Officiella Regler för Airbnbs tävling “Juliet’s House”
Senast uppdaterad: 21 januari 2019
DET KRÄVS INGET KÖP ELLER ELLER BETALNING FÖR ATT DELTA. ETT KÖP ELLER
BETALNING KOMMER INTE ATT ÖKA DINA CHANSER ATT VINNA. DEN HÄR
TÄVLINGEN HAR INGET MED TUR OCH SLUMP ATT GÖRA.
När du deltar i denna Tävling, godkänner du dessa villkor ("Officiella Regler").
Vänligen se avsnittet "Tolkning och Tvister" nedan för mer information om tillämplig
lag och jurisdiktion som styr dessa Officiella Regler. Om vi gör översättningar av dessa
Officiella Regler tillgängliga kommer den engelska versionen att gälla i händelse av
bristande överensstämmelse.
Sponsorer
"Partner" betyder Comune di Verona, med sitt sitt säte på piazza Bra n.1, 37121 Verona
(VR) Italien.
"Airbnb" betyder arrangören av denna Tävling. I enlighet med dessa Officiella Regler
samt i förhållande till dataskydd, ska Airbnbs bolag vara baserad på din Hemvist:
- Om din Hemvist är USA ingår du avtal med Airbnb, Inc., 888 Brannan Street,
4th Floor, San Francisco, CA 94103, USA.
- Om din Hemvist är Folkrepubliken Kina (som i dessa Officiella Regler inte
inkluderar regionerna Hongkong, Macao och Taiwan) (nedan kallat ”Kina”)
ingår du avtal med Airbnb Internet (Beijing) Co., Ltd. (”Airbnb China”).
- Om din Hemvist är Japan ingår du avtal med Airbnb Global Services Limited
(”Airbnb GSL”).
- Om din Hemvist ligger utanför USA, Kina och Japan ingår du avtal med Airbnb
Ireland UC (”Airbnb Ireland”), The Watermarque Building, South Lotts Road,
Ringsend, Dublin 4, Irland.
Airbnb och Partner benämns gemensamt gemensamt ”Vi” eller ”Oss”.
”Hemvist” är den jurisdiktion som är knutet till ditt Airbnb-konto enligt antingen ditt
uttryckliga val eller Airbnbs bedömning av din Hemvist baserad baserad på olika
dataattribut som kan kopplas kan kopplas till ditt Airbnb-konto. Om du ändrar din
Hemvist kommer det Airbnb-företag du ingår avtal med att avgöras av din nya
Hemvist enligt ovan, från och med det datum då din Hemvist ändras.
Tävlingen
Syftet med Tävlingen är att identifiera den person (”Vinnare”) som kommer att vinna
Priset.
Berättigade individer (”Deltagare”/”du”), som vid var tid uppfyller behörighetsvillkoren
nedan, kan delta i Tävlingen från 05.00 EST den 21 januari 2020 till 23.59 EST den 2
februari 2020 genom att följa den process som beskrivs nedan. Bidrag måste lämnas
in i enlighet med den process som beskrivs i dessa Officiella Regler och tas emot
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innan Tävlingen avslutas för att vara berättigande. Bidrag som tas emot efter 23.59
EST den 2 februari 2020 eller lämnas in på annat sätt kommer inte att beaktas och
kommer automatiskt att sållas bort.
Priset
En person (”Vinnare”) och en gäst som är över 18 år kommer att få följande resa:

1.

