KONKURRANSEVILKÅR
30.06.2018

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 Facebook-sidens vegg. I
konkurranseinnlegget beskrives hva som kan vinnes, hvordan
brukeren deltar samt konkurransens varighet.
2. PREMIE
Premien som kan vinnes ved å delta i konkurransen på Facebooksidens 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
For at konkurransen skal utløse premie skal det minimum være 5.000
liker klikk på innlegget som tilsvarer rundt 5% aktivitet fra Stayclassy
sin totale følgerbase i sosiale medier ved konkurransen sin slutt.
Konkurranser som ikke når dette ved første forsøk vil bli republisert
til konkurransen når dette engasjementet. Alle deltakere fra
konkurranser som er publiserte flere ganger vil ha muligheten til å bli
trukket ut.

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 med folkeregistrert adresse i Norge, og
som er fylt 16 år ved konkurransens start. Hvis en mulig vinner av
premien er under 16 år, eller på andre måter ikke oppfyller kravene til
deltakelse i konkurransen, vil den mulige vinneren miste retten til
premien - og en ny vinner vil bli trukket.
Ansatte hos Stayclassy AS, eller deres familier kan ikke delta i
konkurransen.
Deltagelse blir kun registrert når konkurranseinstruksene angitt i
konkurranseposten utføres korrekt. Deltagelse alene garanterer ikke at
man vinner.
5. SLIK DELTAR DU
For å delta i konkurransen må deltakeren følge
konkurranseinstruksene som er angitt i konkurranseposten, og avgi
svaret sitt i kommentarfeltet som beskrevet.
Det er ikke nødvendig å dele eller tagge venner for å kunne vinne.
6. KÅRING OG VARSLING AV VINNERE
Vinneren kåres på den dagen og tidspunktet som er beskrevet i
konkurranseoppslaget. Deltakere etter denne datoen og tidspunktet er
ikke med i konkurransen. Vinneren velges ut eksklusivt av Stayclassy
AS.
Hvis konkurransebetingelsen er å gjette et korrekt svar, og flere enn én
deltaker gjetter det riktige svaret, vil vinneren bli trukket tilfeldig
blant deltakerne med riktig svar.

Hvis konkurransebetingelsen er å komme med det beste svaret, eller
den beste begrunnelsen til konkurransespørsmålet, vil en jury plukke
ut det beste svaret.
Hvis konkurransebetingelsen er å like og kommentere vil vinneren bli
trukket tilfeldig blant deltakerne som har likt.
Vinnere av Stayclassy AS sine konkurranser vil fra 01.07.2018
publiseres på følgende side: https://stayclassy.no/pages/vinnere
Arrangøren har ikke ansvar for kontaktforsøk til en potensiell vinner
som går tapt, eller som av en annen grunn ikke når frem.
Hvis en potensiell vinner ikke er berettiget til deltagelse, eller hvis han
eller hun ikke har godkjent disse betingelsene eller av en eller annen
grunn ikke vil motta premien, vil den potensielle vinneren bli
diskvalifisert, og en alternativ vinner blir trukket ut.
7. RETTIGHETER
Ved deltakelse i konkurransen aksepterer deltakeren også at utvalgte
bidrag, inkludert vinnerens, vil bli vist frem på Stayclassy.no,
Stayclassy.no sin Facebook-side, Stayclassy.no Instagram-side,
Stayclassy.no sin Snapchat med bruk av fornavn og etternavnet samt
byen vedkommende bor i.
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.

