
 

Tävlingsvillkor: SAS kampanj Travel Cash i oktober 2015  
Tävlingen gäller endast personer över 18 år och bosatta i Sverige som godkänt dessa villkor. 
För personer under 18 år krävs målsmans tillstånd. Du registreras med de uppgifter du lämnat 
för att vi ska kunna utse en vinnare, skicka tävlingsresultatet till dig. Personuppgifterna sparas 
inte och hanteras enligt PUL-lagen. Personer anställda av SAS och Ratataa eller dess partners 
får inte delta i tävlingarna. Varje enskild tävlare och person kan få maximalt 500 
EuroBonuspoäng. 

Hur går tävlingen till?  
Vinn 500 EuroBonuspoäng  

Tävlingen går ut på att svara på frågorna med rätta svar på så kort tid som möjligt. De trettio 
(30) personerna som varje dag har den snabbaste tiden när tävlingen går ut varje dag vid 
midnatt, vinner 500 EuroBonuspoäng. Poängen levereras direkt till EuroBonuskontot. Detta 
upprepas varje dag under kampanjens 7 dagar.  Vinnarna meddelas personligen per 
mailadress som är angiven i registreringen 

”Vinner du så vinner även jag”. Dela på Facebook och vinn 500 EuroBonuspoäng 

När du har tävlat och registrerat dig, kan du dela tävlingen på Facebook. Om någon av dina 
vänner som tävlar från din delningslänk blir en av de 30 snabbaste och vinner 
EuroBonuspoäng så vinner även du 500 EuroBonuspoäng.  

Du kan även vinna VIP resa värd 60 000 SEK,  

Se information om tävlingen på; 
http://nllink.flysas.com/sas/dlpFront.jssp?urlParam=362710139;91547;91552 

Övrigt: 

Kvalificerade tider är tävlingstider där ingen misstanke om fusk finns. Deltagare som tävlar 
under flera e-mail adresser, anger oriktiga eller falska uppgifter eller email adresser godkänns 
ej och blir ej kvalificerade till vinster. Tävlare som fyller i eller misstänks fylla i 
onlineformulären automatiskt eller mekaniskt, får ej kvalificerade tider och kommer att 
underkännas och Ratataa kan överväga att svartlista tävlaren.   

Tävlingsarrangören SAS genom Ratataa - förbehåller sig rätten att när som helst verifiera 
deltagarna genom att göra en kontroll av angivna uppgifter via email samt att diskvalificera 
tävlare som tävlar på eller misstänks tävla på felaktigt sätt. Tävlingsdomaren hos Ratataa är 
enväldig och beslut går ej att överklaga.   

Ratataa kan fördröja eller avsluta tävlingen om det finns skälig grund för detta. Anledningen 
kan t.ex. vara att en tävling (eller den webbplats där den presenterades) är utsatt för eller 
påverkas av "buggar", virus eller annan tekniskt skadlig verksamhet eller tredjepart hacking 



attack t.ex. "denial of service"-attack, eller för det fall att dessa villkor underkänns av någon 
myndighet eller liknande.  

Tävlingsperiod och vinster  

Tävlingen pågår under 7 dagar från den 5 oktober till och med den 11 oktober. Vinnarna 
kontaktas på den e-mail adress som angivits. Vinnaren får ett mail med information om 
vinsten. Vinsten är personlig och kan inte inlösas mot kontanter. Eventuell vinstskatt betalas 
av vinnaren och tävlingsorganisatören kan komma att lämna kontrolluppgift till Skatteverket.  

Information om cookies  

Vi kan komma att använda s.k. cookies (filer som skickas/sparas av oss på din dator eller 
mobilen) som vi kan aktivera när du besöker vår webbplats i framtiden. Vi gör detta för att 
optimera webbplatsens funktion och anpassa den efter dina önskemål, och för analys av 
statistik via Google Analytics för att hjälpa oss göra webbplatsen bättre för dig som besökare. 
Webbplatsens funktionalitet är delvis beroende av tillfälliga cookies.  

Vill du inte acceptera cookies kan webbläsaren ställas in så att du automatiskt nekar cookies 
eller informeras om att en webbsida innehåller cookies. Genom webbläsaren kan också 
tidigare lagrade cookies raderas. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information. Det är 
dock inte möjligt att använda denna Internetsida utan att acceptera cookies.  

Kontakta oss:  

Tävlingarna arrangeras av SAS genom arrangören Ratataa. Deltagare som har synpunkter, 
frågor eller funderingar är välkomna att kontakta oss på e- postadressen 
martin.roden@ratataa.se  

Lycka till!!  
Revision1 av Tävlingsvillkor, den 2 oktober 2015  

	  


