
Hur funkar det? 

 

För att delta i tävlingen behöver du kommentera på Facebookinlägget med en motivering om 

varför du vill besöka Mexiko. Du kan delta 1 gång per person. 

För att vara med i tävlingen behöver du ha en giltig mejladress och en Facebook-profil. 

Tävlingsperiod för att tävla är mellan kl. 11:00 den 25 oktober 2018 till kl. 23:59 den 21 

november 2018.  

 

Vem får vara med? 

Du måste vara bosatt i Sverige och 18 år eller äldre för att delta. Anställda på Ving/Thomas 

Cook Group och deras närmsta familj kan inte delta i tävlingen. När du tävlar accepterar du att 

vi får använda dig och ditt namn i marknadsföringsaktiviteter om du skulle vinna ett pris. 

En giltig mejladress måste anges för att delta i tävlingen. Mejladressen kommer att kunna 

användas av Thomas Cook Northern Europe, Thomas Cook Group koncernen för framtida 

marknadsföring.     

Vem vinner? 

När tävlingen är avslutad får en vinnare en (1) stycken Ving-värdecheck till ett värde av 10.000:- 

för en resa till Mexiko. 

Vinnaren väljs av en jury bestående av anställda på Ving/Thomas Cook. Juryns beslut kan ej 

överklagas. 

Vinnaren kommer att publiceras på ving.se/vinnare och på facebook.com/vingresor under 

vecka 49. 

Vinnaren kontaktas av Vingresor – Ving Sverige AB via mejl under vecka 48. Om inte vinnaren 

har kontaktat Ving inom 14 dygn eller om vinnaren inte ger Ving/Thomas Cook tillstånd att 

använda det vinnande bidraget förbehåller vi oss rätten att utse en annan vinnare. 

Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren. 

Regler och villkor 

Priset består av en värdecheck på 10 000:- från Ving Sverige AB. Vinnaren är ansvarig för att hen 

och hens medresenär på bokningen innehar ett giltigt pass och annan dokumentation och intyg 

som krävs för inresa i Mexiko eller inresa till ett annat land. Deltagande i tävlingen betyder att 



dessa regler accepteras. Arrangören förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande 

diskvalificera varje enskild person som manipulerar anmälningsprocessen. Arrangörens beslut 

är slutgiltigt. Tävlingen är inte på något sätt sponsrad, godkänd eller administrerad av, eller i 

samband med Facebook. Lämnade personuppgifter behandlas enligt Personuppgiftslagen 

(PUL). Vid frågor eller synpunkter rörande tävlingen vänligen kontakta tavlingsbidrag@ving.se  

Integritetspolicy: http://www.ving.se/cookies-personuppgifter 
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