Fullständiga villkor
Dessa villkor gäller mellan dig och arrangören och har företräde vid eventuell oförenlighet
med annan kommunikation såsom reklam eller kampanjmaterial. Anvisningar om hur man
deltar utgör en del av villkoren och genom att deltaga anses alla deltagare godkänna att bli
bundna av villkoren. Behåll en kopia för framtida bruk.
Behörighet
Denna Energizer®-kampanj är öppen för personer bosatta i Sverige och som är 18 år eller
äldre, exklusive anställda hos arrangören eller administratören, deras dotterbolag eller
ombud, anställdas familjer eller andra personer med anknytning till kampanjen. Energizer
ansvarar inte för minderåriga som deltar.
1. Köp är nödvändigt och tillgång till internet krävs. Det krävs inget konto hos
Hotels.com för att lösa in gåvan. Deltagare kan behöva ladda upp eller tillhandahålla
kvitto till arrangören som bevis på köp.
2. Kampanjperiod: Kampanjen öppnar kl. 00.01 den 1 september 2020 och stänger
kl. 23.59 den 1 februari 2021.
3. Anvisningar för deltagande: Kampanjen är uteslutande för kunder som:
• Köper en förpackning med batterier, batteriladdare eller ficklampa från
Energizer® under kampanjperioden.
• Går till www.energizerholidays.com (Energizers kampanjwebbplats) och
anger sitt fullständiga namn, e-postadress, förpackningens streckkod och vid
begäran en bild på kvittot som tydligt visar köp av en kampanjprodukt.
• Kunderna får ett e-postmeddelande till den e-postadress de anger där de
ombeds att verifiera genom att klicka på en länk.
• Efter verifieringen får kunderna ett e-postmeddelande med en unik kod och
länk/webbadress till Hotels.com för kampanjen.
• För att lösa in gåvan klickar de på länken till Hotels.com i e-postmeddelandet.
4. Personer som köpt licensierade Energizer®-produkter är inte behöriga att delta.
Dessa produkter inkluderar bland annat bil-/båtbatterier, USB-laddare och
powerbanks.
5. Alla kampanjbidrag som kommer in efter slutdatumet diskvalificeras automatiskt.
6. Gåvan: Alla kunder som följer anvisningarna för att deltaga erhåller en unik kod som
ger 10 % rabatt nästa gång de bokar boende på Hotels.com. Rabatten omfattar inte
skatter och avgifter.
7. Max 1 anspråk per köpt produkt och maximalt 3 ansökningar om rabattkod på
Energizers kampanjwebbplats per dag.

8. Ytterligare information om gåvan:
a. Rabatten kan endast användas för boende och gäller endast för det första
rummet vid varje bokning.
b. Full betalning för hela bokningen måste göras online i förväg för att rabatten
ska gälla.
c. Rabatten gäller endast bokningar för boende på mellan en och 28 nätter. För
eventuella nätter efter de första 28 nätterna ges ingen rabatt.
d. Rabatten kan användas tillsammans med andra erbjudanden som tillåter
detta, men inte tillsammans med Hotels.coms bonusprogram.
e. Koder måste lösas in senast kl. 23.59 GMT den 31 augusti 2021.
f. Koder måste användas till att boka boende som genomförs före den 31
augusti 2022.
g. Koder kan endast användas en gång. Koder kan inte återbetalas eller
återaktiveras. Det gäller även vid avbokning.
h. Erbjudandet kan inte bytas till kontanter eller annat alternativ.
i. Vid problem kontakta https://service.hotels.com/sv-se/. Alla standardvillkor
och bestämmelser för Hotels.com finns på:
https://sv.hotels.com/booking/coupon_terms_conditions.html?couponName
=c..Dpaw5mRGgWM4YqiPtGUVfQ..
j. Hotels.coms vanliga frågor och svar finns att läsa här:
https://service.hotels.com/sv-se/
k. Erbjudandet kan inte förlängas.
9. De personuppgifter som kunderna lämnar ut används av arrangören till att
administrera kampanjen, e-postkommunikation under kampanjen och i andra
sammanhang relaterade till kundernas deltagande i kampanjen och kundernas
användande av Energizers kampanjwebbplats. Arrangören använder inte
personuppgifter, som erhålls i samband med kampanjen, till annan marknadsföring
såvida inte arrangören har fått kundens samtycke. Klicka här för att se vår
integritetspolicy och information om hur arrangören använder och delar kundernas
personuppgifter: https://energizergrouplegal.com/notices_sv-SE.html
10. De uppgifter du lämnar ut till Hotels.com om du skapar ett konto hanteras i enlighet
med Hotels.coms integritetspolicy som finns att läsa här:
https://sv.hotels.com/customer_care/privacy.html?pos=HCOM_SE&locale=sv_SE
11. Om kunden får problem med att använda Energizers kampanjwebbplats, kan kunden
kontakta kundtjänst på support@energizerholidays.com
Allmänt
12. Ett villkor i kampanjen är att deltagare samtycker till att vara bundna av dessa regler
och att arrangörens beslut är avgörande i alla frågor som uppstår i samband med
kampanjen.

