
TÄVLINGSREGLER: VINN EN 

BÅTSOMMAR. 
 

KGK Motor, generalagent för Suzuki 

utombordare samt Capelli ribbåtar, söker 

tävlande som vill uppleva det fantastiska 

båtlivet och berätta om det genom att så ofta 

det är möjligt skriva om det på Suzuki Marin’s 

och Capelli’s facebooksidor under sommaren 

2018. 

 

Tävlingen 

Tävlingen pågår mellan 1/5-1/7 och är öppen 

för alla i Sverige över 18 år.  

Du deltar genom att på skriva en motivering 

på högst 20 ord varför just du ska få pröva på 

en båtlivssommar på vår ”tävlingshemsida” 

http://capelli.se/vinn-en-batsommar 

 

Du som deltar ska tycka det är roligt att 

uppleva nya saker och tycka om att berätta 

om det för andra genom facebook, social 

media, men även på andra sätt som  t.ex. 

genom tidningsreportage eller publicering i 

andra medier. 

 

Jury 

En jury bestående av representanter för  KGK 

Motor kommer att  utse vinnaren vars 

motivering och namn publiceras på 

http://www.capelli.se/ 

Juryns beslut kan inte överklagas. 

Vinnaren kommer att kontaktas per telefon 

eller e-post senast den 3/7. 

 

Vinsten och förväntningar på vinnaren 

Vinnaren får möjlighet att under 3 valfria, men 

sammanhängande, veckor i perioden från 9/7  

-31/8 låna en Capelli 700 SWE med en Suzuki 

DF200 Båtförsäkring från Svedea samt tillgång 

till båtplats i rimligt bilavstånd från vinnarens 

bostad ingår. Dessutom ingår fyra flytvästar. 

 

 

 

 

 

 

Båtföraren ska ha nautisk kompetens, minst 

förarintyg. Om vinnaren saknar detta så ingår 

en utbildning för 4 personer. Vinnaren får 

även en kortare utbildning på båten. Båda 

utbildningarna görs i samarbete med Svenska 

Navigationsgruppen. 

www.navigationsgruppen.se 

 

KGK Motor ansvarar för och arrangerar 

tävlingen. 

Frågor besvaras av Caroline Lundgren , 

marknadschef på KGK Motor, telefon 08-

923000 eller via mail 

marknad.kgkmotor@kgk.se. Märk rubriken i 

mailet med ”Capelli tävling” 

 

GDPR 

KGK Motor kommer att lagra personuppgifter 

för att kunna kontakta vinnaren fram till dess 

att vinnaren utsetts. KGK Motor förbinder sig 

att inte sprida lämnade uppgifter vidare. 

 

Övrigt 

Anställda inom KGK Motor eller tävlingens 

samarbetspartners får inte delta i tävlingen 

inte heller delta genom ombud. 

KGK Motor har rätt att använda sig av text och 

bilder som vinnaren delger via  facebook eller i 

andra medier för vinstens räkning i enlighet 

med lagar och god sed. 

KGK Motor ansvarar inte för tävlingsbidrag 

som pga tekniska omständigheter  försvunnit 

eller sänts fel. 

 

Du godkänner dessa tävlingsvillkor genom 

att delta i tävlingen. 
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