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Allmänna tävlingsvillkor 
 

● För att delta i tävlingen måste du vara arton (18) år eller äldre samt vara medlem i NOWO. För 
medlemskap i NOWO finns separata villkor. 
 

● Eventuell skatt betalas av vinnaren. 
 

● Vinnare utses utefter de i varje separat enskild tävling uppsatta reglerna. Kan inte en vinnare 
urskiljas efter de reglerna så utgör de anställda på NOWO den jury som har rätt att avgöra 
vem som har vunnit tävlingen. 
 

● Tävlingsresultat meddelas till alla deltagare via NOWO:s, efter varje avslutad tävling, i 
nästkommande medlemsbrev. Vinnare kommer att presenteras med förnamn och ort i 
medlemsbrevet. I anslutning med det kontaktas den enskilde vinnaren via sin angivna 
mejladress eller mobiltelefonnummer. 
 

● Anställda inom NOWO eller deras närmast anhöriga familjemedlemmar kan inte delta i 
NOWO:s tävlingar. 
 

●  Vinsten kan inte bytas mot kontanter, varor eller andra tjänster. Annan eventuell form av 
merkostnad som uppstår i samband med vinst i någon av NOWO:s tävlingar ska inte belastas 
bolaget. 
 

● NOWO är inte ansvarigt för tävlingsdeltagarens möjlighet att delta i tävlingen eller om 
deltagandet begränsas av någon anledning som ligger utanför NOWO:s kontroll. 
 

● Genom att delta i tävlingen godkänner du att NOWO registrerar dina kontakt- och 
personuppgifter och samtycker till bolagets personuppgiftsbehandling av dessa. De 
uppgifter som du lämnar till NOWO kommer att behandlas i enlighet med tävlingsreglerna. 
Om du begär rättelse av felaktiga personuppgifter eller önskar mer information kring 
behandlingen av dina personuppgifter ber vi dig att kontakta oss på adressen Nowonomics 
AB. Östermalstorg 5. 11442 Stockholm alt.  emma@nowo.se 
 

●  Vinsten kan inte överlåtas eller ändras vad avser innehåll eller omfattning. 
 

● Den tävlandes namn och bidrag kan komma att användas för kommersiellt syfte i 
annonsering för NOWO eller dess samarbetspartners. Genom att delta i tävlingen samtycker 
du till sådan användning och medverkan samt frånsäger dig rätt till ersättning. 
 

● Genom att delta i tävlingen godkänner du att NOWO får skicka information till dig om 
tävlingens utveckling. Informationen kan innebära, men är inte uteslutande, topplistor i 
anslutning till medlemsbrev och annat marknadsföringsmaterial som har relevans för 
tävlingen. 
 

● Vill du inte vara med i en tävling så maila emma@nowo.se och be att inte tas med i 
topplistor. Genom att avsäga sig medverkan i en tävling så avsäger du dig också rätten till 
eventuella vinster.  
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Så här deltar du i Racet mot 100 000 kronor  
Det är hur enkelt som helst att vara med och tävla om 100 000 kronor. Det du behöver göra är att 
ladda ner NOWO-appen och bli NOWO-medlem. När du blivit NOWO-medlem är du redo att börja 
tävla. Om du redan är NOWO-medlem är det bara att köra igång. 

Tävlingen 
Tävlingen är i grunden ett sätt för dig att upptäcka NOWO och NOWO:s olika sparsätt och på så sätt 
komma igång och spara till din egen pension. Genom att använda NOWO:s olika sparsätt, utifrån dina 
egna förutsättningar, så har du chansen att vinna! Det är inte storleken på ditt sparande som avgör 
hur stor vinstchans du har, utan antalet spartransaktioner samt din kommentar i App Store eller 
Google Play som är avgörande. 
 
Tävlingsperioden sträcker sig mellan 2018-02-01 - 2018-06-30. Det är under denna perioden du ska 
använda NOWO:s olika sparsätt så aktivt som möjligt, men enligt de begränsningar som presenteras 
nedan och i de Allmänna tävlingsvillkoren. 

Det är antalet spartransaktioner i NOWO-appen som först och främst är utslagsgivande. De 
användare som har betygsatt och lämnat en kommentar om NOWO i App Store eller Google Play 
rankas efter flest antal aktiviteter under tävlingsperioden. Den medlem som har flest antal 
spartransaktioner vinner. Kommentaren och betygsättningen kan du göra när som helst under 
tävlingsperioden. Har flera tävlingsdeltagare lika många spartransaktioner kommer en, av NOWO 
utpekad, jury att utse vinnaren efter vilken kommentar som de tycker bäst motiverar varför man ska 
använda NOWO-appen. 

Givetvis kan du samla aktiviteter och spara till din pension genom alla NOWO:s sparalternativ! För 
sparsättet Snabbspar räknas 3 spartransaktioner per dag.  Ta vara på alla de sparalternativ som 
erbjuds. Det kommer öka både dina förutsättningar till en god pension och öka dina vinstchanser! 

Vinsterna investeras av NOWO och NOWO:s partners i NOWO Fund för vinnarens räkning. Vinsten är 
avsedd för medlemmens pensionssparande och regleras enligt villkoren som du accepterade när du 
blev NOWO-medlem. 

Vinster 
1:a pris: 100 000 kr 
2:a pris:   15 000 kr 
3:e pris:    5 000 kr 

Delvinster - Månadsvinster Mest aktiva medlemmen: 5000 kronor investeras respektive månad till 
den medlem som haft flest spartransaktioner under föregående kalendermånad. 

Övriga delvinster 
500 kronor investeras respektive månad till vinnaren i följande kategorier: 

● Flest transaktioner med NOWO Mastercard 
● Flest transaktioner med NOWO Snabbspar  
● Flest gjorda transaktioner via NOWO anslutna e-handlare 
● Flest rekryterade vänner 
● Utvald medlem som har betygsatt och kommenterar NOWO appen i Appstore eller Google 

Play. 