En övernattning den 14 februari 2020 i Juliet’s House i Verona, Italien, inklusive
en middag med levande ljus tillagad av en Michelin-kock. Frivilliga aktiviteter
organiserade av Sponsor (vilket kan inkludera en guidad tur i Verona och en
privat guidad tur i Juliet’s House). Incheckningstid i Juliet’s House är 19.00 den
14 februari 2020; utcheckningstid är 09.00 den 15 februari 2020.
2. Flygresa i ekonomiklass till och från Verona för alla som inte är italienska
medborgare. Om Vinnaren är italiensk medborgare kommer lämplig
motsvarande transport att arrangeras av Airbnb. Vinnaren och deras gäst
måste resa tillsammans på samma resväg. Alla researrangemang kommer att
ordnas av Sponsorns agent på flygbolag eller andra transportmedel (i
förekommande fall) enligt Sponsorns val.
3. Alla måltider och marktransporter i Verona under resan. Restaurang- och
reseval enligt Sponsorns val.
4. Säkerhet kommer att tillhandahållas dygnet runt under din vistelse. Juliet’s
House är en historisk byggnad från 1200-talet och är inte rullstolsanpassad. Var
vänlig fråga först om alla tillgänglighetsbehov. På grund av fastighetens
speciella karaktär finns bara ett basalt badrum med tvättrum och toalett.
Vinnaren och deras gäst kommer därför att ha tillgång till ett närliggande
Airbnb-boende med kompletta badrumsfaciliteter att använda före och efter
vistelsen.
Ingår INTE i priset:
-

Eventuella visumavgifter.
Marktransport från Vinnarens hem till/från deras flygplats eller tågstation för
avresa till Italien
Eventuella utgifter eller fickpengar.
Reseförsäkring

Endast Vinnaren kommer att ha rätt till Priset, förutsatt att dessa Officiella Regler följs.
Inga utbyten eller överföringar är tillåtna, om inte annat beslutas av Oss i förhållande
till Reserverna. Oförutsedda eller ändrade omständigheter som påverkar en Vinnares
förmåga eller tillgänglighet att delta kommer inte att berättiga en sådan Vinnare till
någon ersättning, alternativ möjlighet eller kontant utbetalning. Prisets totala värde
är ungefär 4 000 USD (eller motsvarande i lokal valuta). Skillnaden mellan det
ungefärliga priset och det faktiska Priset kommer inte att utdelas.
Behörighet
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Tävlingen är öppen för Airbnb-användare som är över 18 år och har något av följande
som Hemvist: Argentina (exklusive Mendoza), Australien, Belgien, Kanada (exklusive
Québec), fastlandet Kina, Danmark, Frankrike, Hongkong SAR, Irland, Indien, Italien,
Japan, Sydkorea, Malaysia, Mexiko, Nederländerna, Nya Zeeland, Norge, Portugal,
Ryssland, Singapore, Sydafrika, Spanien, Sverige, Schweiz, Storbritannien, Taiwan,
Thailand, USA och Österrike. Om du inte är bosatt i något av dessa länder/regioner
är du i nte behörig att delta i Tävlingen.
Sökande som är 18 år eller äldre men fortfarande är under myndighetsålder i sin
Hemvist, måste ha tillstånd från sin förälder/förmyndare samt deras godkännande av
dessa Urvalsvillkor för att vara behörig.
Dessutom måste Deltagarna uppfylla följande krav för att vara behöriga att delta i
Tävlingen:
1. Inneha ett EU-identitetskort eller ett pass som är giltigt i 6 månader efter
prisresan;
2. Inneha eller ha rätt till visum eller annat tillstånd som krävs för att resa till
Verona och lösa in Priset;
3. Tala engelska på åtminstone medelnivå (konversationsnivå)
4. Vara tillgänglig och villig att resa till Verona för att vara där den 14 februari
2020 inklusive all tid för återresa samt vistelsen; och
5. Vara i tillräckligt god fysisk form för att delta i Priset och internationella resor i
allmänhet.
Följande är inte behöriga: Airbnbs chefer, tjänstemän, medarbetare, oberoende
entreprenörer, annonsörer och agenter, inklusive de som tillhör dotterbolag
(kollektivt, ”Undantagna Parter”), samt deras närmaste familj eller hushåll (inklusive
utan begränsning make/maka, deras partner, rumskamrater, barn, föräldrar, syskon,
mor- och farföräldrar och barnbarn).
Så här deltar du
För att delta i Tävlingen måste du:

1. Ha ett registrerat Airbnb-konto. Om du inte har det ännu kan du skapa ett
https://www.airbnb.com;

2.
3.
4.
5.
6.

