
RYOBI ONE+ VM-tippning 2022 tävlingsvillkor (“Avtalet”)  

1. Arrangören 
1.1 RYOBI ONE+ VM-tippning ("kampanjen") marknadsförs av Techtronic Industries Nordics Aps, vars 

huvudkontor är på Stamholmen 147, 2650 Hvidovre, Danmark ("arrangören").  
1.2 Deltagande i kampanjen innebär att detta avtal godkänns. Deltagarna kommer att omfattas av 

användarvillkoren för RYOBI:s webbplats som finns här. https://se.ryobitools.eu/sidfot/terms-of-
use/ 
 
2. TILLGÄNGLIGHET 

2.1 Denna kampanj är öppen för alla som är bosatta i Sverige och som är över 18 år på dagen för 
deltagandet. 

2.2 Anställda, tjänstemän och styrelseledamöter från Techtronic Industries Nordics Aps och dess 
dotterbolag eller deras familjemedlemmar eller någon annan som på något sätt är kopplad till 
kampanjen eller som hjälper till att inrätta kampanjen får inte delta i kampanjen. 

2.3 Deltagarna är ansvariga för att se till att de har rätt att delta och bevis på rätt att delta kan krävas 
och priserna kan hållas inne tills arrangören är helt övertygad om att ovanstående kriterier är 
uppfyllda.  

2.4 Det finns ingen deltagaravgift och inget köp krävs för att delta i kampanjen, men internetanslutning 
och mobildata kan deltagaren få betala. Kostnaden för att få tillgång till kampanjens webbplats beror 
på deltagarens individuella internetleverantör och är endast deltagarens ansvar. Arrangören har 
inget ansvar för deltagarnas kostnader.  

2.5 Genom att delta i denna kampanj anger deltagaren att han/hon accepterar och samtycker till att 
vara bunden av dessa villkor. 

 

3. HUR MAN DELTAR 
3.1 Kampanjen börjar kl. 00:01 den 11/11/2022 och slutar kl. 23:59 den 18/12/2022 

("kampanjperioden").  
3.2 Deltagarvägen för kampanjen och detaljer om hur man deltar är via https://win.ryobitools.eu/. 
3.3 För att delta i kampanjen måste deltagarna följa instruktionerna nedan;  

(i) Alla deltagare måste ange sin e-postadress, godkänna villkoren och sekretesspolicyn för 
kampanjen genom att klicka på länken i punkt 3.2.   

3.4 För att spela kommer Deltagarna att se en lista över de matcher i den aktuella 
turneringsomgången som för närvarande är berättigade till tippning (definierat som tillhörande 
den aktuella tippningsomgången och inte mer än en (1) timme före planerad avspark). 

3.4.1 Deltagarna kommer att kunna ange en poäng för hemmalaget och en poäng för bortalaget.. 
3.4.2 Deltagarna ska göra förutsägelser om resultatet av varje match. Deltagarna förutsäger inte 

direkt ett resultat, utan resultatet kommer att härledas från användarens inmatade poäng. 
Om deltagaren till exempel förutspår att hemmalaget gör 3 mål och bortalaget 1 mål, är 
resultatet av denna resultatprognos att det vinnande laget ska vara hemmalaget.   

3.4.3 Deltagarna får uppdatera sina resultatprognoser fram till en (1) timme före avspark för 
respektive match. 

https://se.ryobitools.eu/sidfot/terms-of-use/
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3.4.4 Deltagarna kan få poäng för att förutspå ett korrekt resultat (hemmaseger, oavgjort, 
bortaseger) och även för att förutspå rätt poäng. 

3.5 Alla poäng beräknas utifrån fotbollsmatchens resultat i jämförelse med deltagarens förutsägelser 
enligt följande: 

3.5.1 Deltagarna får 0 poäng för ett felaktigt förutspått resultat och en felaktigt förutspådd poäng.  
3.5.2 Deltagarna får 2 poäng för ett korrekt förutspått resultat, men fel förutspådd målfördelning. 
3.5.3 Deltagarna får 5 poäng för ett korrekt förutspått resultat och en korrekt målfördelning. 

3.6 Resultat och poäng behandlas varje kväll. 
3.7 Deltagarna kommer att kunna se sin poäng från spelet och sin totala bästa poäng från kampanjen 

när spelet har avslutats.  
3.8 Bulkbidrag från handel, konsumentgrupper, syndikat eller liknande kommer inte att accepteras. Vi 

kommer inte att acceptera fusk i någon form, inklusive användning av makron eller andra 
automatiserade sätt att delta, maskering av identitet genom manipulering av IP-adresser, 
användning av en falsk identitet eller annat beteende som faller utanför kampanjens anda (som ska 
fastställas efter vårt absoluta gottfinnande). Alla deltagare som ertappas med att fuska kommer 
uteslutas.  

