
 

 

Tävlingsvillkor 

Läs noga igenom tävlingsvillkoren. Genom att delta i Skärholmen Centrums 

presentkortstävling godkänner du dessa allmänna tävlingsvillkor samt de 

tävlingsspecifika villkoren som gäller för tävlingen. Tävlingen arrangeras av 

Skärholmen Centrum, Storholmsgatan 3, 127 48 Skärholmen, 

organisationsnummer 556900–2727, om inte annat framkommer i de 

tävlingsspecifika villkoren. 

 

 Vi lottar ut presentkort till ett totalt värde av 30 000 kr till 30 vinnare som 

vinner 1000 kr var. 

 Du som tävlar kan lämna in så många lotter du önskar, förutsatt att 

tävlingsreglerna och villkoren följs. 

 För att vara med och tävla måste du vara minst 18 år och bosatt i Sverige. 

 Anställda vid Skärholmen Centrum samt deras anhöriga, deltagande byråer och 

samarbetspartners får inte delta i tävlingen. 

 Du ska handla för minst 500 kr under tävlingsperioden och kunna uppvisa ett 

giltigt kvitto där totalbeloppet och signatur från butiken framgår tydligt. Köpet 

gäller ej på alkohol, tobak, spel, posten eller receptbelagda mediciner. 

 För att tävla ska du handla i valfri butik/butiker under tävlingsperioden och för 

varje 500 kr du handlar för vid ett köp får du en lottsedel. För att lottsedeln ska 

vara giltig kräver den en signatur och stämpel från butiken där du handlar. 

T.ex. handla för 500 kr = 1 lottsedel 

1000 kr = 2 lottsedlar 

1500 kr = 3 lottsedlar etc. 

 Tävlingen pågår mellan den 9 december till 21 december kl. 21.00. 

 Vinnaren meddelas fredag den 22 december och i samband med detta 

publiceras namn i sociala medier och hemsida www.skhlm.se. 

 Genom att du deltar i tävlingen godkänner du att vi sparar dina uppgifter för att 

kunna kontakta dig vid eventuell vinst. Vinnarnas namn kommer att publiceras 

på vår hemsida www.skhlm.se samt i våra övriga marknadsföringskanaler och 

sociala medier. Vinnarna kontaktas via e-post. 

 Juryn består av representanter från Skärholmen Centrum som väljer vinnare 

utefter rätt svar och den mest kreativa motiveringen. Juryns beslut kan inte 

överklagas. 

 Vinsten kan inte överlåtas, bytas mot kontanter eller på annat sätt ändras. 



 

 

Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren. 

 Vinnarna kan hämta sina presentkort hos centrumledningen i Skärholmen 

Centrum efter den 2 januari. För att få ut ditt presentkort ska du ha det giltiga 

kvittot med dig som bevis. 

 Vi reserverar oss för eventuella tryckfel samt att enstaka butiker ej deltar och 

kommer därför inte att utlämna lottsedlar vid handel på 500 kr eller mer. 

  

 


