
För att delta i kampanjen, lämna din motivering till varför du ska vinna en (1) av tio (10) stycken 

Oral-B iO series 9 (till ett värde av 2999kr samt en (1) av tio (10) stycken 3-årsförbrukningar av Oral-

B Sensitivity and Gum Calm tandkräm (Genomsnittskonsumtion en (1) tub/månad. Totalt 36 tuber, 

till ett värde av 1436kr) på io.oralb.se mellan 00:01 den 7:e juni 2021 och 23:59 den 30:e juni 2021. 

 

Villkor 

1. Denna kampanj är öppen för alla invånare i Sverige, 18 år eller äldre, med undantag för anställda i 

Procter & Gamble och dess dotterbolag och agenter, sådana anställdas familj och annan person som är 

kopplad till denna kampanj. 

2. Inget köp eller avgift etc. krävs för att delta i kampanjen. 

3. Endast ett deltagande/en motivering per person. Uppgifterna gäller endast på 

originalinmatningsformuläret. Endast enskilda poster är giltiga, dvs inga bulk- eller tredjepartsposter 

accepteras. 

4. För att delta, lämna en motivering med högst 100 ord om varför just du bör vinna en (1) av tio (10) 

stycken Oral B iO series 9 (till ett värde av 2999kr samt en (1) av tio (10) stycken 3-årsförbrukningar 

av Oral-B Sensitivity and Gum Calm tandkräm (Genomsnittskonsumtion en (1) tub/månad. Totalt 36 

tuber, till ett värde av 1436kr) på io.oralb.se mellan 00:01 den 7:e juni 2021 och 23:59 den 30:e juni 

2021. Alla inlägg kommer att anses ogiltiga om alla adressfält inte är korrekt ifyllda. Endast 

motiveringar som uppfyller P&Gs riktlinjer kommer att kvalificera för deltagande 

[https://www.pg.com/se_SE/terms_conditions/index.shtml]. Om en motivering har avvisats (enligt 

arrangörens bedömning) räknas den inte som ett giltigt bidrag. 

5. Alla giltiga deltagande som mottagits under tävlingen kommer att ingå i en tävling där vinnarna 

väljs av en jury utgörande av P&G och/eller dess företrädare och vinner vardera en (1) av tio (10) 

stycken Oral B iO series 9 (till ett värde av 2999kr samt en (1) av tio (10) stycken 3-årsförbrukningar 

av Oral-B Sensitivity and Gum Calm tandkräm (Genomsnittskonsumtion en (1) tub/månad. Totalt 36 

tuber, till ett värde av 1436kr). Vinnaren ansvarar för att betala eventuell skatt i samband med priset 

och tävlingen. Alla kommentarer måste vara genuina och juryn väljer vinnare efter vilka de anser har 

lämnat det mest kreativa, originella och unika svaret med personlig prägel. Resultatet av juryns beslut 

är slutgiltig och kan inte motstridas. 

6. Arrangören ansvarar inte för bidrag som inte mottagits, är ofullständiga, försenade eller skadade. 

7. Priset är som angivet och kan inte överföras, säljas eller bytas ut. Det finns inget kontantalternativ. 

Max ett pris kan delas ut per hushåll. 

8. Prisvinnarna kommer att meddelas via e-post inom 28 dagar från slutdatumet. I händelse av att 

uthämtande av pris inte mottages av Arrangören inom 14 dagar efter anmälan, förbehåller sig 

Arrangören sig rätten att välja en alternativ vinnare. Vid vinst, vänligen tillåt 16 dagar för leverans 

efter att vinnaren kontaktats. 

9. Arrangören förbehåller sig rätten att ersätta priset med lika eller större värde i händelse av 

otillgänglighet på grund av omständigheter som ligger utanför Arrangörens kontroll. 

10. Genom att delta i denna kampanj samtycker och binder sig deltagare till reglerna och av alla andra 

krav som anges i kampanjmaterialet. 

11. Dina val. Du kan utöva dina rättigheter till dataskydd eller ändra dina inställningar och 

prenumerationer. För mer information, läs vår sekretesspolicy.   

https://www.pg.com/privacy/swedish/privacy_statement.shtml#preferences
https://www.pg.com/privacy/swedish/privacy_statement.shtml#why


12. Genom att bidra till kampanjen samtycker deltagaren till all reklam som genereras till följd av 

motiveringen som lämnas i kampanjen. Arrangören eller dess dotterbolag har rätt att använda 

berättelser på webbplatser, tidskrifter, mobila tjänster och i annat marknadsföringsmaterial när som 

helst utan ytterligare medgivande eller betalning från deltagaren. 

 

Arrangör: Procter & Gamble Sverige AB, Telegrafgatan 4, 169 72 Stockholm, Sverige 

 

Du registrerar dig som användare till en kampanj där Procter & Gamble är personuppgifts-ansvarig.  

Genom att delta, samtycker du med:  

Kampanjregler. Du har läst och samtycker med kampanjens regler. 

Villkor och Integritetspolicy.Du är 18 år eller äldre och har läst och samtycker till P&Gs regler och 

villkor samt integritetspolicy. 

 