3.9 Arrangören tar inget ansvar för registreringar som inte tas emot, raderas, ändras eller är ogiltiga, 
oavsett orsak. 

 
4. TILLKÄNNAGIVANDE AV PRISER OCH VINNARE 

4.1 Vinnaren kommer att vara den deltagare som har den högsta poängen av alla giltiga och berättigade 
bidrag i varje omgång av turneringen enligt listan nedan. För att vara berättigad måste en deltagare 
ha deltagit och uppnått en poäng på minst en (1) poäng i en given omgång. Alla vinnare kommer att 
väljas ut och meddelas via e-post inom 24 timmar efter det att den specifika fotbollsmatchen har 
avslutats. 

4.2 Om flera deltagare delar på första platsen/den högsta poängen i någon av de omgångar som anges 
nedan eller i den stora prisdragningen, ska vinnaren vara den deltagare som skickade in sina 
förutsägelser först. Detta kan avgöras eftersom alla inlämningar är tidsstämplade..  

4.3 Gruppspelet börjar den 20/11/2022 och slutar den 02/12/2022 - totalt tretton (13) dagar (inklusive). 
Denna omgång består av 48 matcher och det kommer att delas ut ett (1) pris per land, per dag, 
bestående av de föremål som anges i bilaga 1, tabell 1. 

4.4 Åttondelsfinalerna börjar den 03/12/2022 och slutar den 06/12/2022 - totalt fyra (4) dagar 
(inklusive). Denna omgång består av 8 matcher och det kommer att delas ut ett (1) pris per land, per 
dag, bestående av de föremål som anges i bilaga 1, tabell 2. 

4.5 Kvartsfinalerna börjar den 09/12/2022 och slutar den 10/12/2022 - totalt två (2) dagar (inklusive). 
Denna omgång består av 4 matcher och det kommer att delas ut ett (1) pris per land för hela 
omgången, bestående av de artiklar som anges i bilaga 1, tabell 3. 

4.6 Semifinalerna inleds den 13/12/2022 och avslutas den 14/12/2022 - totalt två (2) dagar (inklusive). 
Denna omgång består av två matcher och det kommer att delas ut ett (1) pris per land för hela 
omgången, bestående av de föremål som anges i tabell 4 i bilaga 1. 



4.7 Finalen inleds och avslutas den 18/12/2022. Denna omgång består av 1 spel och det kommer att 
delas ut ett (1) pris per land för hela omgången, bestående av de föremål som anges i tabell 5 i bilaga 
1. 

4.8 Varje deltagare kommer att tjäna ihop poäng till en storvinstdragning där samtliga av deras poäng 
från turneringen räknas ihop. Vinnaren av denna stora prisdragning kommer att vara den deltagare 
som har den högsta totala poängsumman efter det sista spelet. Det kommer att delas ut ett (1) pris 
per land i denna stora utlottning, bestående av de föremål som anges i tabell 6 i bilaga 1 och som är 
värda totalt 1 000 euro. Vinnaren av den stora dragningen kommer att tillkännages den 19 december 
2022. 

4.9 Alla priser kommer att levereras inom trettio (30) arbetsdagar (exklusive helgdagar) från det datum 
då vinnaren tillhandahåller sin postadress till arrangören.  

4.10 Vinnaren kommer att meddelas via e-post där arrangören kommer att begära en svensk 
leveransadress för att skicka priset. Om en vinnare inte kan kontaktas eller inte gör anspråk på priset 
inom fjorton (14) dagar efter meddelandet förbehåller sig arrangören rätten att dra tillbaka priset 
från vinnaren och välja en ny vinnare. Arrangören har inget ansvar för att vinnaren inte får 
meddelanden på grund av skräppost eller andra säkerhetsinställningar eller för att vinnaren har 
angett felaktiga eller på annat sätt icke-fungerande kontaktuppgifter. 

4.11 Arrangören är inte ansvarig för felaktiga prisuppgifter som tillhandahålls till en deltagare av en 
tredje part med anknytning till denna kampanj och inga kontantalternativ till priserna kommer att 
erbjudas. Priserna kan inte överlåtas. Priserna är beroende av tillgänglighet och arrangören 
förbehåller sig rätten att ersätta ett pris med ett annat med liknande egenskaper utan att meddela 
detta. 

4.12 Arrangörens beslut i alla frågor som rör kampanjen är slutgiltigt och ingen korrespondens kommer 
att föras. 

 
5. DATASKYDD 

5.1 Personuppgifter om deltagarna kommer att användas för denna kampanj i enlighet med gällande 
GDPR-lagstiftning och arrangörens sekretesspolicy som finns på 
https://se.ryobitools.eu/sidfot/integritetspolicy/. Arrangören förbehåller sig rätten att kontakta alla 
deltagare för att kontrollera deras personuppgifter. För att undanröja alla tvivel kommer varje 
deltagande som görs i samband med kampanjen enligt punkt 3 att anses ha gett samtycke till att 
Promotor behandlar alla personuppgifter enligt definitionen i artikel 4.1 i dataskyddsförordningen 
2016/679. 

