
Disclaimer 

 

Kampagnen gælder for udvalgte Metabo-hammere købt i perioden 1. maj 2022 til 31. 

december 2022. Få en gratis Full Service-pakke ved køb af en Metabo hammer. Det er en 

betingelse, at dit køb registreres i Metabo-appen eller på metabo-service.com senest 4 uger 

efter dit køb og senest 31. december 2022. Klik [her] for betingelser for deltagelse i Full 

Service-kampagnen. 

 

Kampagnebetingelser  

 

Betingelser for deltagelse i Full Service-kampagnen fra 1. maj 2022 til 31. december 2022 

 

Deltagelse i kampagnen er udelukkende underlagt nedenstående betingelser. 

 

Kampagnen gælder for følgende Metabo-hammere:  

 

Beskrivelse Type 

BHE 2444 606153 

KHE 2444 606154 

BHE 2644 606156 

KHE 2644 606157 

KHE 2245 601708 

KHE 2445 601709 

KHE 2645 601710 

KHE 2645 Q 601711 

KHE 2845 601739 

KHE 2845 Q 601740 

KHE 2660 Quick 600663 

UHE 2660-2 Quick 600697 

KHE 2860 Quick 600878 

UHEV 2860-2 Quick 600713 

KHE 3250 600637 

KHE 3251 600659 

KHA 18 LTX 600210 

KHA 18 LTX BL 24 Quick 600211 

KHA 18 LTX BL 24 Quick SE 600149 

PowerMaxx BH 12 BL 16 600207 

BH 18 LTX BL 16 600324 

KH 18 LTX 24 601712 

KH 18 LTX BL 24 601713 

KH 18 LTX BL 24 Q 601714 

KH 18 LTX BL 28 Q 601715 

KHA 36-18 LTX 32 600796 

KHA 36 LTX 600795 

KH 5-40 600763 



KHE 5-40 600391 

KHEV 5-40 BL 600765 

KHEV 8-45 BL 600766 

KHEV 11-52 BL 600767 

MH 5 600147 

MHE 5 600148 

MHEV 5 BL 600769 

MHEV 11 BL 600770 

KHA 18 LTX BL 40 600752 

 

1) Arrangør 

 

Arrangøren af Full Service-kampagnen er Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 

Nürtingen, Tyskland (”Metabo”). 

 

2) Deltager                                                                                                                                              

 

Ved deltagelse i Full Service-kampagnen accepterer deltageren nærværende 

kampagnebetingelser. Personer, der er over 18 år på tidspunktet for deres deltagelse i 

kampagnen, og som har fast forretningssted eller bopæl i Danmark, kan deltage i 

kampagnen. Grossister og detailhandlere er ikke berettigede til at deltage. 

 

3) Udelukkelse fra kampagnen 

 

Metabo har ret til at udelukke deltagere fra kampagnen og forbyde dem at deltage i 

fremtidige kampagner, såfremt de giver falske eller ufuldstændige oplysninger (jf. bl.a. pkt. 

4.3), manipulerer med processen for deltagelse, handler culpøst ved overtrædelse af 

reglerne for deltagelse eller på anden måde forsøger at påvirke deltagelsen på urimelig eller 

ulovlig vis. Full Service-kampagnen vedrører udelukkende registrering af slutkunder eller 

forhandlernes registrering af slutkunder. Såfremt forhandleren foretager registreringen, skal 

der angives korrekte oplysninger på slutkunden. Dette kræver, at slutkunden samtykker 

hertil. Metabo Service-portalen og Metabo-appen sikrer, at dette sker automatisk. 

Forhandleradresser må ikke registreres til kampagnen. 

