilkårene. 

 

8. PERSONVERN OG INFORMASJONSSIKKERHET 

- Cellect Mobile Entertainment behandler personopplysninger i samsvar med 

personopplysningsloven. Mer informasjon om behandling av personopplysninger og 

informasjonssikkerhet finnes i dokumentet Personvernpolicy. 

 

9. ANSVARSBEGRENSNING 

- Alle deltakere i konkurransen er innforstått med at deltakelse skjer på eget ansvar 

og risiko og at Cellect Mobile Entertainment ikke kan garantere en Deltaker gevinst i 



konkurransen. Cellect Mobile Entertainment har ikke ansvar for tap av data, for sent 

ankomne svar, forsinkelser, forandringer, manipulasjon eller feil ved e-

postkommunikasjon eller annen data som tastes inn, kommuniseres, overføres eller 

lagres som skyldes eksterne datanettverk eller software- eller hardwarefeil hos 

Deltaker eller tredjepart. Cellect Mobile Entertainment har heller ikke ansvar for 

feilaktig, avbrutt, forsinket eller på annen måte mistet informasjon som skyldes 

Deltakeren, dennes program eller utstyr som brukes for å delta i konkurransen. 

- Cellect Mobile Entertainment er ikke ansvarlig for eventuell skade som påføres 

vinneren eller pårørende av vinneren i forbindelse med gevinsten. 

Ansvarsfraskrivelsen gjelder så langt ikke annet følger av ufravikelige rettsregler. 

- Cellect Mobile Entertainment er ikke ansvarlig for tyveri eller skadeverk på lagret 

data, lagringsmedier, utillatelig endring eller manipulasjon av data i datasystemet 

eller lagringsmediet hos Deltakeren eller tredjepart. Cellect Mobile Entertainment er 

kun ansvarlig for skade som skyldes forsettlig eller grov uaktsomhet hos Cellect  

Mobile Entertainment. 

- Cellect Mobile Entertainment er ikke ansvarlig for skadeserstatning eller andre krav 

som skyldes unnlatelse av å fullføre visse forpliktelser dersom unnlatelsen skyldes 

omstendigheter som ligger utenfor Cellect Mobile Entertainment kontroll og som 

hindrer eller vesentlig forvansker gjennomføringen av forpliktelsen. Så snart 

hindringen opphører skal forpliktelsen gjennomføres som avtalt. Som fritagende 

omstendighet regnes krig, krigshandlinger, tiltak eller unnlatelse fra myndighetene, 

konflikt på arbeidsmarkedet, askenedfall, brann, feil eller forsinkelse i operatørens 

nett og tilsvarende omstendigheter. 

 

10. LENKER TIL OG FRA Cellect Mobile Entertainments NETTSIDER 

- Cellect Mobile Entertainment er ikke ansvarlig for design eller innholdet i eksterne 

lenker som kan forekomme på Cellect Mobile Entertainment nettsider. 

 

11. IMATERIELLE RETTIGHETER 

- Denne avtalen innebærer ikke at noen immaterielle rettigheter, som opphavsrett, 

varemerke, patent eller annen rettighet, overføres mellom Cellect Mobile 

Entertainment og Deltakeren. Cellect Mobile Entertainment har ingen tilknytning til 

produktene eller forhandlere av de produktene som er gevinster i konkurransen. 

 

12. LOVVALG 

- Ved tvist mellom Deltaker og Cellect Mobile Entertainment gjelder norsk rett. 

-  I tilfelle tvist er rett verneting District Court of Law Haifa.  

  

13. KONTAKTINFORMASJON 

Denne tjenesten leveres av Cellect Mobile Entertainment, Dersom du har spørsmål 

eller vil komme i kontakt med Cellect Mobile Entertainment kan du ringe 

kundetjeneste +4769006700 eller sende en e-post til service@cellect.mobi, 

alternativt besøke Nettstedet www.cellect.mobi 

 

 

 

http://www.cellect.mobi/