Logga in på ditt konto på https://www.airbnb.com;
Gå till sidan https://www.airbnb.com/juliet (“Webbplatsen”);
Klicka på knappen ”Ansök nu”;
Acceptera dessa Officiella Regler;
Fylla i och skicka in ansökningsblanketten genom att tillhandahålla alla
nödvändiga personliga uppgifter och kontaktuppgifter, skicka in en personlig
text och besvara alla obligatoriska frågor på engelska (“Bidrag”).

Du kan bara skicka in ditt Bidrag en gång och du intygar att du är minst 18 år gammal
när du lämnar in ditt Bidrag och bor i ett behörigt land/region där du är bosatt.
Genom att delta godkänner du att Vinnaren kommer att väljas från alla fullständiga
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Bidrag från behöriga Deltagare. Deltagarna bekräftar, om de blir utvalda, att deras
rätt till Priset är individuellt. Följaktligen kommer inte barn eller andra anhöriga till
Vinnaren få tillstånd att närvara.
I den utsträckning som tillåts enligt lag är Undantagna Parter inte ansvariga för (i)
dator- eller nätverksproblem, problem med servrar, problem med e-postkonton; (ii)
underlåtenhet att ta emot ett Bidrag av någon anledning som ligger utanför deras
rimliga kontroll; eller (iii) för några andra fel av något slag som rör Tävlingen, vare sig
mekaniskt, tekniskt, nätverks- eller utskriftsmässigt, typografiskt, mänskligt eller på
annat sätt, inklusive administrativa fel eller problem som påverkar administrationen
av Tävlingen, behandling eller granskning av ansökningar, tillkännagivandet av
Vinnaren eller i något Tävlingsrelaterat material.
Vinnaren och deras gäst måste tillhandahålla bevis på giltig och tillräcklig försäkring
med ett primärt försäkringsbolag under resans varaktighet som krävs för att lösa in
Priset, inklusive resa, som täcker ansvarsskyldighet för tredje part och sjukdom eller
skador som lidits under resan, vars tillräcklighet ska bestämmas av Oss efter eget
gottfinnande.
Du har gjort och kommer att göra vissa utfästelser och garantier till oss när du deltar i
Tävlingen, som vi förlitar oss på är korrekt och sanningsenlig när vi sköter Tävlingen.
Skulle vi bli medvetna om bedrägeri, svek eller liknande åtgärder som vidtagits i
samband med Tävlingen eller på annat sätt, eller någon handling eller underlåtenhet
som vi anser kan ha en negativ effekt på Tävlingen eller vårt rykte, förbehåller vi oss
rätten att efter eget gottfinnande, utan förvarning till dig och/eller utan att ange skäl,
diskvalificera din ansökan från Tävlingen.
Tävlingsadministration
Vinnaren kommer att väljas ut från slutlistan av en panel (“Domarpanelen”)
bestående av tre (3) medlemmar (“Domarna”):
-

En representant för Partner
En representant för Airbnbs team; och
En oberoende medlem.

Bidragen kommer att nomineras av Airbnb och Vinnaren kommer att bli utvald helt
på grundval av meriter, baserat på de kriterier som anges nedan (“Urvalskriterier”):

-

25 % romantik: Hur romantisk är deras berättelse? Hur rörande är den?
25 % originalitet: Hur överraskade blir vi av den? Hur roade blir vi av den?
50 % relevans: I hur stor utsträckning reflekerar den andemeningen i Juliets
berättelse?

