Tävlingsregler – kort version:
Tävlingsperiod: 2 maj 2022 – 21 augusti 2022
Reseperiod: 1 juni 2022 – 1 oktober 2023
Lös in priset före: 1 oktober 2023
Tävlingsvinnare utses: 17 juni 2022, 15 juli 2022 och 22 augusti 2022
Prisets värde: 1 st. 4-bäddshytt med havsutsikt, ett mindre fordon, tur och retur, samt 5 000
kronor till bränsle i form av en rabattkupong på Circle K
Tävlingsdeltagares ålder: 18+
Rutter: Klaipeda–Kiel, Karlshamn–Klaipeda, Kapellskär–Paldiski
Marknader: LT, LV, SE, EE
Vinnarna utses i en slumpmässig dragning.
Enbart de foton som laddas upp i kommentarsfältet för originalinlägget räknas som tävlingsbidrag.

Standardregler för tävlingar
Standardregler för tävlingar
DESSA REGLER ÄR DE VILLKOR SOM GÄLLER FÖR TÄVLINGEN SOM ADMINISTRERAS AV DFDS A/S.
TÄVLINGEN ÄR AVSEDD ATT GENOMFÖRAS I FÖLJANDE LÄNDER: LITAUEN, LETTLAND, ESTLAND,
SVERIGE OCH SKALL TOLKAS OCH UTVÄRDERAS I ENLIGHET MED ENSKILDA LÄNDERS TILLÄMPLIGA
LAGSTIFTNING. INGET KÖP ÄR NÖDVÄNDIGT. DELTAGANDE I TÄVLINGARNA UTGÖR ETT
AUTOMATISKT GODKÄNNANDE AV DESSA TÄVLINGSREGLER (”TÄVLINGSREGLERNA”).
1.För att vara berättigad att delta i en tävling måste en individ:
• vara lagligt bosatt i landet och ha uppnått myndighetsåldern.
• om tillämpligt, ha ett giltigt Facebook-konto vid tidpunkten för deltagandet.

Anställda på DFDS A/S, relaterade reklam- och marknadsföringsbyråer och tävlingars
prisleverantörer kallas individuellt och kollektivt här nedan för ”sponsorer”.
En person som har bekräftats som en vinnare av en (1) tävling (administrerad av DFDS A/S) inom en
(1) månad före det angivna tävlingsstartdatumet och/eller en hushållsmedlem till någon som
uppfyller ovanstående villkor är inte berättigad att delta i tävlingen om inte annat anges av
sponsorerna.
Sponsorerna har rätt att när som helst kräva bevis på identitet och/eller behörighet att delta i
tävlingen. Underlåtenhet att lägga fram sådana bevis kan leda till diskvalificering. All personlig
och annan information som begärs av och lämnas till sponsorerna i syfte att delta i tävlingen
måste vara sanningsenlig, fullständig, korrekt och inte på något sätt vilseledande.
Sponsorerna förbehåller sig rätten att, efter eget gottfinnande, diskvalificera en deltagare om
en sådan deltagare i något skede tillhandahåller osanna, ofullständiga, felaktiga eller
vilseledande personuppgifter och/eller personlig information.

1. TÄVLINGSPERIODER. Varje tävlingsdeltagarperiod (varje ”tävlingsperiod”) ska börja och
sluta så som meddelats av DFDS A/S sociala mediekanal (”programmet”) och/eller enligt
vad som anges på dfds.com (”tävlingswebbplatsen”), efter vilken tid tävlingen avslutas
och inga nya bidrag godkänns.
2. HUR MAN DELTAR.
•

Man behöver inte göra något köp för att delta i en tävling. För att delta innan slutet på en
tillämplig tävlingsperiod ska du ladda upp en bild från din semester på Instagram eller
Facebook och tagga DFDS. Tävlingsbidrag ska ha mottagits före utgången av den
tillämpliga tävlingsperioden för att vara godkända.

•

Det är ett (1) bidrag per person och tävlingsperiod som gäller, om inget annat anges. Vid
flera tävlingsbidrag är det endast det första giltiga tävlingsbidraget som beaktas – resten
kommer att ogiltigförklaras.

•

Alla bidrag, inklusive (om tillämpligt) alla berättelser och/eller fotografier som skickas in i
samband med tävlingsbidraget (”arbetet”), blir sponsorernas egendom och kommer inte
att returneras av någon anledning. Tävlingsbidrag ska ha mottagits före den angivna
tidsfristen för tävlingsperioden. Tävlingsbidrag kommer att ogiltigförklaras om de är sena,
oläsliga, ofullständiga, skadade, oregelbundna, förkortade, förfalskade, förvanskade eller
mekaniskt eller elektroniskt reproducerade. Ingen kommunikation eller korrespondens
kommer att ske med deltagarna förutom med dem som valts ut som potentiella
tävlingsvinnare.

