
 

 

Villkor  
för kampanjerbjudandet ”Köp fyra Vredestein-däck i någon av modellerna 
Wintrac Ice, Wintrac Xtreme S eller Nord-Trac 2 och få en Shell-
bränslekupong värd upp till 400 kronor”. 
 
Dessa villkor gäller för kampanjerbjudandet ”Köp fyra Vredestein-däck i någon av 

modellerna Wintrac Ice, Wintrac Xtreme S eller Nord-Trac 2 och få en Shell-bränslekupong 

värd upp till 400 kronor”, nedan kallat ”erbjudandet”, anordnat av Apollo Vredestein 
(SE) med säte på F lö je lbergsgatan 18,  Mölnda l ,  Sver ige ,  som nedan 
kallas Apollo Vredestein.  

 
 
 
Paragraf 1 Allmänt 

1. Erbjudandet gäller för alla bosatta i Sverige, 

2. förutom anställda hos Apollo Vredestein och tredje parter som samarbetar med Apollo 

Vredestein. 

 
Paragraf 2 Kampanjerbjudandet 

1. Erbjudandet är en del av en kampanj för vinterdäck från varumärket ”Vredestein” och gäller 

endast när du köper fyra Vredestein-vinterdäck ur sortimenten Wintrac Ice, Wintrac Xtreme S 

eller Nord-Trac 2. Erbjudandet kräver därför att ett köp görs. 

2. Alla som köper fyra Vredestein-vinterdäck från en deltagande återförsäljare kan registrera och 

ladda upp sitt inköpsbevis på följande adress: Vredestein.se/vinter 

3. Apollo Vredestein kontrollerar då att inköpsbeviset är äkta.  

4. Om alla uppgifter är korrekta får den person som deltar i erbjudandet en Shell-bränslekupong 

värd 200 eller 400 kronor, beroende på köpt däckstorlek. Apollo Vredestein försöker skicka 

kupongen till deltagaren inom fjorton dagar efter mottagandet av inköpsbevis och svarskort. 

5. Köp av 16-tumsdäck eller mindre storlek ger en bränslekupong värd 200 kronor. Köp av 17-

tumsdäck eller större ger en bränslekupong värd 400 kronor. 

6. Det sker ingen korrespondens om erbjudandets resultat.  

7. Ingen bränslekupong skickas till deltagare som bedriver bedrägeri av något slag. Apollo 

Vredestein har alltid rätt att utesluta en person från att ta del av i erbjudandet om det anses 

nödvändigt.  

8. Erbjudandet gäller däck från märket ”Vredestein” som köps mellan 2017-10-15 och 2017-11-15. 

Det går inte att lösa in kupongen efter 2018-12-31. 

9. Bränslechecken kan endast användas vid ett tillfälle. Ingen växel återges på eventuellt 

återstående belopp. Checken kan inte användas till andra kostnader än bränslekostnader. 

10. Bränslechecken är endast giltig i Sverige och kan inte lösas in mot kontanter. Det kan ta upp till 

15 arbetsdagar för leverans. Läs de fullständiga villkoren här. 

 

Paragraf 3 Ansvar och friskrivning 
1. Apollo Vredestein och eventuella agenter och/eller tredje parter kan inte hållas ansvariga för 

direkt och/eller indirekt skada som uppstår på grund av eller på något sätt relaterat till 

erbjudandet. 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

2. Mer specifikt kan Apollo Vredestein och eventuella agenter och/eller tredje parter inte hållas 

ansvariga för direkt och/eller indirekt skada som orsakas av eller på något sätt är relaterat till 

följande: 

a) Utdelade belöningar 

b) Eventuella ändringar eller avbrott i erbjudandet, uppsägning av erbjudandet och/eller ändrad 

belöning, om det krävs av omständigheterna. 

c) Obehörig användning av våra system av en tredje part. 

d) Apollo Vredestein och eventuella agenter och/eller tredje parter kan inte heller hållas 

ansvariga för eventuella extra kostnader som vinnarna uppburit i samband med erbjudandet 

och/eller mottagande och användning av belöningen. 

 
Paragraf 4 Apollo Vredesteins rättigheter 

1. Apollo Vredestein förbehåller sig rätten att när som helst, efter eget gottfinnande, upphäva eller 

avbryta ditt deltagande i erbjudandet om du på något sätt bryter mot villkoren eller gällande 

lagar eller föreskrifter, utan att meddela dig i förväg, utan skäl och utan att hållas ansvarigt på 

något sätt. 

2. Apollo Vredestein förbehåller sig också rätten att efter eget gottfinnande och utan föregående 

meddelande säga upp, avbryta eller ändra erbjudandet eller någon annan del av webbplatsen 

och/eller ändra erbjudandets belöning, om det krävs av omständigheterna. 

 
Paragraf 5 Kontakt 
Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor eller funderingar om erbjudandet eller vår 
webbplats. Vi svarar på din fråga så snart som möjligt. 
 
Apollo Vredestein Nordic AB 
F lö je lbergsgatan 18,  Mölnda l ,  Sver ige  
Customer.se@apollovredestein.com 

 
Paragraf 6 Övrigt 

1. Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa villkor när som helst. Vi rekommenderar därför att du 

regelbundet kontrollerar villkoren på Vredestein.se/vinter 

2. Om och i den utsträckning någon bestämmelse i dessa villkor är eller blir ogiltig eller 

ogenomförbar, ska de återstående bestämmelserna i villkoren fortsätta att gälla. I sådana fall 

ska den ogiltiga eller ogenomförbara bestämmelsen ersättas med en ny bestämmelse som så 

nära som möjligt efterliknar den ogiltiga eller ogenomförbara bestämmelsen. 

3. Erbjudandets villkor omfattas av svenska lagar. 

 
 


