
1: Svara på följande tre frågor

Fråga 1 - I vilket land tillverkas Aixam mopedbilar?
 Sverige   USA    Frankrike

Fråga 2 - Vad heter huvudstaden i Frankrike? 
 Rom    Paris    Madrid

Fråga 3 - Hur många år ska man ha fyllt för att få köra mopedbil i Sverige? 
 20 år    18 år    15 år

2: Skriv en slogan för Aixam på 1 – 2 meningar.

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Fyll i dina uppgifter och lämna in formuläret

Namn ____________________________________

Adress ____________________________________

Postnr __________  Ort ______________________

email ____________________________________

Telefonnr ____________________________________

Ålder       Över 18 år               Under 18 år      
             Målsmans medgivande krävs

Underskrift målsman ________________________________________________________________________

Jag godkänner att mina personuppgifter lagras på maskinläsbart medium i enlighet med GDPR. 
Alla personuppgifter behandlas konfidentiellt. Kan även användas för marknadsföring av AIXAM  
Sweden AB:s produkter och tjänster. Se punkt 1.9 under Tävlingsregler på baksidan. 

Kunds signatur____________________________________________________________________________

TÄVLINGSFORMULÄR
AIXAM ÖPPET HUS - PROVKÖRNINGSDAGAR

20-28 maj 2022AIXAM VeiligheidsKeuring
Het inspectierapport van deze keuring is een advies. Hoewel u niet verplicht bent  
direct actie te ondernemen, wordt het voor het onderhoud  van uw Aixam, uw eigen 
veiligheid en de veiligheid van medeweggebruikers wel ten zeerste aangeraden.  
Hiermee bespaart u op de lange termijn kosten en blijft u veilig mobiel.

Klantnaam
Adres
Telefoonnummer

AIXAM VeiligheidsKeuring
Het inspectierapport van deze keuring is een advies. Hoewel u niet verplicht bent  
direct actie te ondernemen, wordt het voor het onderhoud  van uw Aixam, uw eigen 
veiligheid en de veiligheid van medeweggebruikers wel ten zeerste aangeraden.  
Hiermee bespaart u op de lange termijn kosten en blijft u veilig mobiel.

Klantnaam
Adres
Telefoonnummer

HITTA DIN NÄRMASTE AIXAM ÅTERFÖRSÄLJARE PÅ WWW.AIXAM.SE 
ELLER RING OSS PÅ      040-469500 FÖR PERSONLIG SERVICE.AIXAM VeiligheidsKeuring

Het inspectierapport van deze keuring is een advies. Hoewel u niet verplicht bent  
direct actie te ondernemen, wordt het voor het onderhoud  van uw Aixam, uw eigen 
veiligheid en de veiligheid van medeweggebruikers wel ten zeerste aangeraden.  
Hiermee bespaart u op de lange termijn kosten en blijft u veilig mobiel.

Klantnaam
Adres
Telefoonnummer

1:a pris
iphone 12 

värde
 10 496:-

2:a pris
ipad 
värde

 4 790:-

3:e pris
Airpods  

värde
 2 095:-

OBS! Endast bildexempel. 
Färg och utseende kan 
variera.  

Provkör
Tävla
Vinn!



1.   Tävling organiserad av Aixam Sweden AB 559197-9702

1.1. Allmänna tävlingsvillkor. 
Tävlingsperiod är mellan 20 maj 2022 till och med 28 maj 2022.

Deltagande i denna tävling innebär fullständigt godkännande av dessa regler och villkor i sin helhet.
För att delta i någon av Aixam Sweden:s tävlingar krävs en giltig e-postadress och telefonnummer för att 
kunna kontaktas vid eventuella tävlingsvinster, få erbjudanden och nyhetsutskick. Deltagande av anställda 
inom Aixam Sweden AB och företag som utgör samarbetspartners i aktuell tävling kan inte delta i Aixam 
Sweden AB:s tävlingar.

1.2. Åldersgräns
För att delta vid alla tävlingar organiserade av Aixam Sweden AB gäller att du måste bo och vara folkbokförd 
i Sverige samt 18 års åldersgräns, eller ha målsmans skriftliga medgivande, samt acceptera tävlingsvillkoren.

1.3 Utförande Besök en av våra auktoriserade återförsäljare, svara på ett frågeformulär, skriv en slogan 
om Aixam mopedbilar och provkör en ny Aixam mopedbil hos någon av våra auktoriserade återförsäljare. 
Vinnaren är den med alla rätt på frågorna i tävlingen samt bästa slogan. (Bästa slogan utses av juryn) 

1.4. Priser under den huvudsakliga kampanjperioden
Under kampanjperioden finns det totalt 3 priser att vinna som fördelas i enlighet med tabellen nedan. Här ingår:
a. första pris      1 st Iphone 12 (värde 10 496 kronor)
b. andra pris      1 st Ipad (värde 4 790 kronor)
c. tredje pris      1 st Airpods (värde 2095 kronor)

•  Man kan endast vinna ett pris per familj/hushåll och tävling.
•  Vinnaren kan inte byta ut vinsten mot ekonomisk ersättning eller överlåta vinsten till någon annan.
•  Alla eventuella avgifter och/eller skatter som uppstår i samband med vinstutdelning betalas av vinnaren.  
    Om inte annat anges, ansvarar Aixam Sweden AB inte för extra kostnader i samband med vinsten.
•  Om inte Aixam Sweden AB fått tag på vinnaren genom de kontaktuppgifter som lämnats av deltagaren i  
    tävlingen inom 20 dagar kommer juryn att utse en ny vinnare. Deltagaren i tävlingen ansvarar själv för att  
    kontaktuppgifterna är korrekta.
•  Vinnarna meddelas per email samt publiceras på Aixam Sweden AB:s sociala media och hemsida www.aixam.se 

1.5. Ansvar
Aixam Sweden AB tar inte ansvar för konsekvenserna av att tävlingsbidrag försvunnit, skadats, sänts fel 
eller blivit för sent levererade till Aixam Sweden AB. Aixam Sweden AB tar heller inte ansvar för eventuella 
tekniska svårigheter eller problem som kan påverka endera anmälan/inlämning eller slutresultatet för 
denna tävling.

1.6. Marknadsföring
Vinnarens namn, ort och motivering kan komma att användas i marknadsföringssyfte på Aixam Sweden AB 
hemsida, samarbetspartners hemsidor eller annan annonsplats. 

1.7. Jury består av representanter från Aixam Sweden AB om inte annat anges. Juryns beslut kan inte 
överklagas. Aixam Sweden AB ansvarar inte för extraordinära händelser och omständigheter som ligger 
utanför vår kontroll, till exempel konkurser eller förändringar hos våra samarbetspartners i tävlingen. 

1.8. Stötande innehåll
Tävlingsbidrag med stötande innehåll som till exempel personliga påhopp eller som inte följer tävlingstemat 
kan komma att raderas utan förvarning.

1.9. Personuppgifter
Alla personuppgifter som tillhandahålls för att driva denna kampanj kommer att användas för denna  
kampanj av arrangören och/eller av någon agent utsedd av denne för att hjälpa till att driva kampanjen å  
arrangörens vägnar och kan användas för marknadsföring av AIXAM Sweden AB:s produkter och tjänster. 
Dina personuppgifter kommer att hanteras i enlighet med arrangörens sekretesspolicy som finns på:  
www.aixam.se/sv/integritetsdeklaration-eu. Önskar du ta bort eller ändra dina personuppgifter ber vi dig 
mejla oss på info@aixam.se. 

TÄVLINGSREGLER


