
Tävlingsvillkor 
”Angry Birds Filmen” 
 
Genom att delta i tävlingen godkänner du nedanstående villkor. 
 
1. Com Hem AB:s tävling pågår från och med 27 september 2016 till och med 16 oktober 2016 kl. 23.59. 
Vinnare utses och presenteras senast en vecka efter avslutad tävling. Tävlingen sker i samarbete med 
SF Anytime.  
 
2. För att delta i tävlingen ska du vara över 18 år. Anställda inom Com Hem AB har inte rätt att delta i 
tävlingen. 
 
3. Du deltar genom att följa instagramkontot @comhemab. Man måste ha en öppen profil för att 
kunna delta, posta en bild som visar en stark upplevelse med familjen och motivera varför man vill 
vinna en äventyrsresa för en familj på 4 personer till Algarve, Portugal. Hashtaga #AngryBirdsFilmen 
och #starkareupplevelser 
 
4. Bidragen kommer att bedömas av en jury utsedd av Com Hem AB. Juryn tar i sin bedömning 
hänsyn till motiveringens kreativa höjd och innehåll. Juryns beslut kan inte överklagas. 
 
5. Priset  i tävlingen är en resa till Portugal för en familj på 4 personer (text på engelska): 
 
-Private return airport transfers in Portugal, including meet & greet on arrival. 
-3 nights at a 4* hotel in the Albufeira, Algarve in a family room. Including breakfast. 
-Pirate “Piggy” ship adventure day including: 
Set sail along the stunning coast of Portugal Surveying the White sandy beaches. 
Children can become the Captain & Skipper the boat 
Pirate costumes & Toys to really get into character. 
A special map for children to complete a treasure hunt on board 
Including drinks (Wine, beer and soft drinks) 
-Tree top adventure experience including_ 
Climb and explore this piggy home-like playground 
High ropes adventure including rope nets, moneky bridge’s, games & trails. 
All safety equipment & professional guide. 
-100£ towards food, drinks, tips, travel & spending money. 
-Activity & travel insurance 
-Winner management including: 
Access to an out- of-hours phone number staffed 24 hours a day, 7 days a week. 
A comprehensive winner feedback report. 
Delivery of final documents to dinner by email 
-Initial & Follow up calls with interpreter in home language with winner. 
-Translation of itinerary & travel documents.  
-Prizes valid until 31st October 2017. 

 
 
6. Com Hem kommer att välja ut en vinnare. Vinnaren kommer att kontaktas först via e-post och sedan 
via telefon om detta behövs. Om vinnaren inte svarar, är det vinnarens ansvar att återkomma till Com 
Hem AB inom 48 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 i Com Hem AB:s kanaler som webbsidor och 
sociala medier, samt i övrigt använda tävlingsbidragen för marknadsföringsändamål relaterat till Com 
Hem AB (utan begränsning i tid, geografiskt, till medium, i uttrycksform eller på annat sätt). 
 
9. Deltagarna ger Com Hem AB tillåtelse att behandla deras personuppgifter och kontaktuppgifter i 
syfte att administrera tävlingen och för de ytterligare ändamål som framgår av dessa tävlingsvillkor. 
Com Hem AB tar inget ansvar för eventuella tekniska svårigheter eller problem som kan påverka 
deltagandet eller slutresultatet i tävlingen. Besluten om vinsterna kan ej överklagas. Priset kan ej bytas 
mot kontanter. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren. Facebook stödjer inte, sponsrar inte, 
administrerar inte och är på inget annat sätt knuten till denna tävling. 
 
Ansvarig tävlingsledare: Com Hem. 

Jury: Produkt TV/ Storefront VOD Manager 

Vid frågor kontakta Com Hem genom cristina.bueno@comhem.com 

Com Hem AB 

Fleminggatan 18 

Box 8093, 104 20 Stockholm 

mailto:cristina.bueno@comhem.com

