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NIKE’S CYBER WEEK UTMANING 
 

Villkor & Regler 
 

Detta är de officiella villkoren och reglerna (“Villkoren”) för NIKEs CYBER WEEK CHALLENGE  (“Utmaningen”), vilka kan ändras 
eller uppdateras av NIKE när som helst. Genom att delta i Utmaningen, accepterar och godkänner deltagare att vara bundna av 
dessa Villkor. Den gällande versionen av dessa Villkor görs tillgängliga på [http://gonike.me/CyberWeekTC]. 
 

1. VEM SPONSRAR UTMANINGEN? Utmaningen är sponsrad av Nike European Operations Netherlands BV, vars säte är 
Colosseum 1, 1213NL, Hilversum, Nederländerna (“NIKE”).  
 
NIKE förbehåller sig rätten att ändra eller ställa in Utmaningen när som helst och, i händelse av ett sådant inställande, ersätta med 
en annan i dess ställe. Utmaningen är inte på något sätt sponsrad, godkänd eller administrerad av, eller associerad med, Facebook, 
Instagram eller Twitter. 
 

2. INGET KÖPKRAV FÖR ATT DELTA I UTMANINGEN: Inget köp är nödvändigt för att delta i Utmaningen.  
 

3. VEM KAN DELTA? Utmaningen är öppen endast för individer fyllda 16 år eller äldre vid tidpunkten för deltagande, vilka har hemvist 
i Österrike, Belgien, Bulgarien, Tjeckien, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Ungern, Irland, Israel, Italien, 
Luxemburg, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Sydafrika, Spanien, Sverige, Schweiz, 
Turkiet och Storbritannien och som är registrerade NIKEPlus medlemmar (tillsammans ”Deltagarna” och var för sig ”Deltagaren”). 
Är du inte redan en NIKEPlus medlem kan du registrera dig kostnadsfritt genom att besöka www.nike.com.  
 
Anställda i NIKE EUROPEAN OPERATIONS NETHERLANDS B.V, NIKE USA, Inc. och dess moderbolag, NIKE, Inc., dess 
dotterbolag och filialer, eller andra företag associerade med främjandet av Utmaningen, såväl som närmaste familjen (make/maka, 
föräldrar, syskon och barn) och personer i samma hushåll som den anställda, är inte berättigade att delta. 

 
4. HUR DELTAR JAG? Utmaningen startar den 16 november 2018, klockan 00:00 CET/GMT, och slutar den 24 november 2018 

klockan 23:59 CET/GMT (“Utmaningsperioden”). Bidrag inlämnade innan eller efter Utmaningsperioden kommer att 
diskvalificeras.  
 
Under Utmaningsperioden: 

 
• Ladda ner NIKEPIus Run Club Appen eller NIKEPlus Training Club Appen till din enhet (om Deltagaren inte redan har 

NIKEPIus Run Club Appen eller NIKEPlus Training Club Appen (i tillämpliga fall)); 
• Se till att delning för din träningsinformation är satt ”på” inne i NIKEPlus Run Club Appen eller NIKEPlus Training Club 

Appen; and 
• Fullborda och synkronisera ett (1) löp-pass (vilket måste vara minst ett hundra (100) meter långt) eller en (1) träning 

genom att använda NIKEPlus Run Club Appen eller NIKEPlus Traning Club Appen under Utmaningsperioden.  
 
Det finns en begränsning till ett (1) bidrag per Deltagare. Efterföljande bidrag kommer att ogiltigförklaras. Alla bidrag som strider 
mot denna bestämmelse eller på annat sätt är stötande (vilket enhälligt beslutas av NIKE), kommer inte att beaktas, utan kommer 
att diskvalificeras. Ofullständiga eller olämpliga bidrag kommer att vara ogiltiga. 

 
5. HUR VET JAG OM JAG HAR LYCKATS? Den 25 november 208 eller senare (”Exklusivt Tillträdesdatum”) kommer alla 

Deltagare som har deltagit och fullgjort Utmaningen i enlighet med kriterierna ovan (envar en ”Lyckad Deltagare”) att motta ett 
meddelande i NIKEPlus Run Club Appen eller NIKEPlus Training Club Appen (som tillämpligt) och en push-notis (om aktiverat på 
Deltagarens enhet) med information om hur man får tillgång till ett exklusivt urval av NIKEs bästa löpnings- eller träningsprodukter 
("Produkter") vilka vanligtvis är antingen utsålda eller är NIKE-produkter i begränsad upplaga. 

 
6. VAD KAN JAG FÅ FÖR ATT HA FULLGJORT UTMANINGEN? Varje Lyckad Deltagare får tillgång till Produkterna.  

 
Cirka 100 enheter av varje Produkt kommer att göras tillgängliga för köp av Lyckad Deltagare via www.nike.com enligt först till kvarn 
principen. Att få tillgång till Produkterna är beroende av att Villkoren efterlevs. Valet av varje Produkt beslutas endast av NIKE enligt 
eget godtycke. Beslut av NIKE är slutgiltiga och bindande i alla avseenden.  

