
TÄVLINGSVILLKOR DISNEY 

Göteborg 2015-04-01 

ALLMÄNT 

Disney-tävling via AB Sappa börjar 1 april och avslutas den 30 april 2015 kl. 23:59. Vinnarna 

utses av AB Sappa. Beslut avseende tävlingen är slutgiltiga och kan inte överklagas. 

Vinnarna utses och presenteras senast den 15 maj 2015 på Sappas hemsida. 

För att delta i tävlingen måste du vara eller under tävlingsperioden bli digital kund hos 

Sappa.  

 

PRISER 

1 pris: Vinnaren får välja mellan tv eller gitarren på bilden ovan. 

2 pris: Välj mellan hörlurar från Sofia den första eller Bilar.  

3 pris: Två biobiljetter 

 

RÄTT ATT TA EMOT PRIS 

När det behövs kan vi meddela vinnaren att denne, för att ha rätt att ta emot pris, måste 

underteckna ett dokument som säger att vinnaren (a) garanterar att denne har rätt att ta 

emot priset; (b) befriar oss från allt ansvar för personskada och/eller annan skada, stöld eller 

förlust som inträffat i samband med tävlingen eller på grund av ett pris, förutsatt att detta inte 

orsakats genom vår grova oaktsamhet; samt (c) ger oss rätt att publicera personuppgifter i 

annons- och publicitetssyften utan ersättning. Om vi meddelar vinnaren att ett sådant 

dokument behövs undertecknas måste vinnaren underteckna dokumentet och skicka detta 

till oss inom fem (5) arbetsdagar från dess att vinnaren mottagit dokumentet. Om vinnaren 

inte undertecknar dokumentet kan denne diskvalificeras, i vilket fall en alternativ vinnare 

utses. 

 

VILLKOR FÖR ATT TA EMOT PRIS 

För att få ta emot pris (eller del av ett pris) måste vinnaren följa tillämpliga lagar, regler och 

föreskrifter. Vinnaren ska betala alla försäkringar, skatter, avgifter och utgifter oavsett om 

detta sagts särskilt i beskrivningen av priset eller inte. Eventuell vinstskatt betalas av 

vinnaren.  

Vi förbehåller oss rätten att diskvalificera deltagare och/eller vinnare om dessa inte följt lag, 

detta avtal och övriga tävlingsvillor, fuskat eller om det annars föreligger sakliga skäl för 

diskvalifikation. 

    

ÅLDERSGRÄNS, VEM KAN INTE DELTA 

Åldersgräns för tävlingen är 18 år. Anställda hos AB Sappa och Disney, deras make/maka 

och barn till sådana anställda och sponsorer eller andra företag som agerar i samarbete 

medtävlingen får inte delta i tävlingen. 

 

 

 



TÄVLINGSBIDRAG OCH URVAL 

Tävlingen avslutas 30 april 2015. Efter slutdatum kommer AB Sappa att gå igenom alla 

bidrag och förbehåller sig rätten att inte acceptera bidrag som är tekniskt oacceptabla, 

innehåller olämpligt material, inte strider mot svensk lag eller bryter mot något av dessa 

villkor.  

 

De utvalda bidragen kommer att vara de som, enligt AB Sappas jury bedömning, skriver den 

bästa motiveringen samt fått mest antal rätta svar på våra frågor.  

AB Sappa förbehåller sig rätten att välja ut ett vinnande bidrag och publicera vinnaren på 

sappa.se. Vinnarna kommer att presenteras vid Namn Efternamn.  

Tävlingsvinsterna kan ej överklagas. 

Genom att delta i tävlingen bekräftar du att ovan godkänns av dig. 

 

INFORMATION OCH ANSVAR 

Vinnarna kommer att bli kontaktad via e-post eller telefon så snart som möjligt efter det 

att tävlingen avgjorts. Vinnaren godkänner att vare sig vi, våra partner, våra anställda eller 

sponsorer har något ansvar för personskada och/eller annan skada, stöld eller förlust som 

inträffat i samband med någon tävling eller på grund av ett pris (inklusive skada på eller 

förlust av själva priset i sig), förutsatt att detta inte orsakats genom vår grova oaktsamhet 

eller uppsåt. Detta innebär bl.a. att vi inte har något ansvar gentemot vinnaren om t.ex. ett 

pris går sönder, om vinnaren får eget förhinder pga. sjukdom eller annat som gör att denne 

inte kan hämta ut sitt pris, eller om ett pris i övrigt inte uppfyller förväntningarna.  

 

POLICY FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER 

De uppgifter du lämnar om dig själv i samband med insändande av tävlingsbidrag kommer 

att behandlas för att kunna administrera tävlingen. 

 

 

ÖVRIGT 

Dessa villkor regleras av svensk rätt. Frågor skickas till sappa@sappa.se. 

mailto:sappa@sappa.se

