
”SKICKA”-knapp 

□ *Genom att delta i denna tävling bekräftar jag att jag har läst, förstått och godkänner alla villkor som EPSON ställer. 
□ *Jag bekräftar att jag har uppnått 18 års ålder och att jag samtycker till att Epson, kampanjansvarig samt 
undersökningsansvarig (Typeform) använder mina data i syfte att administrera denna tävling.    
 
*Måste markeras för deltagande i tävlingen. 
 
Villkor 

 
Tävlingen 

1. Tävlingen startar den 25 september 2017 och avslutas kl. 20:00 GMT + 4 23 oktober 2017 och kommer att 

genomföras online.  

 

För att delta i tävlingen måste deltagarna fylla i frågeformuläret som nås via följande länk 

https://itsyourchoice.typeform.com/to/L6wIut , och svara efter bästa förmåga på ”Vilken teknologitrend tror 

ni kommer ha störst inverkan på er bransch de nästkommande 10 åren?”  

a. För Holland, Norge, Finland och Slovakien kommer en vinnare för varje territorium slumpvis att utses 

den 1 november 2017 från deltagarna som lämnat in ett bidrag från varje marknad under 

kampanjperioden som specificeras i paragraf 1 ovan. 

b. För Danmark, Belgien, Sverige, Polen, Ungern, Rumänien, Grekland och Tjeckien kommer en vinnare att 

utses baserat på svaret på frågan som specificerats ovan och som skickats in från dessa territorier under 

kampanjperioden specificerad i paragraf 1 ovan. 

 

2. Om en vinnare inte kan bli kontaktad eller om priset returneras som icke levererat förlorar vinnaren all rätt till 

priset. 

 

3. En vinnare från varje territorium kontaktas via den email adress som angivits. Om vinnaren inte kan kontaktas 

efter 3 försök eller om vinnaren är diskvalificerad av någon annan anledning kommer kampanjansvarig ge priset 

till en annan vinnare enligt samma regler. Endast (3) alternativa vinnare kommer utses och efter det kommer 

priset att återgå och inte delas ut. För att få ett pris måste dessa villkor följas. 

 

4. Genom att delta i denna tävling samtycker du till att ditt namn görs offentligt på Twitter, LinkedIn, Facebook och 

Epson-webbplatsen om du vinner.   

 

5. Maximalt ett deltagande per person. 

Pris 
6. Priset i tävlingen består av en Epson EH-TW5210-hemmabioprojektor per marknad där tävlingen körs. Projektorn 

skickas inom 30 dagar efter tävlingsbeslutet till en EU-adress som tillhandahålls av vinnaren. 

 

7. För att kunna delta i tävlingen måste du ha åtkomst till en internetanslutning och ett giltigt e-postkonto.  

 

8. För tillkommande kostnader och utgifter som är kopplade till tävlingen ansvaras ej, och vinnaren samtycker till att 

stå för alla eventuella sådana kostnader.   

 

9. Priset i tävlingen är icke överförbart, och varken kontanter, återbetalning eller kredit erbjuds som alternativ, vare 

sig helt eller delvis. Epson förbehåller sig rätten att när som helst ersätta priset med något annat pris av liknande 

slag och/eller lika eller högre värde. 

 

https://itsyourchoice.typeform.com/to/L6wIut
http://bit.ly/Detärdittval
http://bit.ly/Detärdittval


10. Tävlingen är öppen för invånare i Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Norge, Finland, Sverige, Danmark, Belgien, 

Nederländerna, Polen, Tjeckien, Slovakien, Rumänien, Ungern och Grekland, som har uppnått 18 års ålder. 

   

11. Genom att delta i denna tävling samtycker du till:  

a. att omfattas av dessa villkor; 

b. att all information som anges i frågeformuläret är sann, i originalutförande, aktuell och angiven på heder och 

samvete. 

 

12. Alla beslut är slutliga och bindande, och ingen korrespondens kommer att bedrivas. 

 

13. Epson förbehåller sig rätten att kontrollera samtliga deltagares berättigande och kan, efter eget gottfinnande, 

komma att diskvalificera samtliga deltagare som inte uppfyller kraven för berättigande. 