•

Om arbetet har lämnats in av en deltagare i samband med tävlingen samtycker varje
deltagare till att sponsorerna får publicera arbetet på sponsorägda eller
sponsorkontrollerade webbplatser, i fotogallerier och/eller på sociala medieplattformar.
Varje deltagare intygar och garanterar vidare att: (i) arbetet inte innehåller något material
som är smädligt, ärekränkande, profant eller obscent; (ii) arbetet är ett originalverk och
att all äganderätt och allt intresse (inklusive upphovsrätt) för arbetet ägs och/eller
kontrolleras av deltagaren i den utsträckning som krävs för att sponsorerna ska kunna
använda arbetet i enlighet med dessa tävlingsregler; och (iii) arbetet inte inskränker på
någon tredje parts immateriella rättigheter eller lagstadgade/civilrättsliga rättigheter.

•

Tävlingsbidrag som tas emot online ska anses vara inlämnade av den auktoriserade
kontoinnehavaren av den e-postadress eller det Facebook-/Instagram-konto som är
kopplat till tävlingsbidraget, beroende på vad som är tillämpligt. I dessa tävlingsregler
definieras en ”auktoriserad kontoinnehavare” av en e-postadress, ett Facebook- eller ett
Instagram-konto som den fysiska person som är tilldelad en e-postadress, ett Facebookeller ett Instagram-konto av en internetleverantör, onlinetjänstleverantör, Facebook,
Instagram eller någon annan organisation som ansvarar för att tilldela e-postadresser,
Facebook- eller Instagram-konton för den domän eller det konto som är kopplat till den epostadress, Facebook- eller Instagram-konto som skickat in tävlingsbidraget. Varje utvald
deltagare kan vara skyldig att tillhandahålla DFDS A/S bevis på att den utvalda deltagaren

är behörig kontoinnehavare för den e-postadress eller det Facebook-/Instagram-konto
som är kopplat till det vinnande tävlingsbidraget.
•

Varje tävlingspris ska ha ett ungefärligt detaljhandelsvärde mellan en euro (1,00 EUR) och
ett tusen euro (1 000,00 EUR) och ska tillkännages och beskrivas i programmet, på
Facebook/Instagram och/eller tävlingswebbplatsen i början av varje tävlingsperiod.

•

Vinnare kommer att kontaktas av sponsorerna med instruktioner om hur man gör anspråk
på priset.

•

Priser måste accepteras som de är och kan inte överföras, tilldelas, ersättas eller lösas in
mot kontanter, om inte sponsorerna uppger något annat. En oanvänd del av ett pris går
förlorad och har inget kontantvärde. Sponsorerna förbehåller sig rätten att efter eget
gottfinnande ersätta ett pris med något av samma eller större värde om ett pris (eller
någon del därav) av någon anledning inte kan delas ut.

•

Sponsorerna tar inget ansvar för förlorade, skadade eller felaktigt utdelade priser.

•

När det gäller presentkort eller presentkuponger regleras de villkor enligt vilka
presentkorten eller presentkupongerna kan lösas in av tillämplig återförsäljare eller
tjänsteleverantör. DFDS A/S ansvarar inte för att administrera eller säkerställa att
villkoren för presentkort eller presentkuponger uppfylls.

1. VILLKOR FÖR PRISER.
•

Alla påföljande kostnader och utgifter, inklusive tillämpliga skatter, som inte uttryckligen
nämns häri som en del av prisbeskrivningen (”utgifterna”) är prisvinnarens och/eller
gästens eget ansvar, i tillämpliga fall. Alla priselement är föremål för tillgänglighet och
bytesmöjligheter. Vinnaren ska inte begära ersättning för utgifterna från sponsorerna.

1. VAL AV VINNARE.
•

Efter utgången av den tillämpliga tävlingsperioden kommer DFDS A/S att välja en (1)
deltagare (eller fler, om tillämpligt, baserat på antalet priser som kan vinnas) genom en
slumpmässig dragning från alla godkända bidrag som mottagits under tävlingsperioden,
om inget annat anges. Varje deltagare är berättigad att vinna endast ett (1) pris. Oddsen
för att bli vald som en potentiell vinnare beror på antalet inlämnade giltiga tävlingsbidrag.
Eventuella återstående bidrag kommer inte att överföras för deltagande i nästa tävling.