Domarnas beslut är slutgiltiga och bindande. Om avsevärt likartade Bidrag lämnas in
av olika Deltagare, kommer Domarna endast att välja den bästa versionen av den
idén, enligt deras gottfinnande. Om ingen lämplig Deltagare tas emot, om Vinnaren
inte kan kontaktas eller om sådana personer inte svarar i enlighet med dessa Officiella
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Regler, kan vi avbryta, förlänga eller upprepa Tävlingen efter vårt gottfinnande, utom
när detta är förbjudet enligt lag.
I den utsträckning som är tillåtet enligt tillämplig lag kan Vi, efter eget gottfinnande,
genomföra verifiering och bakgrundskontroller av den information Du tillhandahåller
Oss, och av något annat element som Vi kan anse vara relevant för din ansökan till
Tävlingen, inklusive den information från den gäst Du har rätt att dela Priset med.
Genom att delta i Tävlingen bekräftar och godkänner Deltagarna uttryckligen att de,
samt deras gäst, om de är utvalda som Vinnare, kan behöva lämna ytterligare
information om sig själva för att kunna delta, till exempel:
-

-

skriftliga bekräftelser eller bevis på behörighet, inklusive bevis på giltigt pass
eller EU-identitetskort, Hemvist och aktuell ålder;
resetillstånd som krävs för att lösa in priset;
att det inte föreligger avtalsförpliktelser som begränsar eller förbjuder
möjligheten att visas i media och marknadsföringsinnehåll under eller efter
Tävlingen;
genomgå en hälsokontroll eller uppvisa ett hälsointyg om gott allmänt
hälsotillstånd, beroende på vad som är lämpligt för den berörda
verksamheten.

Meddelande/tillkännagivande av Vinnaren
Vinnaren kommer att väljas ut senast den 7 februari 2020 och kommer att meddelas
inom en (1) kalenderdag efter att ha kontaktats via e-post till den adress eller
telefonsamtal till det nummer som anges i deras Bidrag. Vinnaren måste acceptera
Priset inom en (1) kalenderdag. Inom två (2) kalenderdagar från det att Vinnaren
accepterat Priset måste Vinnaren också:
1.
2.

tillhandahålla intyg som styrker rätten att erhålla resetillstånd att resa till och
stanna kvar i Verona, Italien under Prisets genomförande, och
underteckna och returnera de engelskspråkiga formulären om ansvarsfrihet
enligt kraven i dessa Officiella Regler, såvida inte tidsfristen för detta krav
förlängs efter Vårt gottfinnande.

