TÄVLINGSVILLKOR
Tävlingen ”Vinn tillbaka dina pengar” (”Tävlingen”) är ett initiativ som Pirelli Tyre Nordic
AB (”Pirelli”) tagit. Nedan anges de tävlingsvillkor (”Tävlingsvillkor”) som gäller för
Tävlingen.
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Tävlingen pågår mellan den 15 oktober 2019 och 15 december 2019
(”Tävlingsperioden”). Alla tävlingsbidrag måste inkomma inom denna period
för att kunna delta i Tävlingen.
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Du tävlar genom att under Tävlingsperioden köpa fyra stycken Pirelli
sommardäck 16” eller större samt på Pirellis webbsida www.pirelli.se/winter2019 registrera däcken samt lämna en motivering till varför just du ska vinna
Tävlingen. Vinnare är de tävlanden som enligt en jury angivit de mest
originella och välmotiverade anledningarna till varför just de ska vinna
Tävlingen. Juryn består av representanter från Pirellis marknadsavdelning och
deras beslut kan inte överklagas.
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Efter Tävlingsperiodens slut utser juryn tre vinnare bland de bidrag som
deltagit. Juryn kommer dessutom att utse tre reservnamn som ska användas i
händelse av att en eller flera vinnare inte går att kontakta (t.ex. om vinnaren
angivit felaktig e-postadress), inte bekräftar vinsten enligt punkt 5 nedan eller
inte uppfyllt dessa Tävlingsvillkor.
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Första pris i Tävlingen är en återbetalning av kostnaden för inköpet av den
uppsättning Pirelli vinterdäck (4 st) som du köpt, dock maximalt 10 000 SEK,
samt en uppsättning (4 st) Pirelli sommardäck, upp till ett värde av 10 000
SEK. 2:a – 3:e pris är en återbetalning av kostnaden för inköpet av en
uppsättning Pirelli vinterdäck (4 st), upp till 10 000 SEK. De tio första som
registrerar sig i tävlingen får en Pirelli keps skickad till sig på posten.
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Vinnarna kommer att tillkännages på Pirellis Facebooksida
www.facebook.com/PirelliSverige samt kontaktas genom e-post under
december 2019. Vinnaren av första pris kommer att erhålla sin återbetalning
inom 180 dagar efter avslutad Tävling. Uppsättningen sommardäck ska
beställas senast den 31 januari 2020 . Dimensionen ska motsvara den bil som
anmälts vid registrering för Tävlingen. Övriga vinnare kommer att erhålla sina
priser inom 180 dagar från att Tävlingen avslutats. Vinnarna måste inom fem
(5) dagar från den dag då vinnaren mottog besked om vinsten svara om
vinsten godtas samt lämna övrig information som efterfrågas i
vinstmeddelandet, bl.a. kopia av ett giltigt ID. Om Pirelli inte erhåller svar
inom den utsatta fristen är vinnarens rätt till vinsten förverkad och vinsten
går vidare till annan tävlande.
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Tävlingen är öppen för alla som har fyllt 18 år och som deltar som
privatperson. Anställda i Pirelli Group och deras familjer, Pirelliåterförsäljare
och deras familjer kan inte delta i Tävlingen.
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Varje registrerad tävlande kan bara vinna ett pris.
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Tävlingsbidrag som inte uppfyller Tävlingsvillkoren är ogiltiga. Pirelli
förbehåller sig även rätten att utesluta tävlande som försöker kringgå
tävlingsvillkoren eller på annat sätt uppvisar bedrägligt beteende.
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Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren, men Pirelli kan vara skyldig att
innehålla eventuell preliminärskatt. Värdet av första priset uppskattas till c:a
20 000 SEK, värdet av 2:a – 3:e pris uppskattas till c:a 10 000 SEK styck.
Priserna, eller någon del av priserna, kan inte återlämnas, överlåtas, bytas ut
eller lösas in mot kontanter.
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För att delta i Tävlingen behöver Pirelli behandla deltagarnas personuppgifter,
bland annat namn, kontaktuppgifter, adressuppgifter, uppgifter om vilka däck
som köpts (faktura eller kvitto med uppgifter om återförsäljare) samt
fordonsuppgifter. Pirelli kommer enbart att behandla de personuppgifter Pirelli
får via Tävlingen för att genomföra Tävlingen, om inte deltagaren separat
samtyckt till ytterligare behandling. Den lagliga grunden för behandlingen av
personuppgifterna är uppfyllande av avtal. I övrigt behandlar Pirelli
personuppgifterna i enlighet med Pirellis personuppgiftspolicy, som i sin
helhet kan läsas här www.pirelli.com/tyres/sv-se/car/privacy-dealer-locator.
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Om någon del av Tävlingen av någon anledning inte kan genomföras som
planerat, till exempel på grund av datorvirus, nätfel, buggar, manipulering,
obehörigt ingripande, bedrägeri, tekniskt fel eller annan orsak utom Pirellis
kontroll, förbehåller sig Pirelli rätten att efter egen bedömning ställa in,
avbryta, ändra eller pausa Tävlingen eller vid behov ogiltigförklara de bidrag
som berörs.
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Pirelli kan komma att använda tävlingsbidrag i maknadsföring eller för annat
kommersiellt syfte. Ersättning för sådan användning utgår inte.
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Dessa Tävlingsvillkor ska tolkas i enlighet med svensk rätt och eventuella
tvister med anledning av tolkningen eller tillämpningen av dessa villkor ska
avgöras av svensk domstol.