 
Alla detaljer avseende pris och Produkter som inte specificerats ovan kommer att beslutas endast av NIKE enligt eget godtycke. 
Möjligheten att köpa Produkterna kan inte överlåtas och måste accepteras som mottaget. Inga kontanter eller andra ersättningar 
får lämnas. Lyckad Deltagare är ansvarig för samtliga kostnader som inte specificerats ovan.  
 

7. PERSONUPPGIFTSSKYDD. För att kunna delta i Utmaningen, kommer Deltagaren att lämna personuppgifter om sig själv eller 
så behandlas personuppgifter på grund av Deltagarens deltagande. Detta inkluderar personuppgifter i detta formulär, i samband 
med Deltagarens registrering och övriga personuppgifter som behandlas genom själva Utmaningen. Mer information om hur Nike 
behandlar Deltagares personuppgifter finns i NIKEs integritets- och cookiepolicy, vilken finns att tillgå på: 
https://agreementservice.svs.nike.com/se/sv_se/rest/agreement?agreementType=privacyPolicy&uxId=com.nike.commerc
e.nikedotcom.web&country=SE&language=SV&requestType=redirect.   
 

8. ÖVRIGA VILLKOR 
 
Alla köp av Produkter av en Lyckad Deltagare ska vara föremål för NIKEs standardförsäljningsvillkor, vilka finns tillgängliga på 
www.nike.com.  

 
I händelse av att driften, säkerheten eller administrationen av Utmaningen försämras på något sätt av någon anledning, inklusive 
men inte begränsat till, bedrägeri, virus eller andra tekniska problem, kan NIKE, efter eget godtycke, antingen (a) avbryta 
Utmaningen för att ta itu med försämringen och sedan återuppta Utmaningen på ett sätt som bäst överensstämmer med andan i 
dessa Villkor eller (b) utse Lyckade Deltagare bland de bidrag som har inkommit vid tidpunkten för försämringen. NIKE förbehåller 
sig rätten att efter eget godtycke (i) inte dela ut ett pris (i förekommande fall) eller söka återlämnandet av ett pris, eller (ii) 
diskvalificera individer som anses manipulera processen eller driften av Utmaningen eller som agerar i strid med dessa Villkor eller 
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agerar på ett osportsligt eller störande sätt. Varje försök av en person att underminera den legitima driften av Utmaningen kan 
utgöra ett straff- och civilrättsligt brott och för det fall ett sådant försök sker, förbehåller sig NIKE rätten att begära skadestånd från 
personen i fråga, i den utsträckning som lagen tillåter. Underlåtenhet av NIKE att genomdriva något av dessa Villkor skall inte utgöra 
ett avstående från denna bestämmelse. 

 
Genom att delta i Utmaningen i den utsträckning som lagen tillåter, samtycker Deltagaren till att hålla NIKE, dess moderbolag och 
närstående bolag och deras respektive befattningshavare, anställda och agenter (de “Befriade parterna”) skadeslösa gentemot 
eventuella anspråk eller åtgärder som orsakats av deltagandet i Utmaningen eller mottagandet eller utförandet av någon Produkt, 
inklusive men inte begränsat till: (a) obehörigt mänskligt ingripande i Utmaningen; (b) tekniska fel relaterade till datorer, servrar, 
leverantörer eller telefon- eller nätverkslinjer; (c) tryckfel; (d) förlorad, sen, portoförfallande, felriktad eller ej levererad post; (e) fel i 
administrationen av Utmaningen eller behandling av uppgifter, eller (f) direkt eller indirekt skada på personer eller egendom som, 
helt eller delvis, orsakas av Deltagarens deltagande i Utmaningen eller mottagandet eller utförandet av någon Produkt. Vidare 
samtycker Deltagaren till att i varje händelse begränsa de Befriade parternas ansvar, i den utsträckning som lagen tillåter, till 
kostnaden för att delta i Utmaningen och att de Befriade parterna inte under några omständigheter ska hållas ansvariga för 
ombudskostnader. I den utsträckning som lagen tillåter, avstår Deltagare rätten att kräva skadestånd för några som helst skador.  
 

9. HUR HANTERAS TVISTER? Dessa Villkor och eventuella tvister som uppkommer i samband med dessa ska regleras av och 
tolkas i enlighet med lagen i jurisdiktionen för deltagarens hemvist. Om en behörig domstol av någon anledning finner att någon 
bestämmelse eller del av den inte kan göras gällande, kommer återstående av dessa Villkor fortfarande att vara tillämpliga och med 
full kraft och verkan.  