Underlåtenhet att följa dessa obligatoriska villkor och tidsplaner kan, efter Vårt
gottfinnande, leda till att du diskvalificeras från Tävlingen och att en Reserv väljs för
den platsen. I händelse av tvist om Vinnarens identitet delar vi ut priset till den
auktoriserade innehavaren av det Airbnb-konto från vilket det vinnande Bidraget
skickades, förutsatt att den personen uppfyller alla kvalifikationskrav. Vi kan
tillkännage Vinnarens namn och/eller Hemvist offentligt inom trettio (30) dagar efter
Tävlingens slut, inklusive via sociala medier som Twitter (@airbnb) och Facebook.
Detta meddelande kan innehålla videoklipp, intervju eller meddelande om att du har
vunnit.
Du och din gäst garanterar att Ni kommer att bete sig som goda medborgare och
följa alla tillämpliga lagar och förordningar under vistelsen, inklusive under resor till
och från Verona, Italien, och att Ni kommer att samarbeta med Airbnb,
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Tävlingslogistikteamet och Partner. Du och din gäst samtycker till att Ni inte genom
någon handling eller någon försummelse kommer att göra något som kan leda till att
Airbnb eller dess partners misskrediteras. Ni bekräftar båda att överträdelse av denna
utfästelse kan leda till omedelbar uppsägning av Din rätt till Priset.
Förbjudet innehåll
Bidrag eller innehåll som skickas in som en del av Tävlingen måste vara dina
ursprungliga verk, får inte ha publicerats tidigare och får inte kränka rättigheterna för
någon annan part, inklusive men inte begränsat till immateriella rättigheter eller rätt
till integritet, publicitet eller ideella ideella rättigheter. Bidrag får inte innehålla: (i) stöd
stöd eller främjande av olagliga eller skadliga aktiviteter; (ii) våldsamt, profant, vulgärt,
obscent, kränkande eller på annat sätt stötande material; (iii) pornografiskt material;
eller (iv) kränkande innehåll. Vi förbehåller oss rätten att diskvalificera Deltagare som
bryter mot dessa förbud eller någon annan bestämmelse i dessa Officiella Regler, eller
vars Deltagande vi anser olämpligt av någon anledning vi finner tillämplig.
Licenser och Tillstånd
Genom att skicka in ett Bidrag ger du oss en icke-exklusiv, evig (eller för tiden av de
relevanta immateriella rättigheterna), världsomspännande, oåterkallelig, royaltyfri rätt
att ändra, redigera, modifiera, reproducera, distribuera, överföra, publicera,
kommunicera till allmänheten, sända, utföra, visa eller på annat sätt använda
Bidraget, helt eller delvis, med eller utan ändringar, i någon form eller något medium
(inklusive: internet, alla tryckta medier distribuerade via press, affischering,
reklamblad, flygblad, broschyrer, osv.), oavsett om de nu existerar eller senare
utvecklas, i något syfte, inklusive underhållning, kampanjer och/eller reklam. I så stor
utsträckning som lagen tillåter godtar du att, gentemot Oss, avstå från och inte
hävdar eller åberopar några så kallade ideella ideella rättigheter i förhållande
förhållande med ditt Bidrag (inklusive rätten att identifieras som upphovsman och
rätten att invända mot kränkande användning kränkande användning av verket).
Genom att delta garanterar och du oss att ditt Bidrag är original enligt ovan, och att
du har alla nödvändiga rättigheter och tillstånd, inklusive godkännande av
valutakontroll när så krävs, för att tillhandahålla Bidraget och ge var och en av Oss de
rättigheter som anges i dessa Officiella Regler, samt att du har fått samtycke fått
samtycke från person som identifierats, avbildats eller hänvisats till i ditt Bidrag. Om
det är tillåtet i din jurisdiktion kommer du att hålla oss alla skadeslösa för eventuella
överträdelser av dessa bestämmelser.
Genom att delta i Tävlingen samtycker du, och om tillämpligt även för den gäst som
du har rätt att dela priset med (som kan krävas att bekräfta skriftligen), om du väljs ut
kan du bli kontaktad av Oss, våra agenter eller våra partners i samband med
Tävlingen och/eller Priset; du samtycker till att tillhandahålla begärda dokument till
stöd
för
ditt
deltagande,
inklusive
undertecknade
medgivanden
och
samtyckesformulär och dokument relaterade till behörighet enligt vad som krävs av
oss; du ger oss rätten att behandla dina personuppgifter i enlighet med
integritetspolicyn och eventuella kompletterande integritetsvillkor som gäller för
Tävlingen du deltar i; du samtycker till att delta i all publicitet som uppstår till följd av
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Tävlingen och/eller Priset; och du samtycker till att bli filmad, fotograferad och på
annat sätt inspelad (inklusive din röst, bild, likhet, framföranden, osv.) under Tävlingen
och Priset, inklusive uttalanden om Tävlingen, Priset, Oss och Vinnarens eller gästens
aktiviteter, erfarenheter och åsikter, och att vi, utan begränsning i tid, kan använda
sådana inspelningar för marknadsföringsändamål eller andra ändamål i samtliga alla
medier över hela världen – Vinnaren kommer inte att ha några rättigheter över sådant
material.
Allmän ansvarsfriskrivning
Med undantag för vad som kan krävas enligt tillämpliga tvingande lagar kommer
Priset att vara enligt vad som anges i dessa Officiella Regler och tillhandahålls, i den
maximala utsträckning som tillåts enligt lag, som den är utan någon uttrycklig eller
underförstådd garanti eller eller villkor. Denna Tävling kan vara föremål för tvingande
tvingande lokala lagar och förordningar, inklusive skattelagar. Vinnaren är ensam
ansvarig för eventuella skatter eller sociala avgifter på eller till följd av deltagandet i
