Villkor & Bestämmelser
Fullständiga villkor och bestämmelser:
Dessa villkor och bestämmelser gäller mellan dig och arrangören (nedan nämnd ”arrangören”). De är
avgörande vid eventuell konflikt eller vid brister i tidigare kommunikation som exempelvis reklam
eller kampanjmaterial. Anvisningar om hur man deltar utgör en del av villkoren och bestämmelserna.
Genom att deltaga anses deltagaren acceptera och vara bunden av dessa villkor och bestämmelser.
Behåll en kopia för framtida bruk.

Behörighet
Denna Energizer-kampanj är öppen för personer som är bosatta i, Danmark, Finland, Norge och
Sverige, och som är 18 år eller äldre, exklusive anställda hos arrangören eller administratören, deras
dotterbolag eller ombud, anställdas familjer eller andra personer med anknytning till kampanjen.
Arrangören ansvarar inte för minderåriga som deltar.
1. Tävlingen anordnas av Energizer Group Sweden AB, Drottningholmsvägen 22, 112 42
Stockholm. (”arrangören”).
2. Köp är nödvändigt och tillgång till internet krävs.
3. Kampanjperiod: Tävlingen är öppen från 00.01 lokal tid på startdatumet i respektive land och
stänger 23.59 lokal tid på slutdatumet i respektive land.

Land

Startdatum

Slutdatum

Danmark

01/06/2022

30/09/2022

Finland

01/05/2022

31/08/2022

Norge

01/05/2022

31/08/2022

Sverige

01/05/2022

31/08/2022

4. Anvisningar för deltagande: Tävlingen är uteslutande för kunder som:
o

Köper en förpackning med batterier, laddare eller ficklampa från Energizer ® under
kampanjperioden.

o

Sparar kvittot för att kunna visa upp.

o

Besöker www.energizeractive.com (Energizers kampanjwebbplats), skriver in EANstreckkoden för den köpta produkten, uppger fulltständig kontaktinformation, svarar
på frågorna samhörande med kampanjen och skriver en motivering på max 20 ord.

5. Köp av licenserade Energizer®-produkter gäller ej för medverkan i denna tävling. Detta
inkluderar batterier för bil/marina, USB-laddare och Power banks.
6. Ett specificerat köp per deltagande och kvitton eller annat köpebevis får inte användas för
mer än ett deltagande. Om konsumenten ombeds lämna ett kvitto ska det ange tid och
datum för köpet, vilket måste falla inom kampanjperioden och före datum och tid för
deltagande.

7. Alla tävlingsbidrag som skickas in efter slutdatumet diskvalificeras automatiskt.
8. Vinster: Totalt tre vinster fördelas på tre olika vinnare för respektive deltagande nordiskt
land. 1:a pris: 1 års gymkort (värde ca 8400 kr), 2:a pris: cykeldator med pulsmätare (värde ca
3300 kr), 3:e pris: hörlurar (värde ca 1300 kr).
9. En jury kommer utse 3 vinnare (en 1:a plats, en 2:a plats och en 3:e plats) som alla svarat rätt
på frågorna samt lämnat de bästa motiveringarna. Juryn består av representanter från
arrangören. Juryn behöver inte motivera sitt beslut och beslutet kan inte överklagas.

10. Vinnarna kontaktas per mail senast 30/09/2022. Vinnarna kommer att försöka nås högst fem
gånger. Om inte en vinnare gått att nå efter fem gånger, så äger juryn rätt att utse en ny
vinnare.
11. Vinsterna skickas till vinnarnas hemadress. Fraktkostnaden betalas av arrangören.
12. Vinsterna i tävlingen kan inte bytas mot kontanter eller andra produkter. Vinnarna svarar för
eventuell vinstskatt.
13. Tävlingen är inte öppen för anställda hos arrangören eller administratören eller något av
dess dotterbolag eller leverantörer, eller hos något företag inblandat i tävlingen.
14. Administratören är databehandlingsansvarig för personuppgifterna i samband med
kampanjen. Om du har några frågor om hur vi behandlar personuppgifter, vänligen besök
Energizers webbplats. All insamlad data raderas efter att vinnarna utsetts efter kampanjens
slut.

