Allmänna tävlingsvillkor för Transportbilsdagens tävling med utlottning av ett
verktygspaket från Hitachi.
1. De uppgifter du lämnar om dig själv i samband registrering kommer att behandlas för att
kunna administrera tävlingen. I samband med publicering av vinnare av tävlingen kommer
personuppgifter som företag, namn och ort publiceras på Internet. Genom att godkänna
dessa Allmänna Tävlingsvillkor samtycker du till personuppgiftsbehandling enligt ovan.
2. Ansvarig för tävlingen är Pr Projektmedia i Mälardalen AB, Smidesvägen 10, Solna (nedan
benämnd Projektmedia)
3. För att delta i denna tävling måste du vara 18 år fyllda, bo i Sverige samt acceptera reglerna
för tävlingen.
4. För att vara med och tävla måste du:
1) Föranmäla dig med Företag, För- & Efternamn samt Telefonnummer och e-postadress till
Transportbilsdagens event, via Transportbilsdagens hemsida www.transportbilsdagen.se
senast den 29 augusti 2018 klockan 23.59
2) Fysiskt besöka och registrera ditt deltagande på Transportbilsdagens event på Solvalla i
Stockholm den 30 augusti 2018.
5. Endast en e-postadress per deltagare godkänns.
6. Vinnaren utses av en jury bestående av representanter från Projektmedia. Juryns beslut kan
inte överklagas och juryn behöver inte motivera sitt beslut.
7. Priset består av ett verktygspaket från Hitachi Power Tools värde ca 40.000kr inkl. moms.
8. Vinnaren kommer att bli informerad personligen via e-post eller telefon senast den 6
september 2018. Vinnaren kommer också att med för- och efternamn samt ort att
publiceras på diverse hemsidor och sociala medier som arrangören (projektmedia)
administrerar. Det är inte möjligt att byta ut vinsten mot kontanter eller mot annan
egendom. Vinnaren ansvarar själv för att betala eventuell skatt som uppstår till följd av
vinsten. Om inte Projektmedia får kontakt med vinnaren senast den 13 september 2018
förlorar denne sitt pris, och då äger Projektmedia rätt att utse en ny vinnare i tävlingen.
9. Projektmedia tar inte ansvar för konsekvenserna av att registreringar försvunnit, skadats,
sänts fel eller blivit för sent levererade till Projektmedia. Projektmedia tar inte heller ansvar
för eventuella tekniska svårigheter eller problem som kan påverka endera anmälan eller
slutresultatet av denna tävling.
Övriga reservationer
Projektmedia förbehåller sig rätten att vid behov ändra tävlingsvillkoren eller avbryta
tävlingen.