Tävlingen och vi ansvarar inte för eventuella skatter eller sociala avgifter som kan
behöva betalas.
Vinnaren och deras gäst måste ingå ett avtal för att bekräfta godkännandet av de
Officiella Reglerna och gottgöra oss och avstå från vårt ansvar i förhållande till
Tävlingen och Priset. Vi kan komma att kräva att Vinnaren och deras gäst
undertecknar och returnerar en försäkran (fastställd efter Vårt eget eget
gottfinnande), en ansvarsfriskrivning och en publiceringsfriskrivning som tillåter Oss
att använda deras namn, bild och ansökan i reklammaterial, om detta är tillåtet enligt
lag. Vägran eller oförmåga att underteckna och returnera någon begärd försäkran
eller annat dokument som avses i dessa Officiella Regler inom två (2) kalenderdagar
efter mottagandet kan resultera i diskvalificering från att lösa in Priset.
Deltagande i Tävlingen och/eller deltagande i Priset sker på Vinnarens och deras
gästs egen risk, och hälsa och säkerhet är Vinnarens och deras gästs eget ansvar.
Genom att delta i Tävlingen bekräftar Deltagarna att de är i tillräckligt gott
hälsotillstånd för att kunna delta i Priset och utföra de aktiviteter som nämns under
avsnittet "Priset” ovan.
Genom att delta i Tävlingen friskriver Du de Undantagna Parterna från något som
helst ansvar och avstår, i den utsträckning som är tillåtet enligt tillämplig lag, från alla
krav och från att föra talan till följd av Tävlingen, dess administration och/eller inlösen
av Priset (inklusive resor eller aktiviteter relaterade till den). Inget i dessa Officiella
Regler begränsar eller utesluter dock någon persons eller enhets ansvar för dödsfall
eller personskada som orsakas av deras försumlighet eller bedrägeri eller något annat
ansvar som inte enligt lag kan begränsas.
När det gäller Deltagare som är stadigvarande bosatta i Tyskland, Österrike och
Belgien gäller följande allmänna ansvarsfrihet i stället för punkten omedelbart ovan:
Genom att delta i denna Tävling friskriver Deltagarna de Undantagna Parterna från
något som helst ansvar, och avstår från alla krav och från att föra talan till följd av eller
i samband med Tävlingen, dess administration och/eller deltagande i Priset. Inget i
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dessa Officiella Regler begränsar eller utesluter dock de friskrivna Parternas ansvar för
skada på liv, kropp eller hälsa på grund av vårdslös överträdelse; avsiktlig eller vårdslös
överträdelse av ett juridiskt ombud eller en person som används för att utföra en
skyldighet för en friskriven part; eller annan skada som uppstår till följd av en avsiktlig
eller grovt vårdslös överträdelse av ett juridiskt ombud eller en person som används
för att utföra en skyldighet för en Undantagen Part.
Personuppgifter
För att kunna administrera Tävlingen måste vi samla in, granska och lagra Dina
personuppgifter (t.ex. namn, kontaktuppgifter och Bidrag), samt din gästs
personuppgifter, om du vinner (“ Tävlingspersonuppgifter”). Tillhandahållandet av
Tävlingspersonuppgifter är obligatoriskt. Om du underlåter att tillhandahålla
Tävlingspersonuppgifter kommer du inte att kunna delta i Tävlingen eller lösa in
Priset. Syftet med behandlingen av Tävlingspersonuppgifterna är att göra det möjligt
för oss att utföra våra skyldigheter enligt dessa Officiella Regler.
Vi
kommer
att
behandla
Tävlingspersonuppgifterna
i
egenskap
av
personuppgiftsansvariga i egenskap av personuppgiftsansvariga för att utföra våra
skyldigheter enligt dessa Officiella Regler (inklusive i syfte att administrera Tävlingen
och välja Vinnaren) och, där det är tillåtet enligt lag, för våra berättigade intressen
(t.ex. marknadsföring och kampanjer i förhållande till Tävlingen). Vi kan dela
Tävlingspersonuppgifter med Partner, domarpanelen och tredjepartsleverantörer i
syfte att administrera Tävlingen och Priset.
Du erkänner, godkänner och bekräftar härmed att syftet, arten, perioden och
omfattningen av sådan användning av personuppgifter krävs för att vi ska kunna
administrera Tävlingen, och att detta är därför en nödvändig förutsättning för
Tävlingen. Dessutom bekräftar Du att Vi, om Du nomineras, efter eget gottfinnande
kan utföra bakgrunds- och/eller verifieringskontroller av den information du har
tillhandahållit för att fastställa eller bekräfta Din behörighet att delta i Tävlingen och, i
förekommande fall, att lösa in Priset, inklusive för den gäst du har rätt att dela Priset
med. I vissa jurisdiktioner kan ditt skriftliga samtycke komma att krävas för att
behandla dina personuppgifter. I dessa falI dessa fall kommer vi att begära ett sådant
samtycke.
I vissa falI vissa fall kan vi behöva be dig att förse oss eller våra Partners med
ytterligare personuppgifter (t.ex. för att visa medicinsk lämplighet för de relevanta
aktiviteterna). I I dessa fall fall kommer vi, eller våra Partners, att be om ditt samtycke
till behandlingen av sådana personuppgifter, och vid behov dela sådana
personuppgifter med tredjepartsleverantörer. Om du blir ombedd att tillhandahålla
sådana ytterligare personuppgifter kommer dessa känsliga personuppgifter inte att
betraktas som personuppgifter för Tävlingen och kommer att kontrolleras helt av en
tredje part, inte av Airbnb, och Airbnb kommer inte att ha tillgång till dem alls.
Läs vår integritetspolicy på https://www.airbnb.com/terms/privacy_policy om du vill ha
mer information om hur Airbnb behandlar dina personuppgifter, om lagringsperioder
för personuppgifter och om Vinnares rättigheter när det gäller deras personuppgifter.
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Allmänt
Tillämplig lag och jurisdiktion
-

