Tävlingsvillkor
1. Genom att delta i tävlingen godkänner du nedanstående villkor:
2. Tele2 och Mezzo Live HD samarbetar inför denna tävling som pågår från och med 12 oktober 2021 till
och med 31 oktober 2021 kl. 23.59. Vinnaren utses och kontaktas via mejl/telefon senast den 7
november 2021.
3. För att delta i tävlingen ska du vara över 18 år. Du ska vara Tele2-, Comhem Play- eller Boxer-kund.
Anställda eller anhöriga inom Tele2 eller dess koncernbolag och Mezzo Live HD och dess koncernbolag
har inte rätt att delta i tävlingen.
4. Bidragen kommer bedömas av Tele2s jury bestående av specialister inom Marknad och TV & Play.
Juryns beslut kan inte överklagas.
5. En (1) vinnare utses och priset består av:
•

1x Sonos Beam Gen 1 eller 2

6. Vinnaren kommer att kontaktas först via mejl och sedan via telefon. Om vinnaren inte svarar så är det
vinnarnas ansvar att återkomma till Tele2 inom 48 timmar. Om priset inte accepteras inom angiven tid
förloras rätten till mottagande av priset. Tele2 förbehåller sig i sådant fall rätten att välja en annan
vinnare.
7. Priset skickas via mejl alternativt post.
8. Insänt tävlingsbidrag får inte strida mot svensk lag. Det är därför inte tillåtet att bidra med
motiveringar som exempelvis innehåller pornografiskt eller rasistiskt innehåll. Tävlande ansvarar på
samma sätt för att insänd beskrivning inte gör intrång i annans upphovsrätt, eller på annat sätt
kränker annans rätt. Tele2 bär inte något ansvar för motiveringar stridande mot dessa villkor, och
förbehåller sig rätten att exkludera sådan motivering från deltagande i tävlingen.
9. Genom att delta i tävlingen ger deltagarna Tele2 rätt att utan kostnad och utan ytterligare tillstånd
publicera tävlingsbidragen samt vinnarnas namn på Tele2s kanaler som webbsidor och sociala medier.
10. Deltagarens personuppgifter, så som namn, e-postadress och tävlingsbidrag, kommer att behandlas i
enlighet med vid var tid gällande dataskyddsreglering i den omfattningen som krävs för administration
av tävlingen. Deltagaren kan när som helst återkalla sitt samtycke genom att meddela Tele2
Kundservice som kontaktar ansvarig tävlingsledare. Då kommer deltagaren inte längre kunna vara med
i tävlingen. Vi sparar de personuppgifter som deltagaren lämnar till oss i samband med denna tävling
så länge som deltagaren deltar i tävlingen. Vinnarens personuppgifter kommer inte delas. Tele2 är
personuppgiftsansvariga för sin behandling av vinnarens personuppgifter. Mer information om hur
Tele2 hanterar personuppgifter och vilka rättigheter deltagaren har finns i vår Integritetspolicy.
11. Tele2 tar inget ansvar för eventuella tekniska svårigheter eller problem som kan påverka deltagandet
eller slutresultatet i tävlingen. Tävlingsvinsterna kan ej överklagas. Priset kan ej bytas mot kontanter.
Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren. Facebook eller Instagram stödjer inte, sponsrar inte,
administrerar inte och är på inget annat sätt knuten till denna tävling.

Ansvarig tävlingsledare: Freddie Svensson
Jury: Content Engagement och Marknadsavdelning
Vid frågor kontakta Tele2 Kundservice på 90 222 eller mejla till oss på tavling@tele2.com
Glöm inte att uppge vilken tävling det gäller.

Tele2
Box 62
164 40 Kista
Besöksadress: Torshamnsgatan 17

