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HOVEDARRANGØR 
Alle Konkurranser på vår offisielle Facebook-side (Stayclassy.no) 
Instagram-side (Stayclassy.no) og Snapchat profil (StayclassyNorge) 
er arrangert av Stayclassy AS, Stasjonsveien 21, 1550 Hølen. 

Alle henvendelser vedrørende konkurranser kan sendes til: 
kundeservice@stayclassy.no eller ved å sende oss en melding på våre 
Facebook-sider.  

1. KAMPANJEBESKRIVELSE
Konkurransen finner sted på Stayclassy sine sosiale medier. I 
konkurranseinnlegget beskrives hva som kan vinnes, hvordan 
brukeren deltar, konkurransens varighet og trekningsdag av vinner. 

2. PREMIE
Premien som kan vinnes ved å delta i konkurransen på Facebook-
sidens vegg, beskrives i konkurranseoppslaget.
Vinneren vil motta premien sin via post eller ved å bli overrasket av 
Stayclassy AS. Gevinstskatt og ytterligere omkostninger som kan 
forekomme skal betales av vinneren. Premien kan ikke byttes til andre 
produkter, kontanter eller lignende.

3. ENGASJEMEMT

Samme konkurranser vil kunne kjøres parallelt på Facebook, 
Instagram, Instagram Story, Snapchat for å sikre engasjement og at 
alle våre følgere i de forskjellige mediene har muligheten til å vinne. 



4. DELTAKELSE

Konkurransen er åpen for alle, helt gratis og frivillig å være med på.

5. SLIK DELTAR DU
For å delta i konkurransen må deltakeren følge
konkurranseinstruksene som er angitt i konkurranseposten.

6. KÅRING OG VARSLING AV VINNERE
Vinneren kåres som er beskrevet i konkurranseoppslaget. Vinneren 
velges ut eksklusivt av Stayclassy AS.

Vinnere av Stayclassy AS sine konkurranser publiseres på:
https://stayclassy.no/pages/vinnere  

7. RETTIGHETER
Vinneren kan dersom ønskelig få anonymisert sitt navn på vår 
vinnerside. 

8. ANSVAR
Denne konkurransen er ikke forbundet med, sponset eller administrert 
av Facebook. Deltakernes informasjon er kun tilgjengelige for 
arrangørene, og vil kun bli brukt til å velge ut og kontakte potensielle 
vinnere.

Informasjoner vil ikke bli delt med, eller solgt til tredjepart.
Alle rettigheter til å stoppe, slette eller endre innholdet i denne 
kampanjen påløper utelukkende arrangørene.
Arrangøren kan ikke garantere personlig beskyttelse av personvernet i 
forhold til materialet som er lastet opp av tredjepart, og påtar seg intet 
ansvar for materiale som er lastet opp av deltakere.