-

-

Om du är bosatt i USA kommer dessa Officiella Regler att tolkas i enlighet med
lagarna i delstaten Kalifornien och Amerikas förenta stater, utan hänsyn till
motstridande lagbestämmelser. Domstolsförfaranden (annat än mindre
anspråk) måste hållas hållas i delstatlig eller federal domstol i San Francisco,
Kalifornien, såvida inte vi båda är överens om någon annan plats. Du och Vi
samtycker båda till plats och personlig jurisdiktion i San Francisco, Kalifornien.
Om du bor i Kina kommer dessa Officiella Regler att tolkas i enlighet med
lagarna i Kina (”Kinesiska lagar”). Eventuella tvister som härrör från eller
uppstått i samband med detta avtal ska lämnas in till China International
Economic and Trade Arbitration Commission (CIETAC) för skiljedom i Peking,
som ska utföras i enlighet med CIETAC:s skiljedomsregler som gäller vid
tidpunkten för ansökan om skiljedom, förutsatt att denna sektion inte ska
tolkas som att begränsa några rättigheter som Airbnb kan behöva tillämpa till
någon domstol med behörig jurisdiktion för ett beslut som kräver eller
förbjuder dig att utföra vissa handlingar och andra intermistiska åtgärder som
tillåts enligt kinesiska lagar eller andra lagar som kan gälla dig.
Skiljedomsförfarandet ska genomföras på engelska. Skiljedomen är slutgiltig
och bindande för båda parter.
Om du bor i ett land/en region utanför USA och Kina, kommer dessa Officiella
Regler att tolkas i enlighet med irländsk lag. Tillämpningen av
FN-konventionen angående avtal om internationella köp av varor (CISG) är
utesluten. Valet av lag påverkar inte dina rättigheter som konsument i
enlighet
med
konsumentskyddsbestämmelserna i din jurisdiktion.
Domstolsförfaranden som du kan driva mot oss som härrör från eller i
samband med dessa Officiella Regler får endast tas till en domstol i Irland eller
en behörig domstol i din jurisdiktion. Om Airbnb önskar verkställa någon av
sina rättigheter gentemot dig som konsument kan vi bara göra det i de
behöriga domstolarna i din jurisdiktion.

