
 

 
 

1(3) 
 

Tävlingsvillkor för Husqvarna AB:s tävling “Forefree” avseende 
robotgräsklipparen, CEORA™ 

 

1. Dessa villkor (”Villkoren”) gäller för Husqvarna AB:s, org.nr. 556000-5331 (”Husqvarna”), 
tävling Forefree (“Tävlingen”). Deltagare som anmäler sig till Tävlingen accepterar Villkoren 
samt övriga instruktioner och regler som kan framkomma i meddelanden från Husqvarna 
eller på hemsidan, https://www.husqvarna.com/se/forefree (“Tävlingsinformation”). I den 
mån det föreligger en konflikt mellan Villkoren och Tävlingsinformationen, ska 
Tävlingsinformationen tillämpas. 

2. Husqvarna har rätt att avbryta, upphäva eller ändra Tävlingen, Villkoren eller 
Tävlingsinformationen, utan föregående meddelande. 

Anmälan till tävlingen  

3. Tävlingen riktar sig mot samtliga golfklubbar i Sverige, och det är således enbart golfklubbar 
med medlemskap i Svensk Golf som kan delta i Tävlingen.   

4. Tävlingen är begränsad till enbart en anmälan per golfklubb. 

5. Anställda av Husqvarna, av juridiska personer inom Husqvarna-koncernen samt sådana 
anställdas familjer får inte delta i Tävlingen men att de är medlemmar i en golfklubb 
förhindrar inte aktuell golfklubb att delta i Tävlingen. 

Tid för ansökan 

6. Tävlingen pågår från och med den 1 februari 2023 till och med den 28 februari 2023. En 
tävlingsanmälan som är Husqvarna tillhanda utanför denna tidsperiod ingår inte i Tävlingen. 

Deltagare 

7. Tillåtna deltagare (“Deltagare”) ska genomföra följande steg för att anmäla sig till Tävlingen 
(mer information framgår av Tävlingsinformationen): (1) ansluta till hemsidan på följande 
webadress www.husqvarna.com/se/forefree, (2) acceptera Villkoren samt all 
Tävlingsinformation, (3) Svara på samtliga tävlingsfrågor, (4) Skriva en motivering till varför 
deltagaren ska vinna, (5) ange följande uppgifter: Namn på golfklubben som anmälan avser, 
namn på kontaktperson som lämnar in anmälan (för- och efternamn), yrkesroll för 
kontaktpersonen, kontaktuppgifter till kontaktpersonen (telefonnummer och epost-adress), 
den angivna kontaktpersonen måste ha fyllt 18 år. 

Diskvalificering 

8. En anmälan om att delta i Tävlingen är ogiltig om den är ofullständig, felaktig, eller om den 
inte har kommit Husqvarna tillhanda.  

9. Husqvarna förbehåller sig rätten att utesluta eller att ta bort bidrag ur Tävlingen utan att 
meddela Deltagaren, om Husqvarna bedömer att Deltagaren inte följer Villkoren och/eller 
Tävlingsinformationen eller om bidraget bedöms på annat sätt vara orättvis i förhållande till 
andra tävlingsbidrag.  Motsvarande gäller även för tävlingsbidrag som bedöms vara olagligt, 
stötande eller på annat sätt etiskt eller moraliskt opassande. 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.husqvarna.com%2Fse%2Fforefree&data=05%7C01%7Ccharlotta.fock%40husqvarnagroup.com%7C8510994f147643db366f08dafd21d19b%7C2a1c169e715a412bb52605da3f8412fa%7C0%7C0%7C638100618935016347%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=rdl%2BDdiAsoy2tsgCDBu2n%2BxPLqS1PqbcGhrvTiWo9G4%3D&reserved=0
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Priset 

10. Deltagarna i Tävlingen kan vinna vederlagsfri tillgång till en eller flera Husqvarna 
robotgräsklippare under en säsong, dvs under perioden 1 April 2023 till och med 30 
September 2023, inklusive leverans och installation därav (”Priset”), till ett uppskattat värde 
om totalt 300,000:- kronor. 

11. Det kommer enbart delas ut ett pris, och enbart en vinnare kommer att utses. 

12. Priset kan ej överlåtas till annan. Det är inte heller möjligt att byta ut Priset mot kontanter 
eller mot annan egendom. 

13. Husqvarna förbehåller sig rätten att ändra Priset, eller att erbjuda ett alternativt pris till ett 
liknande värde, om nödvändigt till följd av omständigheter utanför Husqvarnas kontroll. 

Hur vinnaren utses 

14. Vinnaren av Priset bestäms av en jury utsedd av Husqvarna. Juryns beslut kan inte 
överklagas och juryn behöver inte motivera sitt beslut.   

