
 
Tävlingsvillkor 
Com Hem + BBC  

 
1. Genom att delta i tävlingen godkänner du nedanstående villkor. 

 
2. Com Hem AB & BBC samarbetar inför denna tävling som pågår från och med 31 maj 2016 till och med 7 

juni 2016 kl.23.59. Vinnaren utses och presenteras tidigast en dag efter avslutad tävling. 
 

3. För att delta i tävlingen ska du vara över 18 år.  
 

4. Bidragen kommer bedömas av Com Hems jury bestående av specialister inom marknadsföring. Juryn 
tar i sin bedömning hänsyn till bidragets kreativa höjd. Juryns beslut kan inte överklagas. 

 

5. Priset i tävlingen är en resa till Irland, Dublin för två personer under 7 nätter i ett 4 stjärnigt 
hotel.  
 

a. En resa till Irland, Dublin, tur och retur för två personer i 7 nätter.  
b. Klassisk bilhyrning och en körresa till Cork.  
c. Hyrning av klassiska bilar och en körning till Cork, bilarna man kan välja är bland 

annat: MG Roadster, Alfa Romeo Spider, Morris Minor.  
d. ”Discover Cork and Kerry” är inkluderade i resepaketet.  
e. Boende I 4 stjärnigt hotel i områdena ni kommer visats på.  
f. Boende i Kinsale & Baltimore i Country Cork, Sneem och Dingle in Kerry.  
g. Utforska “The Ring of Kerry & Killarney”. 
h. Utforska “The Dingle Peninsula”. 
i. Alla vinst kommer att skötas och hanteras via BBC.  
j. Se övriga villkor direkt från BBC på sida 2 (notera att villkoren står på engelska).  

 
 

6. Vi kommer välja ut en vinnare och vinnaren kommer att kontaktas först via mail och sedan via 
telefon om detta behövs. Om vinnaren inte svarar så är det vinnarnas ansvar att återkomma 
till Com Hem AB inom 24 timmar. 

 
7. 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. Com Hem AB bär inte något ansvar för motiveringar 
stridande mot dessa villkor, och förbehåller sig rätten att exkludera sådan motivering från 
deltagande i tävlingen. 

 
8. Genom att delta i tävlingen ger deltagarna Com Hem AB rätt att utan kostnad och utan 

ytterligare tillstånd publicera tävlingsbidragen samt vinnarnas namn på Com Hem AB:s 
kanaler som webbsidor och sociala medier, samt i övrigt använda tävlingsbidragen för 
marknadsföringsändamål relaterat till Com Hem AB:s tjänster inom Sverige (utan begränsning 
i tid, geografiskt, till medium, i uttrycksform eller på annat sätt). 

 
9. Deltagarnas personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med personuppgiftslagen 

(1998:204) (PUL) i den omfattningen som krävs för administration av tävlingen. Därutöver 
lämnar deltagarna sitt samtycke till Com Hem AB att använda personuppgifterna för 
marknadsföringsändamål i enlighet med punkten 9. Deltagarna kan när som helst återkalla sitt 
samtycke genom att meddela Com Hem AB:s Kundservice som kontaktar ansvarig 
tävlingsledare. Deltagarna kan efter skriftlig, av deltagaren undertecknad, begäran 
kostnadsfritt en gång per år få information om hur personuppgifter som rör deltagaren 
behandlas. Deltagaren kan även begära att personuppgifter, som är felaktiga, ofullständiga 
eller inte har behandlats i enlighet med PUL rättas, blockeras eller raderas genom att kontakta 
Com Hem AB:s Kundservice.   

 
10. Com Hem AB 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. 
 

 
11. Prize Terms & Conditions 
• The prize consists of a 7-night break to Ireland for 2 people. 
• The prize includes return standard class flights to Ireland. 
• It also includes classic car hire in Ireland. 
• Classic Car hire: The driver must be aged 25 years of age or older and have held a full and 

clean driver’s license for 2 years. A valid credit card in the driver’s name is required for a 
security deposit. For classic car hire the driver must have a valid credit card held in the 
driver’s name which is required for a refundable security deposit which must be paid up front 
in advance of the car hire. 

• All classic cars are subject to availability at the time of booking. 
• The seven nights’ accommodation will be at 4 Star hotels along the Wild Atlantic Way, in a 

double or twin room and will include breakfast at hotel restaurant. 
• You and your chosen guest will be responsible for travel insurance, travel to and from the 

departure airport and all other personal expenses. 
• You both must have a valid machine-readable passport with minimum 6 month validity beyond 

the return date, with at least 2 unstamped pages and a visa (if applicable). 
• Travel is available for one year after the winner has been notified (subject to availability) but 

excludes Christmas and New Year (19th December 2016 – 7th January 2017), and Bank 
Holiday periods and once booked cannot be amended. 

• The prize winner must provide 6 weeks’ notice before preferred departure date. 
• No cash alternative is available; prizes are non-transferable and non-refundable. 
• At least one of the travelling party must be 18 years of age or older. If you (as the winner) are 

under the age of 18 years old, you must be accompanied by at least one adult aged 18 years 
of age or older. 

• Additionally, guests below the age of 16 must provide written parental consent to travel unless 
accompanied by a parent or guardian. 

• Terms and Conditions of the carriers apply. 
 
 

Ansvarig tävlingsledare: Com Hem 
Jury: Marknad/Kommunikation 
 
Vid frågor kontakta Com Hem på 90 222 eller skriv till oss på comhembloggen@comhem.com 
Glöm inte att uppge vilken tävling det gäller.  
 
Com Hem AB 
Fleminggatan 18,  
Box 8093, 104 20 STOCKHOLM 
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