13. Gåvorna går inte att överlåta. Det finns inga alternativ till den erbjudna gåvan. Vid
oförutsedda händelser förbehåller sig arrangören rätten att ersätta gåvan med ett
annat alternativ till samma eller högre värde.
14. Anmälningar via ombud, tredje part, automatiska datorgenererade anmälningar,
oläsliga eller ofullständiga anmälningar godkänns inte.
15. Arrangören gör det som rimligen kan krävas för att se till att Energizers
kampanjwebbplats fungerar korrekt under kampanjperioden. Arrangören tar inget
ansvar för kampanjanmälningar som försvinner eller försenas oavsett orsak inklusive
fel på utrustning, tekniska problem, systemfel, satellitfel, nätverksfel, serverfel, fel
på maskinvara eller programvara.
16. Arrangören förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande diskvalificera individer
som stör eller påverkar administrationen, säkerheten, rättvisan, integriteten eller
kampanjens korrekta genomförande.
17. Kampanjen och dessa villkor regleras av nationella lagar i respektive land och
deltagarna lyder under domstolens jurisdiktion i sitt bosättningsland.
18. I den utsträckning det är tillåtet i lag tar arrangören, dess ombud eller distributörer
inget ansvar för och har inga skyldigheter, under några som helst omständigheter,
att kompensera eller betala skadestånd för eventuell förlust, skada, personskada
eller dödsfall som inträffar som resultat av att gåvan tas emot såvida det inte beror
på försummelse från arrangören, dess ombud, distributörer eller deras anställda.
Dina lagstadgade rättigheter påverkas inte.
19. Vid oförutsedda händelser utanför arrangörens kontroll eller vid bedrägeri, missbruk
och/eller fel (mänskligt eller datorrelaterat) som påverkar eller skulle kunna påverka
kampanjens funktion eller utdelningen av gåvor, och endast där omständigheter gör
detta oundvikligt, förbehåller sig arrangören rätten att när som helst ställa in eller
ändra kampanjen eller dess villkor, men kommer alltid att sträva efter att minimera
effekten för deltagarna och därmed undvika onödig besvikelse.
20. Genom att deltaga i kampanjen bekräftar deltagarna att de är berättigade till att
deltaga och ta emot gåvan. Arrangören förbehåller sig rätten att kontrollera alla
anmälningar inklusive, men inte begränsat till, att begära bevis på att deltagaren är
berättigad till att deltaga i kampanjen (vilket måste tillhandahållas inom 14 dagar),
vägra dela ut en gåva eller ta tillbaka rätt till gåva/avslå ytterligare deltagande i
kampanjen samt att diskvalificera deltagare om det finns anledning att tro att dessa
villkor eller andra instruktioner som utgör del av kampanjen har brutits eller om en
deltagare skaffat sig otillåten fördel vid deltagande eller vunnit på bedrägligt sätt.
Arrangören är den slutgiltiga skiljedomaren i alla beslut och dessa är bindande.
21. Om någon av dessa klausuler är olaglig, ogiltig eller på annat sätt inte möjlig att
genomföra ska den raderas från dessa villkor medan resterande klausuler finns kvar
och fortsätter att gälla fullt ut.

22. Dessa villkor har företräde vid eventuell oförenlighet med annan kommunikation,
inklusive reklam eller kampanjmaterial.
23. ©2020 Energizer. Energizer and certain graphic designs are trademarks of Energizer
Brands, LLC and related subsidiaries. All other trademarks are trademarks of their
respective owners.

