
Tävlingsvillkor för fri TV i tre månader, AB Sappa 190402 
Privatperson 
 

 

 

Tävlingsvillkor 
1. Ansvarig för tävlingen är AB Sappa 

2. Anställda hos AB Sappa samt deras familjemedlemmar eller andra personer som hjälpt till 

med att organisera tävlingen kan inte delta i tävlingen 

3. För att kunna delta i tävlingen behöver du bo på en adress där Sappa levererar tv samt 

acceptera dessa villkor. Deltagare under 18 år kan inte delta i tävlingen 

4. Endast ett tävlingsbidrag per vecka och person godkänns 

5. Man kan inte vinna om man är befintlig tv-kund till Sappa eller om man tillhör samma hushåll 

som tv-kunden 

6. För att vara med och tävla behöver du: 

a. Svara på tävlingsfrågorna och skriva en motivering.  

b. Fylla i kompletta och aktuella kontaktuppgifter 

c. Läsa och förstå dessa villkor 

d. Om ditt bidrag inte är komplett eller om vi saknar kompletta uppgifter är ditt 

deltagande inte godkänt. 

7. Vinnaren utses av en jury ledd av medarbetare i Sappas kundlojalitetscenter. Juryn behöver 

inte motivera sitt beslut och det kan inte överklagas 

8. Vinsten är personlig och kan inte överlåtas till annan person 

9. En vinnare utses efter varje kalenderveckas slut så länge tävlingen pågår. Vinnarens namn 

och hemort presenteras på sidan för tävlingen 

10. Vinnaren kontaktas av Sappa på angivet mobilnummer inom 7 dagar efter tävlingsperiodens 

slut. Om Sappa inte lyckas komma i kontakt med vinnaren inom 7 dagar från offentliggörandet 

är Sappa fri att utse en annan vinnare av tävlingen. 

11. Vinsten består av fri startavgift, fri digitalbox (Dilog DCH-810 alt. Dilog DCT-280) kanalpaketen 

Sappa Alltid och Sappa Mest HD fritt under tre månader. Värdet på vinsten uppgår till 

maximalt 2904 kr inkl. moms.  

12. Vid vinst tecknas abonnemang med vinnaren på de kanalpaket som ingår. Dessa 

abonnemang övergår automatiskt efter tre månader till ett löpande abonnemang till ordinarie 

pris. Abonnemangen är löpande utan bindningstid och kan sägas upp med omedelbar verkan 

eller bytas till valfria abonnemang med dess priser som Sappa säljer. Väljer man att fortsätta 

se på abonnemang från Sappa efter vinstperioden tillkommer eventuella övriga avgifter som 

är aktuella såsom fakturaavgift, leveransavgift e.tc. 

13. Vinsten/priset kan inte tas ut i kontanter och inte heller några andra produkter till ett likvärdigt 

pris kan krävas. Vinnaren ansvarar själv för att betala eventuell skatt som uppstår till följd av 

vinsten. 



14. Sappa förbehåller sig rätten att utesluta eller att ta bort bidrag ur tävlingen utan att meddela 

den tävlande om Sappa bedömer att den tävlande har fuskat eller om bidraget bedöms varit 

olagligt, stötande eller på annat sätt etiskt eller moraliskt opassande. 

15. Genom att delta i tävlingen lämnar du ditt samtycke till att Sappa sparar och behandlar de 

personuppgifter du lämnar till oss via formulären. Vi kommer använda uppgifterna till att 

hantera ditt deltagande i tävlingen och till att marknadsföra våra produkter och tjänster via mail 

och telefon till dig. Du kan närsomhelst återkalla ditt samtycke. Mer information om hur vi 

behandlar dina personuppgifter, vilka rättigheter du har och hur du kan återkalla ditt samtycke 

finns att läsa i Sappas integritetspolicy. 

 

 

Kontaktuppgifter 
Personuppgiftsansvarig AB Sappa 
AB Sappa är personuppgiftsansvarig för alla de uppgifter som tillhör dig som kund. Det är Sappa som vid 
hantering av dina uppgifter ser till att det är ett berättigat syfte med behandlingen och på vilket sätt den 
ska gå till både internt och externt. 
Adressuppgifter till personuppgiftsansvarig är: 
AB Sappa, Falkenbergsgatan 3, 412 85 Göteborg. 
Orgnr: 556453–6281, Telefon: 0774-444 744, Mejl: hej@sappa.se 

 

Kontaktuppgifter till Sappa när du vill utöva dina rättigheter 
När du önskar utöva dina rättigheter som gäller dina personuppgifter kan du enkelt kontakta oss på 
Sappa. Vilka dina rättigheter är kan du läsa under stycket ”Det här är dina rättigheter gällande 
uppgifterna”. Du kontaktar oss genom att främst mejla till dso@sappa.se eller genom att ringa Sappas 
kundcenter på 0774–444 744. 
 

Kontakta Sappas dataskyddsombud 
Har du frågor om vår behandling av dina personuppgifter kan du kontakta vårt dataskyddsombud genom 
att mejla till dso@sappa.se eller skicka ett brev till oss. Märk kuvertet med ”Till dataskyddsombudet”. 
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