 

4) Implementering og behandling 

 

4.1)  

Deltageren køber en Metabo-hammer i Danmark i kampagneperioden mellem 1. maj 2022 til 

31. december 2022 begge dage inklusiv. Datoen på købskvitteringen vil blive brugt som 

verifikation. Deltageren skal registrere Metabo-hammeren, der er købt i ovennævnte 

kampagneperiode, i Metabo-appen eller på metabo-service.com senest den 31. december 

2022. Registreringen skal foretages senest 4 uger fra købsdatoen. 

 

Deltageren modtager herefter gratis Full Service på den købte og registrerede Metabo-

hammer til en værdi af op til 749 kr. Når du deltager i Full Service-kampagnen, gælder 

Metabos "Betingelser for Full Service", som kan ses på metabo-service.com. Yderligere 

aftaler mellem deltageren og Metabo berøres ikke heraf. 

 



4.2)  

Det er deltagerens ansvar at finde ud af, om den købte Metabo-hammer er omfattet af 

kampagnen, jf. skemaet ovenfor.  

 

4.3)  

Følgende oplysninger er nødvendige fra deltageren til brug for behandling: For- og efternavn, 

adresse og e-mailadresse. Deltageren er ansvarlig for, at oplysningerne er korrekte. 

 

4.4)  

Der kan ikke foretages kontant udbetaling af ydelsen Full Service, og ydelsen kan ikke 

overdrages til et andet produkt.  

 

4.5)  

Såfremt købsaftalen annulleres efter indgåelsen af kontrakten, uanset årsagen hertil, har du 

ikke ret til at deltage i Full Service-kampagnen og retten til at modtage gratis Full Service 

bortfalder.  

 

5) Førtidigt ophør af Full Service-kampagnen 

 

Metabo forbeholder sig ret til at annullere eller afslutte kampagnen helt eller delvist. Metabo 

kan benytte sig af denne mulighed, hvis kampagnen f.eks. grundet tekniske eller juridiske 

årsager ikke kan garanteres gennemført på korrekt og retmæssig vis. 

 

6) Databeskyttelse 

 

Vi behandler og bruger de personoplysninger, som deltageren har givet skriftligt, herunder 

særligt fornavn og efternavn, adresse og e-mailadresse, med henblik på korrekt behandling 

af det underliggende kontraktforhold i overensstemmelse med 

databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, herunder også til levering af ydelsen, 

samt i det omfang dette er påkrævet ved lov eller forskrifter, f.eks. for at overholde 

skattemyndigheders krav til opbevaring. Enhver anden brug af deltagerens 

personoplysninger sker kun, hvis deltageren frivilligt har samtykket hertil. 

 

Såfremt der afgives samtykke til behandling af personoplysninger i forbindelse med Full 

Service-kampagnen, er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, retsgrundlaget 

for behandlingen i henhold til samtykket. 

 

Samtykke i forbindelse med databehandling til reklameformål kan til enhver tid tilbagekaldes 

ved skriftlig henvendelse til Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, 

Tyskland, via e-mail til info@metabo.de eller ved framelding via linket nederst i 

reklamemailen. 

 

Oplysninger givet af deltageren vil som udgangspunkt ikke blive videregivet til tredjemand, 

medmindre videregivelsen er nødvendig for gennemførelsen af Full Service-kampagnen eller 

fremsendelse af Metabo-nyhedsbrevet, og der er hjemmel hertil i henhold til 

databeskyttelsesreglerne   

 

Yderligere oplysninger om databeskyttelse findes på Metabos hjemmeside: 

metabo.com/dsgvo 



 

7) Betingelsernes uafhængighed  

 

Nærværende kampagnebetingelser for deltagelse og retsforholdet mellem deltageren og 

Metabo er underlagt tysk ret. Førnævnte lovvalg respekterer ufravigelige bestemmelser i 

dansk ret angående forbrugerbeskyttelse. Såfremt en eller flere bestemmelser i 

betingelserne for deltagelse er eller måtte blive ugyldige, berører dette ikke gyldigheden af 

de resterende betingelser for deltagelse. 

 

8) Ændring af betingelserne for deltagelse 

 

Metabo forbeholder sig ret til at ændre nærværende kampagnebetingelser til enhver tid uden 

særskilt meddelelse.  


