
 

 

 
Give-Away Actic Start-Kit 
 
Var med och tävla om chansen att vinna ett av 5 stycken Actic Start-kit innehållande 
nödvändigheter som kan vara bra att ha i och till gymmet. 
 
För att delta i tävlingen måste du ha ett instagramkonto samt inneha en fullständig version 
av Instagram. Du behöver ej ha ett öppet instagramkonto för att delta i tävlingen. Gå in på 
@actic på Instagram och följ instruktionerna i tävlingsinlägget. En jury bestående av 
representanter från Actic Sverige AB drar slumpvis ut en vinnare från kommentarerna. Actic 
kontaktar de lyckliga vinnarna senast 3 dagar efter tävlingens slut via Instagram DM och 
offentliggörs vinnarens instagramkonto i tävlingsinlägget på Instagram. 
Tävlingen pågår mellan  23-31/8 2022 
 
För att delta i tävlingen och vara med i utlottningen måste du:  
1) Följa @actic på Instagram.  
2) Skriva en kommentar till tävlingsinlägget.  
3) Håll alla tummar och tår!  
 
Dela gärna tävlingen till en vän så ni båda kan ta chansen att vinna! 🤗🤗 
 
1.  För att delta i tävlingen måste de tävlande lämna vissa personuppgifter till Actic. Detta 
beskrivs i https://www.actic.se/cookies-och-personuppgiftspolicy/. Dessa personuppgifter 
samlas in och behandlas av Actic i syfte att administrera tävlingen (inklusive att kontakta och 
offentliggöra vinnarna). Actic Sverige AB, org. nr 556494-3388, Drottning Kristinas Esplanad 
12, 170 67 Solna är personuppgiftsansvarig för deltagarnas personuppgifter. Actic tillämpar 
gällande integritetslagstiftning vid behandlingen av dina personuppgifter. Du har rätt enligt 
lag att få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig och få felaktiga 
personuppgifter rättade, invända mot eller begära begränsning av vår behandling av dina 
personuppgifter samt begära åtkomst till, borttagning av eller förflyttning (s.k. 
dataportabilitet) av dina personuppgifter. Om du vill utöva dina rättigheter som nämns ovan 
eller om du har några frågor kring hur vi behandlar dina personuppgifter, kan du kontakta 
oss via gdpr@actic.se. Genom att delta i tävlingen bekräftar du att du är medveten om att 
Actic behandlar dina personuppgifter enligt vad som framgår av personuppgiftspolicyn ovan.  
 
 
2. Priset uppgår till ett värde av 500 kr/start-kit – totalt 5 stycken start-kit lottas ut. Priset för 
ett paket innefattar badhandduk, vattenflaska, gummiband, gympapåse och ett 
nyckelband. Totalt är det tio paket som kommer lottas ut till tio olika deltagare.  
 
3.  Genom att delta i tävlingen godkänner du dessa tävlingsvillkor och samtycker till 
personuppgiftsbehandling enligt ovan. 
 
4.  Ansvarig för tävlingen är: Actic Sverige AB, Drottning Kristinas Esplanad 12, 170 67 Solna. 
kundsupport@actic.se 
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5. Deltagaren garanterar att kommentaren inte gör intrång i annans upphovsrätt eller 
annans immateriella rättigheter. Kommentaren får inte innehålla något som kan uppfattas 
som stötande eller som strider mot Actics allmänna villkor eller gällande rätt. Actics har rätt 
att plocka bort kommentarer som vi misstänker strider mot dessa villkor eller som vi på 
annat sätt finner olämpligt. 
 
6.  För att delta i tävlingen måste du bo och vara folkbokförd i Sverige, fyllt 18 år vid 
tävlingens start samt acceptera reglerna för tävlingen. Detta gäller även för den person som 
vinnaren vill ta med sig.  
 
7.  Vinnaren ansvarar för eventuell vinstskatt. 
 
8.  Du kan bara tävla en gång och ingen person kan vinna mer än ett pris. Priset kan inte 
utbytas mot kontanter, andra varor eller tjänster. Priset kan inte överlåtas till någon annan. 
 
9.  Tävlingen är inte öppen för anställda på Actic Sverige AB eller hos något företag inblandat 
i tävlingen. Actic Sverige AB förbehåller sig rätten att inte utfärda något pris (och att välja ut 
en annan vinnare) om Actic Sverige AB får vetskap om eller på sannolika grunder anser att 
en vinnare inte är kvalificerad att delta i tävlingen. 
 
10.  Tävlingen är inte sponsrad, stödd eller administrerad av eller knuten till Instagram 
Instagram/Facebook. 
 
11.  Actic Sverige AB tar inte ansvar för konsekvenserna av att tävlingsbidrag försvunnit, 
skadats, sänts fel eller blivit för sent levererade till Actic Sverige AB. Actic tar heller inte 
ansvar för eventuella tekniska svårigheter, fel eller problem som kan påverka endera 
anmälan/inlämning eller slutresultatet för denna tävling. 
 
12.  I händelse av dispyt över reglerna, uppträdande, resultat och alla andra ärenden i 
relation till tävlingen kommer Actic Sveriges AB:s beslut vara slutgiltigt och ingen 
korrespondens eller diskussion kommer att inledas. 
 
13.  Vid misstanke om fusk i något avseende äger Actic Sverige AB rätt att diskvalificera 
bidrag. Detta liksom övriga beslut av tävlingsjuryn kan inte överklagas. 
 
14.  Vinnarna dras av en jury bestående av representanter från Actic Sveriges AB:s 
marknadsavdelning. Juryns beslut kan inte överklagas och juryn behöver inte motivera sitt 
beslut. 
 
15.  Vinnarna kommer kontaktas senast tre dagar efter tävlingen slut på Instagram DM. Om 
vinnaren inte gått att nå inom 2 arbetsdagar äger Actic Sverige AB rätten att utse en ny 
vinnare i tävlingen och vinnaren som inte gått att nå har inte rätt att kräva kompensation för 
missad vinst.  
 
16.  Genom att delta i tävlingen garanterar du att du uppfyller tävlingsvillkoren. Actic Sverige 
AB förbehåller sig rätten att diskvalificera bidrag som inte uppfyller ovan tävlingsvillkor. 
 


