
	

 

Tävlingsvillkor 
En extra glad Alla Hjärtans Dag 
 
Genom att delta i tävlingen godkänner du nedanstående villkor. 
 
1. Com Hem AB:s tävling pågår från och med 10 februari 2016 till och med 14 februari 2016 kl.23.59. Vinnaren utses och presenteras 
senast en vecka efter avslutad tävling. 
 
2. För att delta i tävlingen ska du och din partner vara över 18 år. Ett krav vid deltagande i tävlingen är att ni lever i ett 
långdistansförhållande. Bevis på att du eller din partner bor utomlands kan komma att krävas, exempelvis genom ett foto på räkning, 
utländskt ID-kort, eller något annat som intygar att en av er befinner sig utomlands. Ni tävlar tillsammans och ett krav är därför att båda 
parter är väl medvetna om deltagandet i tävlingen. Den av er som skickar in tävlingsbidraget är ansvarig för att den andra partnern är 
införstådd i tävlingsvillkoren. Anställda inom Com Hem AB har inte rätt att delta i tävlingen. 
 
3. En förutsättning för att delta i tävlingen är att du har en öppen profil på Instagram. Har du inte det kommer bilden som delas under 
#comhemhjärtat att inte att nå tävlingsjuryn. 
 
4. Du deltar i tävlingen genom lägga upp en bild (gärna en skärmdump på ett videosamtal) på din partner under hashtaggen 
#comhemhjärtat på Instagram och skriva kort en motivering om hur mycket du saknar just henne/honom. Det finns ingen begränsning på 
antal bidrag per person. 
 
5. 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. 
 
6. Priset i tävlingen är en resa till det land eller den plats vinnarens partner är bosatt för tillfället. Det maximala värdet för resan tur och 
retur kan inte överskrida 10 000 SEK. Boende ingår inte i priset. Endast en person kan vinna. 
 
7. Vinnaren kommer att kontaktas på Instagram och det är sedan vinnarnas ansvar att återkomma till Com Hem AB inom 7 dagar efter 
meddelad vinst i ett privat meddelande med sina kontaktuppgifter för att ta del av sitt pris. Om inte detta görs förbehåller sig Com Hem 
AB rätten att utse någon annan till vinnare 
 
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. 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. 
 
9. 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). 
 
10. 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. 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.   
 
11. 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. 
 
Ansvarig tävlingsledare: Samah Alnashi (Com Hem). 
Jury: Samah Alnashi (Com Hem) och Gustav Kotz (Animal). 
 
Vid frågor kontakta Com Hem på 90 222 eller kundservice@comhem.com 
Glöm inte att uppge vilken tävling det gäller.  
 
Com Hem AB 
Fleminggatan 18,  
Box 8093, 104 20 STOCKHOLM	


