Tävlingsvillkor
Tävla på Facebook @shellsverige där du ser vår film, ta en screenshot exakt när
kampanjfiguren passerar en Shell-skylt, skriv en kort utslagsgivande motivering på max 50
ord; ”Hur är bilen frihet för dig?”. Screenshot-bilden och motiveringen skickar du till
shelltävling@st1.se Första tävlingsdag är 8/10 2018. Sista tävlingsdag är 2/12 2018.
Under tävlingsperioden väljs 5 vinnare ut varje vecka. Tävlingens 40 st. vinnare får
presentcheckar från Shell till ett värde av 1 000 kr. Presentcheckarna används som
betalning av drivmedel på bemannade Shellstationer (med antingen Välkommen in- eller 7Eleven-skyltad butik intill) i Sverige. Totala vinstvärdet per vinnare är 1 000 kr.
Vinsten är personlig och kan inte överlåtas till annan. Vinnarna meddelas ca 3 dagar efter
varje avslutad tävlingsvecka de tävlat. Vinnarna kontaktas via den mailadress som använts
vid tävlingstillfället då bidrag och motivering skickats in. Vinnarna har 2 dagar, efter att de
meddelats om vinsten, på sig att svara att de vill ha vinsten (svar via shelltavling@st1.se).
Om St1 Sverige AB efter tre försök, inom två dagar, inte får tag på vinnarna går vinsten
vidare. Vinsten kan inte överlåtas eller bytas mot kontanter eller andra varor. Eventuell skatt
betalas av vinnaren. Vinstvärdet är 1 000 kr. För exakt skatt kan du kontakta ditt
skattekontor. Vinnarna skickas, inom 10 dagar efter att vi mailat om vinsten, ett
rekommenderat brev med information om vinsten samt presentcheckar. Vinnarna kommer
fortlöpande publiceras på shellstationer.se fram t o m en vecka efter sista tävlingsdag.
Anställda hos St1 Sverige AB eller Nosy och familjemedlemmar i samma hushåll kan inte
vinna. Vinnaren utses av en jury bestående av två representanter från St1. Juryn utser
vinnare baserat på de bidrag som juryn anser vara de mest beskrivande/målande
motiveringarna av hur bilen är frihet för dig. Juryns beslut kan inte överklagas. För att tävla
måste du vara över 18 år och folkbokförd i Sverige. OBS! Adressen du uppger vid
mailkontakt efter vinst är också den dit vi skickar dina presentcheckar. Vi skickar
presentcheckarna med rekommenderat brev, vilket innebär att du måste ha med dig giltig
legitimation för att kunna hämta ut brevet på utlämningsstället.
Tävlingen arrangeras av St1 Sverige AB, org. nr 556308-5942, Box 1029, 172 21
Sundbyberg.
St1 förbehåller sig rätten att använda bidragen i andra sammanhang såsom
marknadsföring, utan någon rätt till ersättning för tävlingsdeltagaren. Genom att skicka in
ett tävlingsbidrag samtycker du till dessa villkor. Du ansvarar för att du innehar rättigheterna
till det tävlingsbidrag som du sänt in och att St1 inte kränker tredje mans rättigheter genom
publicering av bidraget.

Personuppgifter som hanteras i samband med tävlingen kommer att behandlas av St1
Sverige AB, som är personuppgiftsansvarig för uppgifterna. De personuppgifter du lämnar
kommer enbart användas för att administrera den här tävlingen och därefter raderas. Du
har rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till
St1 Sverige AB, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi
behandlar dessa. Du har också rätt att begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi
behandlar om dig. För frågor som gäller hanteringen av dina personuppgifter hänvisas du
till St1 Sverige AB, Kundservice 0771-369 369.
Vi värdesätter ditt förtroende när du delar dina personuppgifter med oss. Vi behandlar alltid
dina personuppgifter rättvist och respektfullt enligt ovanstående ändamål. Om du vill veta
mer om hur vi behandlar dina personuppgifter, vänligen besök shellstationer.se eller st1.se.
Vid eventuella frågor, vänligen skicka e-post till shelltavling@st1.se

För information om Shells stationsnät, drivmedelskort och produkter i Sverige, besök
shellstationer.se.
Shells varumärke används under licens av St1 Sverige AB, beviljat av Shell Brands
International AG.

