i samarbete med

Tävlingsvillkor
Läs igenom villkoren noggrann. Erbjudandet gäller endast under de villkor som anges här.

Tävlingsperioden är 22 februari – 31 mars 2021.
Vinsten i tävlingen är en Hyundai i10 1.0 MT5 Essential till ett värde av 140 800 kr.
För att delta i tävlingen krävs att den tävlande är fylld 18 år och handlar i butiken under tävlingsperioden för
minst 1000kr (ej Spel/lotter inräknade) efter alla avdragna eventuella % - och kronrabatter, vid ett tillfälle,
samt dragit sitt ICA Kort i samband med det.
Kunden har då rätt att få ett (1) tävlingsformulär, per inköpstillfälle, i kassan, så fråga personalen där.
Det är tillåtet för var och en att tävla med fler tävlingsformulär (erhållna vid fler inköpstillfällen).
Det ifyllda tävlingsformuläret, tillsammans med originalkvittot, ska sedan lämnas in till Caféet, senast
kl. 22.00, 4 april (söndag) 2021.
- Har du digitalt kvitto? Be om ett papperskvitto direkt vid köpet!
- Behöver du kvittot till ngt annat? Be om en kvittokopia i samband med betalningen.
- Har du ännu inget ICA-kort? Läs mer här och ansök: https://www.ica.se/stammis-pa-ica/
En jury bestående av representanter från ICA Maxi Bålsta utser en (1) vinnare utifrån de bidrag som svarar
rätt på frågor och vars motivering juryn finner mest kreativa och roliga. Vinnaren kommer att bli kontaktad
via telefon eller epost. Om vinnaren inte svarar inom 14 dagar efter att ha blivit kontaktad av ICA Maxi
Bålsta kommer rätten till vinsten att förfalla och en ny vinnare att utses.
Eventuell vinstskatt betalas av ICA Maxi Bålsta.
Beslutet meddelas på ICA Maxi Bålstas Facebook sida (facebook.com/icamaxibalsta)
senast 11 april 2021. Juryns beslut går ej att överklaga.
OBS! Vinnaren, genom sitt deltagande i tävlingen accepterar tävlingsvillkoren och att vara med på foto/film
i samband med bilens överlämnande samt att t.o.m. 30 september 2021 inte ändra/ta bort bilens foliering!
Tävlingen anordnas av Stormarknaden i Bålsta AB, (ICA Maxi Bålsta), i samarbete med Helins Bil. Vinsten kan
inte lösas in eller bytas mot någon annan form av vinst och vinsten kan inte heller överlåtas till en annan
person. Vinsten hämtas hos ICA Maxi Bålsta som kan ha rullat någon km vid utlämningstillfället.
Anställda på ICA Maxi Bålsta får ej delta i tävlingen!
ICA Maxi Bålsta reserverar sig för eventuella skrivfel, samt för tekniska komplikationer och felaktigheter
eller förlorad funktionalitet där problemet ligger hos annan leverantör och förbehåller sig rätten att tolka
vid eventuella tvister.
Du hittar tävlingsvillkoren även på www.maxibalsta.se/vinnbilen.pdf
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