 

14. Om priset medför en skattepliktig förmån är det mottagarens skyldighet att erlägga denna skatt. 

Begränsningar 
15. Epsons anställda, dess moderbolag, dotterbolag, associerade företag eller andra parter som på något sätt deltar i 

utveckling, framställning eller distribution av denna kampanj, samt även den närmaste familjen (make/maka, 

föräldrar, syskon, barn) samt hushållsmedlemmar tillhörande varje sådan medarbetare och/eller upphovsperson, 

äger ej rätt att delta i denna tävling. 

 

16. Deltagande via representanter eller tredje part är ej giltigt. 

 

17. Epson tar inget ansvar för deltagande som är felaktigt eller som av någon som helst anledning inte når fram inom 

giltigt slutdatum och giltig sluttid.  Bevis för avsändande betraktas ej som bevis på mottagning. 

 

18. Du äger ej rätt att delta om: 

a. du inte fyller i samt skickar in hela enkäten  

b. du ej har uppnått 18 års ålder 

c. du inte bor i någon av ovannämnda EU-medlemsstater 

d. du bryter mot dessa villkor. 

Personuppgifter 
19. Genom att delta i den här tävlingen godkänner du att Epson, dess representanter och leverantörer äger rätt att 

inneha och använda samtliga de personuppgifter som du anger inom ramarna för tävlingen endast i syfte att 

administrera tävlingen.  Epsons sekretesspolicy finns på www.epson.se och Epsons leverantör som är värd för 

undersökningen och tävlingen är Typeform, vars sekretesspolicy finns på typeform 

 

20. Du förstår att du endast tillhandahåller dina personuppgifter till Epson och inte till Twitter, LinkedIn, Facebook. 

 

21. Personuppgifter som samlas in under denna tävling kommer att behandlas i enlighet med gällande lokala lagar 

och bestämmelser gällande datasekretess samt arrangörens sekretesspolicy.  

 

22. Du kan när som helst begära att kampanjutfärdaren ska ändra, uppdatera, förtydliga eller avlägsna dessa 

personuppgifter genom att skriva till kampanjutfärdarens adress som finns i slutet av dessa villkor, men detta kan 

samtidigt resultera i att dina uppgifter inte ingår i denna tävling. 

 Övrigt 

https://admin.typeform.com/to/dwk6gt


23. Epson förbehåller sig rätten att avbryta eller ändra denna tävling och dessa villkor utan förvarning vid en allvarlig 

händelse, krig, civil eller militär störning, force majeure eller faktiska eller förväntade brott mot någon tillämplig 

lag eller några tillämpliga bestämmelser, samt alla andra händelser utom Epsons kontroll. Alla andra eventuella 

ändringar i pristävlingen meddelas deltagarna så fort som möjligt via Twitter, LinkedIn, Facebook. 

 

24. Priset i pristävlingen är inte på något sätt sponsrat, framhävt eller hanterat av, samt heller ej förknippat med, 

Twitter, LinkedIn, Facebook. 

 

25. Dessa villkor styrs av lagarna i det land där du bor, och parterna lyder under den icke-exklusiva jurisdiktionen för 

domstolarna i det land där du bor. 

 

26. Kampanjansvarig (Epson) nås via yourchoice@epson.eu. 

 

27. Priserna är ej överlåtbara och ingen utbyte kommer att göras, utom enligt vad som anges häri på promotorns 

eget gottfinnande. Promoter förbehåller sig rätten att ersätta ett pris för ett lika eller större värde om det angivna 

priset ska bli otillgängligt av någon anledning. Promoter ska vara ansvarig eller ansvarig för eventuella förlorade, 

stulna eller felplacerade priser. Vinnare ansvarar för alla skatter och avgifter som är förknippade med kvitto och / 

eller användning. Promoter förbehåller sig rätten att hålla tillbaka en del av priset som ska tillhandahållas till 

lämpliga skattemyndigheter. 

 

Promotor: Epson Europe B.V., vars korrespondensadress till denna kampanj är Westside, London Road, Apsley, Hemel 
Hempstead, Herts HP3 9TD 

 

 
 

mailto:yourchoice@epson.eu

