Paketerbjudande LG 2018 65” UHD TV + LG K10
Genom att köpa en Kvalificerande Produkt under Kampanjperioden från en MediaMarkt
butik i Sverige eller www.mediamarkt.se har du rätt att erhålla en LG K10 mobiltelefon
utan extra kostnad (”Kampanjen”) från MediaMarkt i enlighet med vad som framgår av
villkoren nedan.
Kvalificerande Produkter: 65UJ750V samt 65UJ651V.
Kampanjperioden: mellan 30 juli - 31 augusti 2018 eller så länge lagret räcker.
Sista Ansökningsdag: 9 september 2018.
KVALIFICERING
1. Kampanjen är öppen för invånare i Sverige över 18 år.
2. För att kvalificera sig för Kampanjen måste deltagarna köpa en LG 65UJ750V eller LG
65UJ651V från en MediaMarkt butik i Sverige eller www.mediamarkt.se under
Kampanjperioden.
3. Ansökningar som relaterar till icke-kvalificerande produkter, Produkter som köpts från
någon annan källa eller Kvalificerande Produkter som köpts före eller efter Kampanjperioden
kvalificerarar inte för erhållande av en LG K10. MediaMarkt och LG är inte ansvariga för
obehöriga återförsäljare som påstår att köp från dem berättigar till deltagande i Kampanjen.
ANSÖKNINGSPROCESS
1. För att kunna delta i Kampanjen, vänligen skicka ett mejl till nordicpromo@lge.com med:
a) ditt fullständiga namn
b) leveransadress och
c) telefonnummer

tillsammans med foton av:
d) ditt kvitto och
e) serienumret på den Kvalificerande Produkten.

Nämnda mail ska vara LG tillhanda före 9 september 2018. Ansökningar som görs efter Sista
Ansökningsdagen berättigar inte till deltagande i Kampanjen.
2. HSAd kommer inte att behandla en ansökan om deltagaren inte bifogat fullt läsbara foton
av kvittot och den Kvalificerande Produktens serienummer. Det är deltagarens ansvar att
säkerställa att korrekt information lämnats till HSAd. Observera att varken MediaMarkt eller
HSAd kan hållas ansvariga för eventuella problem eller förluster som kan uppstå på grund av
felaktiga och/eller oriktig uppgifter som lämnats av deltagaren för Kampanjen. Om
deltagaren lämnar felaktiga och/eller oriktig uppgifter så ska varken MediaMarkt eller HSAd
vara skyldiga att förse deltagaren med en LG K10.
3. Deltagare i Kampanjen kommer att få sin LG K10 levererad till den adress som deltagaren
angav i ansökan. Leverans av produkten förväntas ske inom 60 arbetsdagar från det att en
ansökan blivit godkänd vilket ska ske inom 10 arbetsdagar från erhållandet av en korrekt
ansökan.

4. Observera att deltagare måste ha tillgång till internet för att kunna delta i den här
Kampanjen och eventuella avgifter som är relaterade till en deltagares internetanvändning
är mellan deltagaren och dess internetleverantör.
ALLMÄNNA VILLKOR
1. En deltagare har endast rätt att ansöka om att erhålla en LG K10 per köpt Kvalificerande
Produkt. Deltagare bör säkerställa att han/hon har sitt köpkvitto och produktserienummer i
tryggt förvar tills dess att en ansökan gjorts för erhållande av en LG K10 eftersom endast den
första ansökan per serienummer för en Kvalificerande Product kommer att behandlas och
alla eventuella efterföljande eller ytterligare ansökningar kommer att bortses från utan
ansvar för MediaMarkt och/eller HSAd.
2. MediaMarkt förbehåller sig rätten att säkerställa att alla deltagare och deras ansökningar
är korrekta för att skydda sig mot bedrägerier, ogiltiga eller upprepade ansökningar,
inklusive, men inte uteslutande, rätten att kräva att deltagaren bevisar han/hon inte har
returnerat den Kvalificerande Produkten vid ansökningstillfället. Ansökningar som görs för
returnerade produkter, i ond tro eller i bedrägerisyfte samt ansökningar som i annat fall inte
lever upp till villkoren häri är ogiltiga.
3. Genom att ansöka om erhållandet av en LG K10 anses den sökande ha läst och accepterat
dessa villkor.
4. MediaMarkt är personuppgiftsansvarig och HSAd är personuppgiftbiträde för de
personuppgifter som endera av dessa erhåller under Kampanjen, i enlighet med de
definitioner som framgår av Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679. MediaMarkt och HSAd
ska hålla alla personuppgifter skyddade och dessa kommer enbart att användas för
administrationen av Kampanjen i enlighet med vad som framgår av dessa villkor samt i
enlighet med tillämplig lagstiftning. HSAd kommer att överföra Kontaktuppgifterna till
Ingram Micro Mobility Sweden AB som ombesörjer leveransen av LG K10 till deltagarna
genom att använda sig av en logistik partner, för närvarande DHL eller PostNord.
5. HSAd kommer att radera samtliga personuppgifter som denne erhållit under Kampanjen
inom 10 arbetsdagar efter Sista Ansökningsdagen eller så snart som leveransen fullbordats
av respektive LG K10.
6. Kampanjen och dessa villkor regleras av svensk lag och ska tolkas i enlighet med svensk
rätt.
7. Samtliga rättigheter och skyldigheter med anledning av dessa villkor eller Kampanjen som
uppstår för en deltagare är mellan denne och MediaMarkt och deltagaren ska inte ha rätt att
rikta några krav gentemot HSAd, LGE, LG Electronics Nordic AB eller någon annan part för
t.ex., men inte uteslutande, reklamationer, skador eller andra produktrelaterade frågor
avseende en Kvalificerande Produkt eller LG K10 eller paketerbjudandet.
För eventuella frågor avseende Kampanjen vänligen kontakta LG per mail till
nordicpromo@lge.com.

