
TÄVLINGSVILLKOR, Vi i Villa 2023 

Priset i tävlingen är en (1) 7-nätters all inclusive-solsemester med Club Med för 

en familj inklusive flyg tur/retur samt lokal transfer. 

Resan måste bokas och genomförs inom 12 månader från vinsttillfället. Resan 

går ej att genomföra under så-kallade ”blackout dates”: höstlov, jul och nyår, 

sportlov. 

Resorten kommer att väljas av Club Med. 

Rumskategorin är standard. 

4 personer innebär 2 vuxna över 18 år, och 2 barn under 18 år. 

Tävlingen är endast öppen för invånare i Sverige. 

Club Meds standard all inclusive-paket ingår. Det innehåller helpension, öppen 

bar, barnklubbar för barn mellan 4–17 år, sporter och aktiviteter samt lokal 

transfer mellan flygplatsen och resorten.  

Alla övriga utgifter på resorten som har extra kostnad (t.ex. spabehandlingar och 

utflykter), alla övriga utgifter på resmålet utanför resorten, visum, transport 

inom Sverige, skatter och reseförsäkring ingår inte i priset. 

Alla övriga kostnader som uppstår utöver dem som anges här och som är 

kopplade till att verkställa priset är vinnarens ansvar.  

När flygresan är bokad faller den inom ramen för flygbolagets allmänna villkor. 

Ändringar, särskilda önskemål, avbokningar och dylikt måste riktas till 

flygbolaget. 

Vinnaren är själv ansvarig för hen och övriga tre personer kan genomföra resan 

så som att ha giltiga pass, visum, vaccinintyg och övriga resedokument som kan 

krävas. 

Tävlingen pågår mellan 18 mars och 18 april 2023. Tävlande som tävlar efter 

detta datum kommer inte att beaktas.  

Bland tävlande som svarat rätt på tävlingsfrågan dras en vinnare dras 

slumpmässigt senast den 25 april 2023. 

Vinnare kommer att kontaktas via epost (med hjälp av uppgifterna som uppges 

när man tävlar) senast den 2 maj.  



Tillgängligheten på priset beror på lediga rum under de 12 månader priset är 

giltigt. Club Meds kommer inte att hållas ansvarig om priset blir otillgängligt eller 

inte kan uppfyllas för att det inte finns lediga rum. Club Med kommer inte att 

erbjuda alternativa datum utanför tävlingens villkor. 

Priset är ej förhandlingsbart, ej överlåtbart och ej återbetalningspart. Det finns 

inget kontantalternativ. 

Personuppgifter som delats i samband med tävlingen hanteras i enlighet med 

Club Meds personuppgiftspolicy.  

I händelse av oförutsägbara omständigheter bortom Club Meds rimliga kontroll 

förbehåller sig Club Med rätten att avbryta, avsluta eller ändra tävlingen och 

dessa villkor, med eller utan förvarning.  

Club Meds beslut angående alla aspekter av prisdragningen är slutgiltigt och 

bindande. Ingen korrespondens kommer att ingås.  

 