•

Innan deltagare utses till vinnare kan utvalda deltagare vara skyldiga att underteckna och
returnera en ansvarsfriskrivning (beskrivs nedan).

•

Om den utvalda deltagaren inte svarar inom tre (3) arbetsdagar efter meddelad vinst,
kommer hen att diskvalificeras och får således inte något pris. Då väljs en annan deltagare
(som utses av DFDS A/S efter eget gottfinnande) till dess att man hittar en deltagare som
uppfyller villkoren som anges häri. Sponsorerna är inte ansvariga för att en utvald
deltagare av någon anledning inte har mottagit ett meddelande eller för att sponsorerna
inte har mottagit en utvald deltagares svar.

•

Om det till följd av ett fel som rör deltagandeprocessen, dragningen eller någon annan
aspekt av en tävling finns fler utvalda deltagare än vad som anges i dessa tävlingsregler,

kommer det att ske en slumpmässig dragning bland alla berättigade pristagare, så att
korrekt antal priser kan delas ut.
1. Vinnarna (och om tillämpligt alla vinnarens gäster) kan vara skyldiga att ingå ett juridiskt
avtal och skriva under en ansvarsfriskrivning (”ansvarsfriskrivning”) som bekräftar hens:
(i) berättigande till tävlingen och efterlevnad av dessa tävlingsregler; (ii) godkännande av
priset som det erbjuds; (iii) ansvarsfriskrivning av sponsorerna och om tillämpligt
Facebook och Instagram och var och en av deras respektive moderbolag, dotterbolag,
samverkanspartner och/eller närstående företag, samt var och en av deras anställda,
styrelseledamöter, tjänstemän, leverantörer, agenter, administratörer, licenstagare,
marknadsförare, representanter, medieköpare och reklambyråer (gemensamt kallade ”de
som är föremål för ansvarsfriskrivningar”) från allt ansvar för förlust, skador, åverkan,
kostnader eller utgifter som uppstår till följd av deltagande i tävlingen, deltagande i någon
tävlingsrelaterad aktivitet eller godkännande, användning eller missbruk av något pris,
inklusive men inte begränsat till kostnader, skador, förluster relaterade till personskador,
dödsfall, skada på, förlust eller förstörelse av egendom, rätten till publicitet eller
integritet, ärekränkning eller skildring i falskt ljus, eller från någon och alla krav från tredje
parter som uppstår därav; och (iv) bevilja sponsorer obegränsad rätt att producera,
reproducera, konvertera, publicera, sända, kommunicera via telekommunikation, uppvisa,
distribuera, översätta, anpassa och på annat sätt använda eller återanvända det
inlämnade arbetet, hens namn, bild, likhet, kommentarer, röst och/eller profil i alla
medier som nu är kända eller hädanefter utformas i samband med publicitet kopplad till
tävlingen.
2. SKADESTÅNDSANSPRÅK BETALAS AV DELTAGARE. Genom att delta i en tävling
ansvarsfriskriver varje deltagare de som är föremål för ansvarsfriskrivningar från allt
ansvar för eventuella skador, förlust eller skada av något slag för/på deltagarna eller
någon annan person, inklusive personskada, dödsfall eller egendomsskada, som helt eller
delvis, direkt eller indirekt, resulterar från godkännande, innehav, användning eller
missbruk av något pris, deltagande i tävlingen, deltagande i en tävlingsrelaterad aktivitet
eller brott mot tävlingsreglerna. Varje deltagare samtycker till att till fullo ansvarsfriskriva
de som är föremål för ansvarsfriskrivningar från eventuella skadeståndsanspråk från
tredje parter i samband med tävlingen. Detta gäller utan någon form av begränsning.
3. RÄTTIGHETSPRÖVNING. Genom att tillhandahålla arbetet till sponsorerna i samband med
tävlingen (om tillämpligt) ska varje deltagare avsäga sig alla rättigheter, all äganderätt och
alla intressen (inklusive upphovsrätt) kopplade till arbetet och bevilja sponsorerna en
världsomspännande, gratis, oåterkallelig och exklusiv rätt att kopiera, använda, modifiera,
reproducera, visa, anpassa och överföra arbetet för användning i alla medier som nu är
kända eller hädanefter utformas, i all evighet, från och med dagen för deltagandet,
inklusive, men inte begränsat till, i samband med administration, marknadsföring och
nyttjande av tävlingen. Deltagaren bekräftar härmed att arbetet är ett originalverk som
endast har skapats av deltagaren och att ingen tredje part deltog som författare,

