
 
 

 

Ikano Bank AB (publ), IKEAgatan 6, Box 717, 343 82 Älmhult. Telefon 0476-88 000, 

info@ikano.se Bankgiro 5928-3838. Organisationsnummer 516406-0922 www.ikanobank.com 

 

  

Tävlingsregler för tävlingen - ”Provlåna innan du lånar”.  

Villkor för deltagande 

Tävlingen är öppen för alla personer bosatta i Sverige. Anställda hos Ikano Bank eller Doe 
Blomberg Gottberg eller anhöriga till dessa får inte delta i tävlingen. Det är inget krav för att 
delta i tävlingen att man är eller blir kund hos Ikano Bank. Av praktiska skäl måste alla tävlande 
uppfylla dessa tre krav:  

1. Tävlande måste ha fyllt 18 år. 

2. Tävlande måste ha faktisk möjlighet att få ett utomhusjacuzzibad installerat i anknytning till 
sitt hem. Det är den tävlandes ansvar att undersöka om tillstånd krävs av fastighetsägare eller 
nyttjanderättsinnehavare och att inhämta sådant eventuellt tillstånd. Det är ett krav att det finns 
elförsörjning (3fas 16 amp) framdragen med separat jordfelsbrytare, och att det finns en 
vattenledning som kan användas för att fylla upp badet.  

3. Genom deltagande i tävlingen samtycker den tävlande till att låta sig intervjuas och till att 
sådant intervjumaterial – inklusive namn och bild på den tävlande – används av Ikano Bank i 
reklam- och marknadsföringssyfte på Ikano Banks hemsida ikanobank.se respektive i Ikano 
Banks sociala mediekanaler. Någon ersättning för detta utges inte. Allt material tillhör Ikano 
Bank och kan även användas i framtida marknadsföring för Ikano Bank utan tillkommande 
ersättning till medverkande i materialet och deltagare i tävlingen samtycker genom sitt 
deltagande till detta.   

Tävlingsuppgift 

För att tävla måste man fylla i ett formulär på ikanobank.se/provlåna, samt skriva en motivering, 
där man berättar varför man vill provlåna en jacuzzi.  

Tävlingstiden  

Tävlingen börjar 1 februari och avslutas 21 februari 2016. 

Bedömningskriterier och utseende av vinnare 

En jury bestående av anställda på Ikano Bank och reklambyrån Doe Blomberg Gottberg 
kommer utse en vinnare baserat på den bästa motiveringen. Juryns beslut kan inte överklagas.  

Juryn utser en vinnare inom två veckor efter tävlingens avslut. Den utsedda vinnaren kommer 
därefter att kontaktas via email och telefon senast 11 mars 2016. Om Ikano Bank inte lyckas få 
kontakt med den utsedda vinnaren inom två dagar kommer en ny vinnare att utses. Den 
ursprungliga vinnaren förlorar då sin möjlighet att provlåna ett gratis jacuzzibad och kommer 
inte heller att kompenseras på annat sätt i någon del eller i något avseende. 
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Om Ikano Bank eller leverantören bedömer att installation av jacuzzibadet av praktiska eller 
andra skäl skäligen inte kan ske hos vinnaren och i anslutning till dennes bostad kommer en ny 
vinnare att utses. Den ursprungliga vinnaren förlorar då sin möjlighet att provlåna ett gratis 
jacuzzibad och kommer inte heller att kompenseras på annat sätt i någon del eller i något 
avseende. 

Vinsten 

Vinsten är att låna hem ett utomhusjacuzzibad av modellen Artesian South seas spas 735L från 
tillverkaren Artesian spas, Las Vegas till ett värde av 74.900 kronor under en månads tid. Lånet 
inkluderar leverans och installation av jacuzzibadet på av vinnaren ägd fastighet samt 
avhämtning av badet. Vinnaren har själv ansvar för skötsel av badet under lånetiden. Vinnaren 
får låna jacuzzibadet under en månad, därefter hämtas badet av leverantören. Vinnaren svarar 
för alla eventuella tillstånd samt för el, vatten, andra merkostnader samt i övrigt för att 
installationen är möjlig. Vinsten kan inte bytas mot kontanter, andra produkter eller tjänster.  

Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren. 

Bankens behandling av personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen 

Personuppgiftsansvarig är Ikano Bank AB (publ), orgnr 516406-0922. 

Banken behandlar de personuppgifter som lämnas i samband med tävlingen eller som 
registreras i övrigt i samband med administrationen av tävlingen. Ändamålet med bankens 
behandling av personuppgifterna är att administrera tävlingen och fullgöra bankens förpliktelser 
i samband med denna. Personuppgifter kan också komma att behandlas inom ramen för 
marknads- och kundanalyser som utgör underlag för marknadsföring, metod- och 
affärsutveckling. Personuppgifterna kan även – om tävlingsdeltagaren inte har begärt 
direktreklamspärr – komma att användas för att rikta direktreklam och erbjudanden av olika slag 
till tävlingsdeltagaren. 

Behandling av personuppgifterna kan – inom ramen för gällande regler om banksekretess – ske 
av bolag i samma koncern som Ikano Bank och av företag som banken samarbetar med för 
utförande och tillhandahållande av bankens tjänster. Tävlingsdeltagare kan få information om 
vilka personuppgifter hänförliga till denne som behandlas av banken genom att lämna en 
skriftlig, egenhändigt undertecknad begäran om detta till Ikano Bank. Tävlingsdeltagare kan 
också vända sig till Ikano Bank med begäran om direktreklamspärr eller rättelse av felaktig eller 
ofullständig uppgift.  

 


