
18V XR POWERSTACK (1.7Ah) BATTERIKAMPANJ 2022 

Allmänna villkor  

1. För att vara berättigad ett av de 3000 enheterna av DEWALT DCBP034-XJ 18V XR 
POWERSTACK KOMPAKT BATTERI (1.7AH) (”Kampanjprodukten”) tillgänglig under denna 
kampanj, måste Deltagaren köpa 2 stycken nya produkter (och inte begagnad) DEWALT 18V 
XR elverktygsprodukter och/eller 18V XR trädgårdsprodukter med eller utan batteri, 18V 
XR elverktygskit eller 18V XR trädgårdskit (exklusive batterier och/eller batteripaket med 
laddare) (specifika produkter endast enligt nedan) (var och en är en ”kvalificerande 
produkt”) i en transaktion på ett kvitto (”kvalificerande köp”) på eller mellan 01.02.2023 
och 30.04.2023 (”kvalificerande period”), från en kvalificerande återförsäljare och, 
deltagaren måste registrera köpet till arrangören före 23:59:59 den 05.05.2023 
(”Anspråksfristen”), i enlighet med registreringsprocessen och dessa villkor. Alla termer med 
versaler definieras nedan.  
 

2. Det begränsade antalet av 3000 enheter av kampanjprodukten kommer att tilldelas de 
första 3000 giltiga registreringarna (definieras nedan).  
 

3. Deltagare måste vara över 18 år eller äldre och bosatta i Sverige, med undantag för anställda 
och närmaste familjemedlemmar (definierade som föräldrar, syskon, barn och make oavsett 
var de bor) till arrangören, dess närstående företag, deras agenter och alla andra med 
anknytning till arrangören i samband med kampanjen (”Deltagare”). 
 

4. Kvalificerande produkter måste köpas från en återförsäljare i Sverige förutom de 
exkluderade återförsäljarna (definierade nedan) och, där de kvalificerande produkterna har 
levererats till sådana återförsäljare av arrangören eller arrangörens auktoriserade 
distributörer i Sverige (kontakta din återförsäljare för ytterligare information för att undvika 
besvikelse) (en ”kvalificerande återförsäljare”). 
 

5. Köp av kvalificerande produkter från säljare på eBay (säljer produkter som nya eller på annat 
sätt) och tredjepartssäljare på Amazon (dvs. inte Amazon EU Sarl) oavsett om de uppfylls av 
Amazon eller inte (”exkluderade återförsäljare”) är inte kvalificerande för denna kampanj.   
 
Anspråksprocessen 

6. För att göra ett anspråk måste deltagarna fylla i registreringsformuläret online tillgängligt på 
www.dewalt.se, och fylla i registreringsformuläret för denna kampanj (inklusive namn, 
adress, inklusive postnummer, e-postadress och kontakttelefonnummer och kvalificerande 
produktinformation) och ladda upp en kopia (JPG, JPEG, PNG och PDF är alla acceptabla) av 
inköpskvitto för det kvalificerande köpet (som måste inkludera både inköpsdatum och 
modellnummer på kvalificerande produkt(er) som köpts) (”Anspråk”). 
 

7. Arrangören kommer att kontrollera giltigheten av anspråk enligt först till kvarn-principen, till 
dess att följande sker: a) når 3000 giltiga anspråk; och b) Anspråksfristen för kampanjen nås. 
Ett giltigt anspråk uppfyller dessa villkor (”Giltigt anspråk”). 
 

8. Efter att deltagaren har lämnat in sitt anspråk på eller före anspråkstidens utgång kommer 
arrangören skicka ett e-postmeddelande till deltagaren för att bekräfta nästa steg i 
anspråksprocessen, inklusive om deltagaren har ett giltigt anspråk eller inte och/eller 
berättigat att ta emot kampanjprodukten (”Bekräftelse e-postmeddelande”). Arrangören 
kommer inte behandla några anspråk som tas emot efter anspråkstidens utgång och inte 
heller kontakta deltagaren angående sådana anspråk.  

http://www.dewalt.se/


 
9. De deltagare som arrangören bekräftar att de är berättigade att ta emot kampanjprodukten, 

bör avsätta 30 dagar från det datum då deras anspråk lämnades in för att få 
kampanjprodukten. Om arrangören inte kan hålla denna tidsram kommer deltagarna att 
informeras om tidsramen inom vilken kampanjprodukten förväntas tas emot (”Reviderat 
datum”); om kampanjprodukten inte har mottagits senast det reviderade datumet och 45 
dagar från datumet för bekräftelse e-postmeddelandet, uppmanas deltagarna att kontakta 
arrangören inom fem dagar från detta datum, via e-post på  
s-gts-dewalt-nordic@sbdinc.com. Anspråk som görs efter detta datum kommer inte att 
accepteras.  
 

10. Deltagare som inte kan ladda upp den stödjande dokumentationen med sitt anspråk ska 
skicka ett e-postmeddelande till arrangören på s-gts-dewalt-nordic@sbdinc.com innan 
anspråksperioden är slut.  
 

11. Kvalificerande köp som köps utanför kvalificeringsperioden kommer att anses ogiltiga.  
 

12. Anspråk som tas emot efter anspråksfristen kommer anses ogiltiga.  
 

13. Deltagare måste behålla den kvalificerade produkten i minst 28 dagar från inköpsdatumet. 
Om den kvalificerade produkten returneras inom denna period, har arrangören rätten att 
kräva tillbaka kampanjprodukten. 
 