15. Husqvarna kommer att kontakta vinnaren genom de kontaktuppgifter som angivits i 
tävlingsanmälan. Om Husqvarna, efter rimliga ansträngningar, inte har fått tag på vinnaren 
genom de kontaktuppgifter som lämnats av Deltagaren, eller om vinnaren inte uppfyller 
kraven för att delta i tävlingen, äger Husqvarna rätt att (om möjligt) utse en ny vinnare i 
Tävlingen. 

16. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.  

Vinnarens skyldigheter 

17. Vinnaren åtar sig att tillse att möjliggöra för installation av Priset i enlighet med de 
instruktioner som följer av Tävlingsinformationen. 

18. Skulle vinnaren inte följa de instruktioner som följer av Tävlingsinformationen kan Husqvarna 
komma att utse en annan vinnare (i enlighet med Villkoren och Tävlingsinformationen). 

Personuppgifter 

19. Husqvarna kommer att behandla personuppgifter när kontaktpersonen för en Deltagare 
lämnar in personuppgifter via ansökningsformuläret. De insamlade personuppgifterna 
kommer att behandlas av anställda hos Husqvarna. Behandlingen av personuppgifter är 
nödvändig för att kunna administrera tävlingen, utse och kontakta vinnaren via telefon eller e-
post, tillhandahålla vinsten, samt i övrigt för att Husqvarna ska kunna fullgöra sina 
skyldigheter enligt Villkoren. Laglig grund för denna behandling av personuppgifter är artikel 
6.1 (b) i EU-parlamentet och rådets förordning nr. 2016/679 (”GDPR”). Personuppgifterna 
kommer även att behandlas för att kommunicera tävlingsförloppet till Deltagarna via 
kontaktpersonens e-post, samt kommunicera vinnaren i våra digitala kanaler. Den lagliga 
grunden för denna behandling är artikel 6.1 (f) GDPR. Personuppgifterna kommer enbart att 
behandlas under den tid som Tävlingen fortgår och för kontaktpersonen hos den vinnande 
golfklubben till dess att priset har tillhandahållits. Om kontaktpersonen för Deltagaren har 
uppgivit att den vill motta marknadsföringsutskick, kommer Husqvarna att även behandla 
personuppgifter i syfte att tillhandahålla sådana uppdateringar. Laglig grund för denna 
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behandling av personuppgifter är artikel 6.1 (a) GDPR. Personuppgifterna kommer att 
behandlas till dess att Husqvarna mottar en begäran om att vederbörande inte längre önskar 
motta ytterligare marknadsföring, eller till dess förhållandet med Deltagaren på annat sätt 
upphör. 

20. För ytterligare information avseende individens rättigheter under tillämplig datalagstiftning 
samt Husqvarnas behandling av personuppgifter, se 
https://privacyportal.husqvarnagroup.com/se/privacy-notice/  

Ansvar 

21. Husqvarna tar inte ansvar för konsekvenserna av att tävlingsanmälningar försvunnit, sänts 
fel eller blivit för sent levererade eller för eventuella tekniska svårigheter eller problem som 
kan påverka anmälan eller slutresultatet för Tävlingen. Bevis på att en tävlingsanmälan har 
lämnats in, utgör inte bevis på att tävlingsanmälan har mottagits av Husqvarna. 

22. Husqvarna kan inte hållas ansvarigt för skada eller förlust som åsamkats en Deltagare som 
anmält sig till Tävlingen, eller som är en följd av att vinnaren erhållit Priset, såvida inte 
skadan orsakats uppsåtligen, eller till följd av grov vårdslöshet, från Husqvarna. 

Övrigt 

23. Skulle någon bestämmelse i Villkoren eller del därav befinnas ogiltig eller av annan 
anledning inte kan tillämpas, ska detta inte innebära att Villkoren i dess helhet är ogiltiga. 
Istället ska övriga bestämmelser i Villkoren fortsatt gälla som om den ogiltiga (eller icke-
tillämpbara) bestämmelsen inte fanns med i Villkoren. 

24. I händelse av dispyt över Villkoren, Tävlingsinformationen, resultat och alla andra ärenden i 
relation till Tävlingen kommer Husqvarnas beslut vara slutgiltigt och ingen korrespondens 
eller diskussion kommer att inledas. 

25. På dessa Villkor ska svensk materiell rätt tillämpas. 

26. Deltagande i Tävlingen är kostnadsfri. Husqvarna ersätter inga kostnader som Deltagare 
ådrar sig i samband med sitt deltagande i Tävlingen. 

 

https://privacyportal.husqvarnagroup.com/se/privacy-notice/