 
6. ALLMÄNT 

6.1 Arrangören förbehåller sig rätten att avbryta eller ändra kampanjen och dessa villkor utan 
föregående meddelande när som helst. Eventuella ändringar av kampanjen kommer att meddelas 
deltagarna så snart som möjligt av arrangören.   

6.2 Kampanjen och dessa villkor regleras av svensk lag och eventuella tvister kommer att omfattas av 
den exklusiva jurisdiktionen för domstolar i Sverige. 

6.3 Om någon bestämmelse i dessa villkor anses ogiltig enligt någon lag, regel, förordning eller föreskrift 
från någon myndighet, eller enligt ett slutgiltigt beslut av en domstol med behörig jurisdiktion, ska 



en sådan ogiltighet inte påverka verkställbarheten av andra bestämmelser som inte anses vara 
ogiltiga. 

6.4 I den mån det är tillåtet enligt lag kommer arrangören, dess agenter eller dotterbolag inte under 
några omständigheter att vara ansvariga eller skyldiga att kompensera vinnaren eller acceptera 
något ansvar för förlust, skada, personskada eller dödsfall som inträffar som ett resultat av att ta 
emot priset, utom när det orsakas av arrangörens, dess agenters eller distributörers eller deras 
anställdas vårdslöshet. Dina lagstadgade rättigheter påverkas inte. 

Annex 1 

Tabell 1:  

‘Gruppspel prislista’ 

QTY Product Name Modellnummer Cost € 

1 Fläkt med klämfäste 18V  RCF18-0 31,99  

1 Batteri 18V Lithium+ 2,5Ah ONE+ RB1825C 84,99 

1 18V Laddare 2,0Amp/h RC18120 52,99 

 

Table 2:  

‘Åttondelsfinalerna prislista’ 

QTY Namn Modellnummer Pris i euro  

1 Bluetooth-högtalare Mini 18V RBTM18-0 54,99 

1 Batteri 18V Lithium+ 2,5Ah ONE+ RB1825C 84,99 

1 18V Laddare 2,0Amp/h RC18120 52,99 

 

Tabell 3:  

‘Kvartsfinaler prislista’ 

QTY Namn Modellnummer Pris i euro 

1 Borrskruvdragare Borstlös 18V R18DD7-0 129,99 

1 Klara skyddsglasögon RSG01 11,99 

1 18V Lithium+ Batteri 5,0Ah RB1850X 139,99 

1 18V Snabbladdare 5,0Amp/h RC18150 64,99 

1 
Verktygsväska med axelrem 22 l 

(Small) 
 

RSSSTB1 24,99 

 

  



Tabell 4:  

‘Semifinaler prislista’ 

QTY Namn Modellnummer Pris i euro 

1 Gräsklippare Borstlös 18V 37 cm RY18LMX37A-0 299,99 

1 Klara skyddsglasögon RSG01 11,99 

1 18V Lithium+ Batteri 5,0Ah RB1850X 139,99 

1 18V Snabbladdare 5,0Amp/h RC18150 64,99 

 

Tabell 5:  

‘Final prislista’ 

QTY Namn Modellnummer Pris i euro 

1 Borrskruvdragare Borstlös 18V R18DD7-0 129,99 

1 Excenterslip 18V RROS18-0 74,99 

1 Grästrimmer 18V ONE+ RY18LT23A - 0 54,99 

1 Skaftdammsugare 18V ONE+ RSV18-0 209,99 

1 18V Lithium+ Batteri 5,0Ah RB1850X 139,99 

1 18V Snabbladdare 5,0Amp/h RC18150 64,99 

 

Tabell 6:  

‘Storvinstdragning’ 

QTY Namn Modellnummer Pris i euro 

1 Borrskruvdragare Borstlös 18V R18DD5-0 129,99 

1 Cirkelsåg 18V R18CS-0 119,99 

1 USB-adapter Powerbank 18V R18USB-0 31,99 

1 Volympump 18V R18VI-0 52,99 

1 Limpistol Hög-/lågtemperatur 18V RGL18-0 52,99 

1 Områdesbelysning Kompakt 18V RLC18-0 42,99 

1 Gräsklippare 18V 33 cm OLM1833B 199,99 

1 Grästrimmer 18V OLT1832 89,99 

1 18V Lithium+ Batteri 5,0Ah RB1850X 139,99 

1 Batteri 18V Lithium+ 2,5Ah ONE+ RB1825C 84,99 

1 18V Snabbladdare 5,0Amp/h RC18150 64,99 



1 Batteri 18V Lithium+ 2,5Ah ONE+ RB1825C 84,99 

  

 


