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Utlottningsvillkor för Nordeas utlottning på nordea.se/kundträffar 

Dessa villkor gäller för alla som väljer att delta i webbinariet ”Vad kostar ett bröllop?”.  

 

1. Arrangör av utlottningen 

Nordea Bank Abp (filial i Sverige), 516411-1683 ("Nordea") 105 71, Stockholm, Sverige. 

2. Vem får delta i utlottningen?  

För att delta i utlottningen måste du vara minst 18 år gammal och folkbokförd i Sverige. Du kan 

endast delta i utlottningen en gång. Anställda inom Nordea samt deras familjer kan inte delta i 

utlottningen.  

3. Hur deltar du?  

Utlottningen kommer att annonseras ut på www.nordea.se/kundträffar. För deltagande i 

utlottningen behöver du delta i Nordeas webbinarie ”Vad kostar ett bröllop?” Vinnarna blir 

kontaktade via den e-post som använts vid anmälan till webbinariet.  

Genom att delta i webbinariet godkänner du utlottningsvillkoren. 

4. Period för utlottningen 

Utlottningen pågår den 27 maj 2021 

5. Vinnare  

Av de som deltar i utlottningen kommer Nordea göra ett slumpmässigt urval av vinnare, totalt 5. Om 

du är en av vinnarna kontaktas du via den e-post du angivit när du anmälde dig till webbinariet.  

5 st. vinnare dras vecka 22 2021. Vinnarna kontaktas under vecka 22, 2021 

Vinnarna kommer att presenteras vecka 23, 2021 med namn på nordea.se/kundträffar  

Notera att man enbart kan vinna ett pris per person. 

Genom att delta i utlottningen samtycker du enligt lagen (1978:800) om namn och bild i reklam till 

att Nordea får publicera ditt namn i dess digitala kanaler för det fall du skulle vinna något pris; detta 

utan att du äger rätt till någon särskild ersättning därför. 

Om fusk misstänks ha ägt rum eller deltagaren misstänks inte leva upp till dessa villkor förbehåller 

sig Nordea rätten att diskvalificera deltagaren. Detta innebär att något pris inte kommer att utgå 

eller kan återkallas. 

6. Pris  

Vinnarna erhåller en bok: ”Planera ditt drömbröllop, av Johanna Kajson”  

Produkten har ett värde av ca 250 kronor. 

Vinsten kan inte returneras eller bytas mot kontanter. Nordea ansvarar inte för några extra 

kostnader som kan uppkomma med anledning av vinsten.  
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7. Ansvar 

Nordea frånsäger sig allt ansvar för:  

Eventuella tryckfel i samband med utlottningen, extra kostnader som kan uppkomma med anledning 

av vinsten, vad det än må vara, t.ex. funktion, användning, ändamålsenlighet, säkerhet eller 

kompatibilitet m.m.  


