Farnells Treasure Hunt” (nedan kallad ”tävlingen”)
Regler och villkor

1. "Farnell Treasure Hunt” (”tävlingen”) anordnas av Premier Farnell UK Limited som handlar
under namnet Farnell 150 Armley Road, Leeds, LS12 2QQ England (nedan kallad
”arrangören”) med följande regler och villkor (”villkoren”).
2. Genom sitt deltagande i denna tävling anses alla deltagare (”deltagare”) ha läst, accepterat och
samtyckt till att vara bundna av dessa villkor. Deltagarna rekommenderas att läsa igenom
villkoren innan de går med i tävlingen samt att skriva ut och spara en kopia av villkoren.
Arrangören förbehåller sig rätten att revidera villkoren då och då. Reviderade villkor kommer
att läggas upp på tävlingens mikrosajt och det är ett villkor för att få delta i tävlingen att

deltagare godkänner sådana ändringar från tid till annan.

3. Alla deltagare (med förbehåll för villkoren) från Österrike, Belgien, Bulgarien, Tjeckien,
Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Ungern, Irland, Israel, Lettland, Litauen,
Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien,
Sverige,, Schweiz och Storbritannien kan delta i den här tävlingen. Deltagare som inte
uppfyller kraven som anges i villkoren eller inte söker från dessa länder/områden kan inte
anmäla sig.
4. Deltagarna behöver inte genomföra några köp för att kunna delta i tävlingen.
5. Alla tider som anges i villkoren är baserade på Storbritanniens tidszon (GMT+1).
6. Vi tar inget ansvar för bidrag som av någon anledning inte tas emot, inklusive på grund av
tekniska fel, pixlar och insticksprogram som installerats på deltagarens enhet som kan blockera
mottagandet av information eller påverka tävlingsresultaten.
7. Tävlingen pågår mellan kl. 0.01 (brittisk tid) den 14/06/2022 och kl. 23.59 (brittisk tid) den
17/08/2022. (”Tävlingskampanj”), alla giltiga deltagare kan delta i tävlingen som står angiven
på tävlingens mikrosajt.
8. Tävlingen kommer att hållas i följande form:
a. Registrera dig före den 05/07/2022 eftersom inga anmälningar kommer att accepteras
efter detta datum.
b. Tävlingens målsättning: Deltagarna måste samla in ledtrådar som skickas via e-post
varje vecka mellan den 22 juli och den 2 augusti 2022. När alla ledtrådar har meddelats
och samlats in måste deltagarna svara rätt på en frågesport som kommer att vara
tillgänglig från den 02/08/2022 till den 15/08/2022.
9. För att delta i tävlingen måste varje deltagare fylla i ett registreringsformulär med namn,
efternamn, telefonnummer, e-postadress, ange ett alias och godkänna Farnells sekretesspolicy
samt tävlingens regler och villkor.
10. Deltagare måste ha fyllt 18 år.
11. Deltagare får endast delta och vinna genom att använda sina egna mänskliga färdigheter,
intelligens och kunskaper. Användning (eller misstänkt användning) av en automatiserad källa,
en robot, ett datorsystem eller en jämförbar metod för att spela spelet kommer att betraktas
som ett obehörigt bidrag och kommer att göra det möjligt för arrangören att utesluta deltagaren
från att ta emot priser och från allt framtida deltagande utan föregående meddelande.
12. Anställda inom offentlig sektor eller ämbetsmän (på myndigheter) får inte delta.
13. Anställda, styrelseledamöter, aktieägare i något av företagen inom Premier Farnell Group och
deras närmaste familjemedlemmar (föräldrar, syskon, make/maka/partner och barn),
representanter eller någon inblandad i arrangemanget av tävlingen har inte rätt att delta i
tävlingen.
14. Domarna kommer att utse totalt 10 vinnare från de ovannämnda länderna. De tio priserna
kommer att delas ut till de 10 bästa svaren. De kriterier som domarna använder för att välja ut
de bästa svaren är: värde och kreativitet. Det bästa svaret kommer att tilldelas det första priset,
det näst bästa svaret kommer att tilldelas det andra priset, det tredje priset kommer att tilldelas
det tredje bästa svaret och så vidare. Vinnaren av varje pris kommer att utses inom 28 dagar
efter det att tävlingskampanjen har avslutats.
15. Vinnarna kommer att utses av en jury bestående av Morgane ROCHE, Farnells regionala
marknadschef och Sally Wenham, varumärkes- och marknadsföringsansvarig. Det beslut som

arrangören tar är slutgiltigt och kommer inte att diskuteras.. Vinnarna presenteras 30 september
2022. Det beslut som Arrangören tar är slutgiltigt och kommer inte att diskuteras.
16. Vinnande deltagare meddelas separat via e-post (till den e-postadress som uppgetts av
deltagaren då denna registrerade sig för tävlingen) inom 28 dagar efter att ha identifierats som
vinnare. För att få ut sin vinst måste den vinnande deltagaren bekräfta mottagandet av epostmeddelandet inom 28 dagar från meddelandet från arrangören. Om den vinnande
deltagaren inte svarar inom denna tidsperiod kommer han eller hon att anses ha avstått från
sin rätt till vinsten, och en alternativ vinnande deltagare kommer att utses, baserat på
ovanstående bedömningskriterier.
17. Alla vinnare ska ha fått sina vinster inom 28 dagar efter att ha bekräftat mottagandet via epostadressen som angavs av deltagaren när denne registrerade sig för tävlingen.
18. Tävlingens vinster är följande:

100 amazon-e-kort till ett värde av 50 GPB / EUR vardera (eller motsvarande i lokal valuta)
(1 e-kort per vinnande bidrag)
Totalt vinstvärde: 5 000 €

19. Vinsterna är inte förhandlingsbara eller återbetalningsbara och inget kontant alternativ erbjuds.
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Flera bidrag per person är inte tillåtna. Arrangören förbehåller sig rätten att ersätta alla vinster
med något likvärdigt som passar, och anskaffandet av vinsten kan försenas eller så kan en
ersättning tillhandahållas.
Deltagare måste meddela arrangören sin postadress för att arrangören ska kunna skicka priset
när vinnaren har informerats om vinsten. Deltagaren måste lämna denna information inom 28
dagar.
Arrangören förbehåller sig rätten att kontrollera om en deltagare uppfyller alla tävlingsvillkor
innan vinsten (enligt definition nedan) utfärdas och kan kräva bevis på identitet och ålder. Om
arrangören misstänker bedrägeri eller försummelse, eller om det upptäcks att en deltagare inte
uppfyller de krav för att få delta som framgår i villkoren, kan det hända att vinsten inte delas ut,
att den återkallas eller att en annan vinnande deltagare väljs i stället.
Arrangören förbehåller sig rätten att återkalla eller ändra tävlingen eller utöka
deltagandeperioden efter eget gottfinnande. Arrangören är inte ansvarsskyldig för något sådant
återkallande eller någon förändring av tävlingen.
Deltagaren samtycker till att vara ansvarig för alla tillämpliga skatter, pålagor eller andra avgifter
som ska betalas i samband med alla vinster.
Deltagare får inte delta i tävlingen om deras deltagande kan orsaka att arrangören eller de
själva bryter mot något avtal (inklusive men inte begränsat till ett anställningsavtal) i vilket de
är en part, eller bryta mot någon lag, föreskrift eller regel som har laga kraft och där de eller
arrangören kan vara rättssubjekt. Arrangören förbehåller sig rätten att diskvalificera bidrag som
innebär en överträdelse av det villkoret.
Arrangören respekterar de riktlinjer för arbetsgivare som innebär att det är förbjudet för
anställda att ta emot sådana vinster. Den vinnande deltagaren måste erhålla ett undertecknat
godkännande från en chef hos sin arbetsgivare (om tillämpligt) som bekräftar tillstånd att ta
emot vinsten.
Arrangören tar deltagarnas integritet på största allvar. De personuppgifter som samlas in som
ett resultat av denna tävling kommer inte att säljas till tredje part utan kommer endast att
användas för denna tävling, för egna kundundersökningar, affärsutveckling och statistiska
ändamål samt för att marknadsföra arrangörens tjänster och produkter via e-post där
deltagaren har gett sitt samtycke till det. Mer information om Farnells sekretesspolicy finns på
http://se.farnell.com/privacy-statement. Varje vinnande deltagare måste tillåta att deras alias
publiceras för att få ta emot vinsten.
Vinsterna kommer inte med några garantier från arrangörens sida och levereras endast med
eventuella garantier från tillverkaren eller leverantören av vinsten. Alla ytterligare garantier eller
framställningar är uttryckligen exkluderade så långt lagen tillåter det. Utan att begränsa
allmängiltigheten i föregående påstående frånsäger sig arrangören härmed allt ansvar som
härrör ur tävlingen eller mottagande av vinsten, användning, kvalitet, lämplighet eller
prestanda, också när det härrör ur arrangörens försumlighet.
Arrangören frånsäger sig inte ansvarsskyldighet under villkoren för dödsfall, personskador eller
egendomsskada som uppkommer av försumlighet eller för överträdelse av del II av Consumer
Protection Act från 1987, eller för något ärende för vilket det vore olagligt för arrangören att
utesluta eller försöka utesluta sin ansvarsskyldighet.

29. Eventuella tvister eller anspråk som uppstår på grund av eller i samband med tävlingen eller
dess innehåll ska regleras av och tolkas i enlighet med lagstiftningen i England och deltagarna
accepterar utan undantag att domstolarna i England ska ha exklusiv domsrätt att lösa eventuell
tvist eller anspråk som uppstår på grund av eller i samband med den här tävlingen.
30. Om du har några frågor gällande tävlingen ska du skriva till wintergames@farnell.com