Annullering, avstängning, ändring
Deltagare bekräftar att vi, med förbehåll för gällande lag och eventuella
godkännanden som kan krävas, kan annullera, upphäva, ändra eller avsluta Tävlingen
om vi anser det nödvändigt eller lämpligt att göra det av skäl eller omständigheter
som ligger utanför vår rimliga kontroll. Sådana skäl eller omständigheter ska
inkludera men är inte begränsade till brand, storm, översvämning, jordbävning,
explosion, krig, invasion, uppror, sabotage, epidemi, arbetskonflikt, alla åtgärder eller
hot om åtgärder som äventyrar flygresor och alla handlingar eller försummelser
(inklusive lagar, förordningar, ogillanden eller underlåtenhet att godkänna) av någon
tredje
person
(inklusive
underleverantörer,
kunder,
regeringar
eller
myndighetsorgan). Vidare avstår Deltagaren från och frigör de Undantagna Parterna
från alla anspråk och orsaker till handling som uppstår till följd av eller i samband med
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en sådan annullering, avstängning, ändring eller uppsägning, i den utsträckning som
är tillåtet enligt tillämplig lag och ingen överföring, återbetalning, kontantinlösen,
ersättning, kontantekvivalent eller ersättning av Priset med någon Deltagare eller
Vinnare är tillåtet.
Tävlingen är ogiltig där den är förbjuden. Om någon bestämmelse eller
delbestämmelse i dessa Officiella Regler av en behörig domstol bedöms vara ogiltig,
olaglig eller icke verkställbar, ska den anses vara ändrad i den minsta utsträckning
som krävs för att göra den giltig, laglig och verkställbar. Om en sådan ändring inte är
möjlig ska den relevanta bestämmelsen eller delbestämmelsen anses raderad.
Eventuella ändringar eller raderingar av en bestämmelse eller delbestämmelse enligt
denna klausul påverkar inte giltigheten och verkställigheten för de övriga Officiella
Reglerna. I den fulla utsträckning som är tillåten enligt gällande lag kan vi upphäva,
ändra eller avsluta Tävlingen om vi tror, efter eget gottfinnande, att fel, störningar eller
skada försämrar eller kommer att försämra administration, säkerhet, rättvisa,
integritet, eller korrekt genomförande avseende Tävlingen, i vilket fall Vinnaren
kommer att väljas ut bland de berättigade Bidrag som inte påverkats av problemet,
om det är möjligt, eller på annat sätt som anses rättvist och lämpligt av oss.
Särskilda nationella villkor
Om en Vinnare är bosatt i Italien, vänligen observera att denna Tävling inte utgör en
Tävling enligt bestämmelserna i italienska D.P.R. 430/2001. Vinnaren väljs ut på
grundval av sin personliga lämplighet för Priset och följaktligen skall det undantag
som beskrivs i artikel 6, paragraf 1, bokstav a) i ovannämnda dekret tillämpas.
Om en Vinnare är bosatt i Sverige måste han eller hon på begäran uppge sitt
personnummer så att vi kan meddela Skatteverket.
Om en Vinnare är bosatt i Kanada (exklusive Québec), kommer de att vara skyldiga att
svara korrekt på en tidsbegränsad matematisk färdighetstestfråga innan de erbjuds
Priset. Underlåtenhet att ge ett korrekt svar på färdighetstestfrågan kommer leda till
att Vinnaren inte anses berättigad till Tävlingen och Priset.
***

10

