
Kampagnens vilkår og betingelser 

 

 Denne kampagne er kun tilgængelig for kvalificerede deltagere. En kvalificeret deltager er en person på 18 år og 
derover, som er medlem af British Airways World Mastercard mellem d. 14. marts of 4. juni 2018 og er British 
Airways Executive Club (“BAEC”) medlem. 

 

 Konkurrencen starter d. 14. maj 2018 kl. 00:01 og slutter 4. juni 2018 kl. 23:59 
 

 Ved at deltage i denne kampagne bekræfter kvalificerede deltagere, at de accepterer disse vilkår og betingelser.   
 
 

 Der er en præmie på 40.000 Avios, som der vil blive trukket lod om blandt en tilfældig vinder.  

Konkurrencen afholdes af Resurs Bank.  

 

 Vinderen skal have et aktiv BAEC konto. Vinderen kan enten oprette en ny BAEC konto eller oplyse eksisterende 

medlemskabs nummer til Resurs Bank. 

 

 Vinderen vil blive fundet 31. maj 2018 og vil få direkte besked mail, telefon eller brev af Resurs Bank. Avios vil 

blive tildelt til vinderens BAEC konto af Avios Group Ltd indenfor 4-6 uger straks efter vinderen er fundet  

 

 

 Belønningen er som beskrevet og vil ikke blive ændret. Avios kan ikke indløses til kontanter. 

 

 Avios indløsnings eksemplerne er udelukkende for illustrationer og kan ændres. Belønnings flyvninger er 

underlagt skatter, gebyrer, afgifter og flyselskabsafgifter. 

 

 

 Bonus Avios udstedes efter retningslinjerne i British Airways Executive Club vilkår og betingelser. 

http://www.britishairways.com/travel/ec-terms-and-conditions/public/en_gb 

 

 Tilbuddet kan ikke overdrages og kan ikke bruges i forbindelse med andre tilbud fra Avios Group Ltd eller Resurs 

Bank 

 

 Udbyderne har ret til at inddrage tilbuddet eller ændre vilkår og betingelser uden yderligere varsel til kunderne 

uanset årsagens omfang.  

 

 Ved at deltage i denne kampagne er deltagerne indforstået med at de personlige data, de leverer, bliver brugt af 

udbyderne eller deres agenter eller underleverandører til at administrere denne kampagne, som kun bruger de 

oplysninger, der er tilvejebragt med henblik på at administrere kampagnen.  

 

 Udbyderen af denne præmie er Resurs Bank, Delta Park 46, 2665 Vallensbæk Strand (All rights reserved). 

 

 Leverandøren af denne præmie er Avios Group Ltd, Astral Towers, Betts Way, Crawley, West Sussex, RH10 9XY 

(registering nr. 2260073 England).  

 

http://www.britishairways.com/travel/ec-terms-and-conditions/public/en_gb