15. Om kunden får problem med att använda Energizers kampanjwebbplats, kontakta
kundtjänsten på support@energizerfun.com.
16. Vid oförutsedda händelser förbehåller sig arrangören rätten att ersätta vinsten med ett
annat alternativ till samma eller högre värde.

Generellt
1. Ett villkor i kampanjen är att deltagare samtycker till att vara bundna av dessa regler
och att arrangörens beslut är avgörande i alla frågor som uppstår i samband med
kampanjen.
2. Anmälningar via ombud, tredje part, automatiska datorgenererade anmälningar,
oläsliga eller ofullständiga anmälningar godkänns inte.
3. Arrangören gör sitt bästa för att se till att Energizers kampanjwebbplats fungerar
korrekt under kampanjperioden. Arrangören tar inget ansvar för
kampanjanmälningar som försvinner eller försenas oavsett orsak inklusive fel på
utrustning, tekniska problem, systemfel, satellitfel, nätverksfel, serverfel, fel på
datorns maskinvara eller programvara.

4. Arrangören förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande diskvalificera individer
som stör eller påverkar administrationen, säkerheten, rättvisan, integriteten eller
kampanjens korrekta genomförande.
5. Kampanjen och dessa villkor och bestämmelser regleras av den tillämpliga lagen i
respektive land och deltagarna underkastas jurisdiktionen hos domstolarna i
respektive bosättningsland.

6. I den utsträckning det är tillåtet i lag tar arrangören, dess ombud eller distributörer
inget ansvar för och har inga skyldigheter, under några som helst omständigheter,
att kompensera eller betala skadestånd för någon som helst förlust, skada,
personskada eller dödsfall som inträffar som resultat av att vinsten tas emot om det
inte beror på försummelse från arrangören, dess ombud, distributörer eller deras
anställda. Dina lagstadgade rättigheter påverkas inte.
7. Vid oförutsedda händelser utanför arrangörens kontroll eller vid bedrägeri, missbruk
och/eller fel (mänskligt eller dator) som påverkar kampanjens funktion eller
utdelningen av gåvor förbehåller sig arrangören rätten att när som helst ställa in eller
ändra kampanjen eller dess villkor och bestämmelser, men kommer alltid att sträva
efter att minimera effekten för deltagarna och därmed undvika opåkallad besvikelse.
8. Genom att deltaga i tävlingen bekräftar deltagarna att de är berättigade till att
deltaga. Arrangören förbehåller sig rätten att kontrollera alla anmälningar inklusive,
men inte begränsat till, att begära bevis på att deltagaren är berättigad till att
deltaga i kampanjen (vilket måste tillhandahållas inom 14 dagar), vägra dela ut en
vinst eller ta tillbaka rätt till vinst/vägra ytterligare deltagande i kampanjen samt att
diskvalificera deltagare om det finns anledning att tro att dessa villkor och
bestämmelser eller andra instruktioner som utgör del av kampanjen har brutits eller
om en deltagare har fått orättvisa fördelar vid deltagande eller vunnit på bedrägligt
sätt. Arrangören är den slutgiltiga skiljedomaren i alla beslut och dessa är bindande.

9. Om det skulle fastställas att någon av dessa klausuler är olaglig, ogiltig eller på annat
sätt inte möjlig att genomföra ska den raderas från dessa villkor och bestämmelser
medan resterande klausuler finns kvar och fortsätter att gälla fullt ut.
10. Dessa villkor och bestämmelser gäller vid eventuell konflikt eller vid brister i tidigare
kommunikation som exempelvis reklam eller kampanjmaterial.
11. © 2022 Energizer. Energizer, Energizer Character, and certain graphic designs are
trademarks of Energizer Brands, LLC and related subsidiaries.