14. De ENDA kvalificerande produkterna är 18V XR elverktyg eller 18V XR trädgårdsprodukter 
med/eller utan batteri eller 18V XR elverktygskit eller 18V XR trädgårdskit. Ogiltiga produkter 
som INTE ingår i kampanjen är batterier och/eller batteripaket med laddare, definierade 
nedan och kommer inte godkännas som en giltig registrering: 
DCB094K-QW, DCB104-QW, DCB1104-QW, DCB117-QW, DCB118-QW, DCB132-QW, 
DCB127-XJ, DCB124-XJ, DCB124G-XJ, DCB126-XJ, DCB126G-XJ, DCB183-XJ, DCB183G-XJ, 
DCB187-XJ, DCB182-XJ, DCB189-XJ, DCB184-XJ, DCBP034-XJ, DCBP034G-XJ, DCB184G-XJ, 
DCB184LR-XJ, DCBP518-XJ, DCB546-XJ, DCB547-XJ, DCB547G-XJ, DCB548-XJ, DCB549-XJ, 
DCBP034E2-XJ, DCBP518H2-XJ, DCB184P2-XJ, DCB184P3-XJ, DCB546T2-XJ, DCB547X2-XJ, 
DCB113L2-QW, DCB1104D2-QW, DCB1104P2-QW, DCB1104P3-QW, DCB1104H2-QW, 
DCB094H2-QW, DCB1102E2-QW, DCB118T2-QW, DCB118X2-QW, DCB118Y2-QW, 
DCB118Y2T-QW, DCB132T2-QW, DCB132X2-QW.  
 

15. Arrangören förbehåller sig rätten att ersätta kampanjprodukten med en annan produkt av 
liknande värde i händelse av att kampanjprodukten inte är tillgänglig. Kampanjprodukten 
kan inte bytas ut, överlåtas och kan inte lösas in mot kontanter eller andra produkter.  
 

16. Endast ett anspråk per deltagare och ett anspråk per kvalificerat köp och ett anspråk per 
hushåll är tillåtet. ENDAST det första giltiga anspråket avseende ett hushåll kommer att vara 
berättigat under denna kampanj.  
 

17. Arrangören förbehåller sig rätten att kontrollera alla anspråk är kvalificerade för att skydda 
sig mot bedrägeri, ogiltiga eller upprepade anspråk, inklusive, utan begränsning, att kräva att 
deltagaren bevisar att den kvalificerade produkten inte är returnerad som köpts inom 30 
dagar från leveransdatum.  
 

18. Anspråk på returnerade kvalificerande produkter, anspråk eller registrering i ond tro eller 
bedrägerianspråk eller registreringar kommer att ogiltigförklaras.  

mailto:s-gts-dewalt-nordic@sbdinc.com
mailto:s-gts-dewalt-nordic@sbdinc.com


 
19. Arrangören kommer inte hållas ansvarig eller förpliktigad för eventuella problem med 

teknik, hårdvara, mjukvara, servrar, webbplats eller andra fel eller skador i något slag i den 
utsträckning som detta förhindrar eller försenar deltagaren från eller på annat sätt hindrar 
deltagaren att lämna in ett anspråk under kampanjperioden. Anspråk som görs via fax, 
telefon eller e-post kommer inte att accepteras. Oläsliga, ofullständiga eller ändrade 
anspråksformulär kommer att anses ogiltiga, liksom anspråksformulär som inte fyllts i - i 
enlighet med dessa villkor.  
 

20. Arrangören kommer att behandla personlig information i enlighet med arrangörens 
integritetspolicy som https://www.stanleyblackanddecker.com/privacy-policy. Du kan 
begära tillgång till dina personuppgifter, få eventuella felaktigheter rättade eller begära 
radering av personuppgifter genom att skicka en begäran via denna länk: 
https://www.stanleyblackanddecker.com/privacy-policy. 
 

21. Arrangören har inget ansvar för eventuella förseningar i att informera deltagarna om att de 
är berättigade att ta emot kampanjprodukten och/eller leveransen av kampanjprodukten.  
 

22. Alla skattar som uppstår till följd av den kampanjprodukt som erbjuds i denna kampanj är de 
enda den aktuella deltagarens ansvar.  
 

23. Dessa villkor är slutgiltiga och icke förhandlingsbara.  
 

24. Arrangören förbehåller sig rätten att när som helst och från tid till annan modifiera eller 
avbryta, tillfälligt eller permanent, denna kampanj med eller utan föregående meddelande 
pågrund av skäl utanför dess kontroll (inklusive utan begränsning, vid förutsett, misstänkt 
eller faktiskt bedrägeri). Arrangörens beslut är slutgiltiga i alla frågor och kan inte överklagas. 
 

25. Förutom i fall av dödsfall eller personskada som uppstår pågrund av försumlighet och i den 
mån är det tillåtet enligt lag, tar arrangören och dess anslutna företag och agenter inget 
ansvar för eventuella skador, förluster, ansvar, personskador eller besvikelse som deltagarna 
ådragit sig eller lidit till följs av att göra ett anspråk enligt kampanjen, acceptera 
kampanjprodukten eller av eventuell försening eller annulleringar av kampanjen.  
 

26. Denna kampanj och eventuella tvister eller anspråk som uppstår ur eller i samband med den 
ska regleras av och tolkas i enlighet med svensk lag och både deltagare och arrangören 
samtycker oåterkalleligt till att underkasta sig den exklusiva jurisdiktionen i Sverige. 
 

27. Arrangör: Stanley Black & Decker Sweden AB, Flöjelbergsgatan 1C, 431 35 Mölndal.  
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