medförfattare, fotograf eller på annat sätt deltog i skapandet av arbetet eller någon del
därav. Sponsorerna tar inget ansvar för eventuella anspråk på intrång i upphovsrätt,
integritet och/eller personlighet. Allt sådant ansvar ska förbli hos deltagaren. Dessutom
intygar varje deltagare för sponsorerna att arbetet inte kränker någon tredje parts
upphovsrättsintresse och att arbetet inte är ärekränkande eller obscent och inte bryter
mot någon lag som rör hatpropaganda eller annat. Sponsorer förbehåller sig rätten att
utesluta allt arbete på grundval av farhågor som rör en eller flera tredje parters
rättigheter, inklusive men inte begränsat till integritet, upphovsrätt, ärekränkning, rätten
till personlighet, obscenitet eller hatpropaganda. Sådana farhågor bestäms/definieras av
sponsorer efter eget gottfinnande.
4. ANSVARSBEGRÄNSNING. Sponsorerna tar inget ansvar för förlorade, sena,
obegripliga/oläsliga, förfalskade, skadade, missriktade eller ofullständiga tävlingsbidrag,
meddelanden, svar eller ansvarsfriskrivningar, eller för något datorfel, internetfel,
programvarufel, telefonfel, hårdvarufel eller tekniskt fel som kan uppstå, inklusive, men
inte begränsat till, fel som kan påverka överföringen eller resulterar i utebliven överföring
av ett tävlingsbidrag. Sponsorerna är inte ansvariga för felaktig eller oriktig information,
vare sig den är orsakad av webbplatsanvändare eller av någon utrustning eller
programmering som är associerad med eller används i tävlingen, eller av tekniska eller
mänskliga fel som kan uppstå i administrationen av tävlingen. Sponsorerna tar inget
ansvar för eventuella fel, utelämnanden, avbrott, raderingar, defekter, förseningar i drift
eller överföring, kommunikationsledningsfel, stölder eller förstörelser eller obehöriga
åtkomster till, eller ändringar av, tävlingsbidrag. Sponsorerna är inte ansvariga för några
problem, fel eller tekniska fel på eller hos något telefonnät eller telefonledningar,
datorsystem, servrar, leverantörer, datorutrustning, programvara, e-post, spelare eller
webbläsare, vare sig på grund av tekniska problem eller trafikstockningar på internet, på
någon webbplats eller på grund av en kombination av ovanstående eller på annat sätt.
Sponsorerna är inte ansvariga för skador på deltagare eller datorer som är relaterade till,
eller som är ett resultat av, deltagande eller nedladdning av material som är relaterat till
tävlingen. Deltagaren tar ansvar för skador som orsakats, eller påstås vara orsakade av,
deltagande i tävlingen, eller av godkännande, innehav, användning av, eller underlåtenhet
att ta emot något pris. Sponsorerna tar inget ansvar i händelse av att tävlingen av någon
anledning inte kan genomföras som planerat, inklusive på grund av skäl som ligger
utanför sponsorernas kontroll, såsom angrepp från datavirus, buggar, manipulation,
obehöriga ingrepp, bedrägerier, tekniska fel eller korruption i administreringen, säkerhet,
rättvisa, integritet eller korrekt hantering av tävlingen och/eller tävlingswebbplatsen.
5. Genom att delta i en tävling samtycker varje deltagare till att vara bunden av
tävlingsreglerna. Deltagarna samtycker vidare till att vara bundna av sponsorernas beslut,
som ska vara slutgiltiga och bindande i alla avseenden. Sponsorerna förbehåller sig rätten
att, efter eget gottfinnande, diskvalificera en deltagare som anses: (a) bryta mot
tävlingsreglerna; (b) manipulera eller har försökt manipulerat deltagandet eller

utförandet av tävlingen, tävlingswebbplatsen eller någon relaterad kampanjwebbplats; (c)
bryta mot villkoren för tjänsten, användarvillkoren och/eller allmänna regler eller
riktlinjer för sponsorns egendom eller tjänst; och/eller (d) agera på ett osportsligt eller
störande sätt, eller i avsikt att irritera, missbruka, hota eller trakassera någon annan
person. OBS! ALLA FÖRSÖK ATT AVSIKTLIGT SKADA TÄVLINGENS WEBBPLATS ELLER
NÅGON RELATERAD WEBBPLATS ELLER UNDERGRÄVA DET LEGITIMA UTFÖRANDET AV
TÄVLINGEN KAN VARA ETT BROTT MOT STRAFF- OCH CIVILRÄTTSLIGA LAGAR. OM ETT
SÅDANT FÖRSÖK GÖRS FÖRBEHÅLLER SIG SPONSORERNA RÄTTEN ATT SÖKA
GOTTGÖRELSE OCH SKADESTÅND I DEN UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT LAG,
INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL ÅTAL. Om tillämpligt måste vinnarna (och gästerna,
om tillämpligt) alltid uppföra sig på ett lämpligt sätt när de tar del av priset, samt följa
tävlingsreglerna och andra regler eller förordningar som gäller på alla prisrelaterade
platser. Sponsorerna förbehåller sig rätten att avlägsna en vinnare och/eller gäst som
bryter mot sådana regler, och/eller underlåter att uppföra sig anständigt, samt att
diskvalificera en sådan vinnare och/eller gäst.
6. SEKRETESS / ANVÄNDNING AV PERSONLIG INFORMATION.
•

