FULLSTÄNDIGA TÄVLINGSVILLKOR
1. Denna tävling är öppen för deltagare

6. Priset består bara av det som anges i

över 18 år som är folkbokförda i Sverige.

dessa tävlingsvillkor. Inga andra inslag eller

Tävlingen är inte öppen för av Salamässan

utgifter (såsom oförutsedda kostnader osv.)

(Svenska Mässkonsults) anställda eller de-

ingår i vinsten. Alla sådana utgifter ska vin-

ras närmaste familjemedlemmar eller andra

naren själva stå för.

som är inblandade i arbetet med denna
tävling. Det finns inget köpkrav för att delta

7. Val av vinnare: Vinnarna kommer att väl-

i tävlingen.

jas ut bland de 10 personer som gissat
närmast rätt svar (vid fler personer med

2. Tävlingen pågår mellan 2022-08-18 och

samma svar nära det rätta svaret kommer

2022–08-21 på både Facebook och

lottning ske bland dessa) under respektive

Instagram. Vinnarna av tävlingen utses ge-

inlägg på Facebook/Instagram.

nom utlottning och kommer att dras under

Salamässans (Svenska Mässkonsults)

vecka 34 2022. Detta kommer att kun-

beslut är slutgiltigt och kan ej överklagas.

göras på Facebook/Instagram genom att
tagga vinnaren i kommentarsfältet och be

8. Dataskydd: Dina personuppgifter

hen att återkoppla med hens kontaktupp-

(namn, adress, telefonnummer och e-post-

gifter. Salamässan (Svenska Mässkonsult)

adress) behandlas konfidentiellt.

kommer även att skicka ett direktmedde-

Salamässan (Svenska Mässkonsult) kom-

lande på Facebook/Instagram till vinnaren.

mer endast att använda de angivna per-

Om vinnaren ej svarar inom 4 dagar kom-

sonuppgifterna på så sätt som framgår av

mer en ny vinnare utses.

dessa villkor och i samband med administration av denna tävling.

3. För att delta: Kommentera med en
gissning på totala antal medverkande

9. Dessa villkor lyder under svensk lagstift-

utställare på Salamässan sedan första

ning och den rättsliga instansen är svensk

mässan 1987 under inlägget på Facebook

domstol. Tävlingsinstruktionerna är en del

eller Instagram.

av dessa villkor. Den som deltar i denna

4. Bara ett bidrag per person är tillåtet.

tävling anses ha accepterat dessa villkor.

5. Vinsten är totalt 20 fribiljetter fördelat på
10 vinnare och fördelat jämt mellan
Facebook/Instagram. Dvs. Fem vinnare på
respektive plattform som vinner två
fribiljetter var. Vinsten kan ej bytas mot
pengar. Värdet per vinst är ca 200:-.

10. Ansvarig för hantering av personuppgifter är Svenska Mässkonsult AB, org-nr.
556316-7088, Väsbygatan 11, 733 38,
Sala. Telefon: +46-224-86 300