Genom att delta i tävlingen gör varje deltagare följande: (i) ger sponsorerna rätt att
använda hens personliga information som tillhandahålls när hen deltar i tävlingen och när
arbetet (om tillämpligt) och dess personrelaterade uppgifter (kollektivt ”personlig
information”) hanteras under administration av tävlingen, inklusive, men inte begränsat
till, när vinnare kontaktas och tillkännages och tillhandahållandet av priset samordnas; (ii)
ger sponsorerna rätt att använda hens personliga information för publicitet och
marknadsföringsändamål i samband med tävlingen i alla medier utan ytterligare
kompensation, om det inte är förbjudet enligt lag; och (iii) bekräftar att sponsorerna kan
lämna ut hens personliga information till tredjepartsagenter och tjänsteleverantörer till
sponsorerna i samband med någon av de aktiviteter som anges i (i) och/eller (ii) ovan.

•

DFDS A/S kommer endast att använda varje deltagares personliga information för
identifierade ändamål, och skyddar varje deltagares personliga information på ett
sätt som är förenligt med DFDS A/S integritetspolicy, som finns att läsa här:
https://www.dfds.com/sv-se/juridiskt/integritet.

1. IMMATERIELL ÄGANDERÄTT. All immateriell egendom, inklusive men inte begränsat till
varumärken, handelsnamn, logotyper, design, marknadsföringsmaterial, webbsidor,
källkod, ritningar, illustrationer, slogans och representationer, ägs av sponsorerna
och/eller deras samverkanspartner. Alla rättigheter är förbehållna. Obehörig kopiering
eller användning av upphovsrättsskyddat material eller immateriell egendom utan
uttryckligt skriftligt medgivande från dess ägare är strängt förbjuden.
2. AVSLUTAD TÄVLING. DFDS A/S förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande avsluta
en tävling, helt eller delvis, och/eller ändra, korrigera eller avbryta en tävling och/eller
tävlingsreglerna på något sätt, när som helst, av någon anledning och utan föregående
meddelande.

3. Detta är de officiella tävlingsreglerna. Tävlingarna är föremål för tillämpliga lagar och
förordningar. Tävlingsreglerna kan ändras utan föregående meddelande för att följa
gällande lagar eller policyn för någon annan enhet som har jurisdiktion över sponsorerna
och/eller tävlingarna. Alla problem med och frågor om utformningen, giltigheten,
tolkningen och verkställbarheten av tävlingsreglerna eller rättigheter och skyldigheter
mellan deltagaren och sponsorerna i samband med tävlingarna, ska regleras av och tolkas
i enlighet med lagarna i varje europeiskt land, inklusive procedurbestämmelser, utan att
ge upphov till val av lag eller lagvalsregler, eller bestämmelser som skulle orsaka
tillämpningen av någon annan jurisdiktions lagar.
4. SPRÅKAVVIKELSER. I händelse av avvikelse eller inkonsekvens mellan villkoren i
tävlingsreglerna och avslöjanden eller andra uttalanden som finns i något tävlingsrelaterat
material, inklusive men inte begränsat till tävlingsdeltagande, försäljningsställe, TVsändning, tryck eller onlineannonsering, ska villkoren i tävlingsreglerna gälla och vara
överordnade.
5. SOCIALA MEDIER. Denna tävling sponsras, stöds eller administreras inte på något sätt av
de sociala medier där tävlingen kan ha marknadsförts och/eller publicerats, inklusive, men
inte begränsat till, Facebook och/eller Instagram. All personlig information som lämnas i
samband med tävlingen lämnas till DFDS A/S och inte till Facebook och/eller Instagram.
Eventuella frågor eller kommentarer om en tävling måste riktas till DFDS A/S och inte till
någon av de sociala medieplattformar där tävlingen kan ha annonserats eller
administrerats.

