
 
 

Tävlingsvillkor för AMPlify 2016 
1. Tävlingen är öppen för juridiska personer registrerade i Sverige med undantag för Microsofts dotterbolag, 

dess koncernföretag och reklambyråer anlitade av Microsoft. Exkluderade från deltagande är även alla 
andra som yrkesmässig är knutna till denna tävling. Microsoft förbehåller sig rätten att kontrollera 
deltagarnas möjlighet att delta i tävlingen samt att kontrollera deras identitet. 

2. Deltagarna anses ha godtagit och accepterat dessa villkor genom att registrera sitt deltagande i tävlingen.  

Deltagande 
3. Tävlingen börjar den 24 oktober 2016 och slutar den 31 december 2016 (”tävlingsperiod”). Tävlingsbidrag 

som mottagits efter tävlingsperioden är inte berättigade att delta i tävlingen.  

4. Det finns inga begränsningar i hur många gånger varje deltagare får lämna bidrag till tävlingen under 

tävlingsperioden. För att delta fler gånger måste dock olika Azure tjänster använda för varje bidrag. 

5. För att vara berättigad till vinst, måste deltagare genomföra följande: 

a.  Med sitt företags betalande Azure-konto (Azure subscription ID), välja ut en för tävlingen 

godkänd Lösning i Azure marketplace (5b), installera den och testa den under minst 14 direkt 

efterföljande dygn utan avbrott.  

b. Godkända lösningar för deltagande är Virtuella maskiner (VM) i single instance som inte 

publicerats av Microsoft samt några få undantag. För verifiering av att den lösning du tänkt 

använda är godkänd för deltagande kontakta amplifyse@microsoft.com . 

c. Deltagare behöver dessutom skicka sitt bolagsnamn, kontaktperson (namn och email), Azure 

prenumerations ID (subscription ID) samt namngiven startat tjänst med tid och datum till 

amplifyse@microsoft.com  med titeln: AMPlify 2016. 

d. När tjänstes utvärderats i minst de stipulerade 14 dagarna,  skall deltagaren fylla i 

utvärderingsformuläret (punkt 7). 

 

När samtliga uppgifter under punkt 5 verifierats av tävlingsledningen erhåller det deltagande bolaget en kvittens 

via email på att den deltagande uppfyllt alla krav och nu deltar i tävlingen.  

 

6. Den deltagande står för samtliga kostnader associerade med deltagandet i form av arbetsinsats samt 

kostnad för startade och genomförda tjänsteköp i Azure marketplace för att uppfylla kraven för 

deltagande i tävlingen. Exempel på kostnader som kan uppkomma i samband med deltagande finns under 

punkt 8.  

7. Formulär för utvärdering får du skickat till dig på mail efter att du anmält dig och fullföljt punkt 5 a, b och 

c. 

8. Eventuella kostnader: Kostnaden för deltagande baseras på kostnad för Azure-driften av tjänsten samt 

eventuell ytterligare avgift för tjänsten i sig.  Exempel och förtydligande nedan: 

a. Kostnaden för en Azure marketplace tjänst består av två delar. En del är för infrastrukture i Azure 

och en del är priset för den tjänsten som använder infrastrukturen. 

b. För en tjänst som inte har en egen avgift och tillåter minst möjliga hårdvara för att ändå leverera 

en bra kundupplevelse, utgör kostnaden för deltagande  ca USD 50 dvs ca400 svenska kronor.  

c. För tjänster som kräver större hårdvarukonfigurationer i Azure, se prisuppgifterna vid val av tjänst 

för att där direkt kunna avgöra den kostnad som är förknippad med deltagande i tävlingen. 

d. Detsamma gäller för den servieavgift som tjänsteleverantören eventuellt tar ut. Vid val av tjänst 

redovisas kostnaden per tidsenhet att godkänna för den deltagande. 
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9. Bidrag som är ofullständiga, oläsliga eller skadade kommer att anses vara ogiltiga. Microsoft tar inget 

ansvar för bidrag som försvinner, är försenat eller skadat vid överföringen. 

10. Deltagare som bryter mot dessa tävlingsvillkor kommer att uteslutas ur tävlingen och tävlingsbidraget 

kommer ogiltigförklaras.  

 

Hur vinnare utses 
11. En (1) vinnare kommer att utses genom en jury. Juryn tar ställning till vilket bidrag som har det bästa 

förslaget på förbättring i utvärderingsformuläret under forumlärets rubrik ”Skriv ditt förslag till hur Azure 

Marketplace kan bli ännu bättre”. Juryns beslut är slutligt och kan inte överklagas. I juryn ingår Catharina 

Ljungberg, Microsoft, Jonas Alstermark, Microsoft och Tomas Frimmel, Microsoft. 

Vinst 
12. Vinsten består av 1 Surface Hub 84” till ett värde av 160.000 SEK (ca 20.000 USD). Vinst kan inte 

omvandlas till kontanter. Arrangören förbehåller sig rätten att ersätta vinsten med ett alternativ med 

motsvarande eller högre värde, i förekommande fall kan förändringar av produktspecifikationen inträffa. 

13. Microsoft kommer att via e-post eller mobiltelefon kontakta [vinnaren inom två veckor efter att en vinnare 

utsetts. Om en utsedd vinnare inte meddelat sig inom fyra (4) veckor från att meddelande om vinst skett 

anses vinsten förverkad och en annan vinnare kommer att utses.] 

14. Vinnare ansvarar själv för att betala eventuell vinstskatt.  

Personuppgifter 
15. Samtliga personuppgifter som samlas in i samband med denna tävling kommer att behandlas i enlighet 

med Microsofts sekretesspolicy som finns tillgänglig via http://privacy.microsoft.com/. Genom att delta i 

denna tävling, samtycker du till användningen av dina personuppgifter i enlighet med denna 

sekretesspolicy. 

16. Microsoft kommer att använda personuppgifterna för att bekräfta ditt deltagande samt för att kontakta 

vinnaren 

Allmänt 
17. Dessa villkor och genomförandet av denna tävling samt tolkning och tillämpning av villkoren ska 

uteslutande regleras i enlighet med svensk lagstiftning med exklusiv behörighet för svenska domstolar. 

18. Microsoft ansvarar inte för tredje parts handlande eller försummelse. Deltagarna godtar att Microsoft inte 

tar ansvar för personskador, förluster, kostnader, skador eller missnöje av något slag som följer helt eller 

delvis, direkt eller indirekt som en konsekvens av detta godkännande. Inte heller tar Microsoft ansvar för 

felaktigt bruk av vinsten eller deltagandet i denna tävling. Ingenting av det som nu nämnts begränsar 

Microsofts förpliktelser vid dödsfall eller personskador som uppstått till följd av företagets oaktsamhet 

eller bedrägeri. 

19. Arrangör är Microsoft AB (org.nr. 556233-4804), Box 27, SE-164 93 Kista, att. Eric Östlund. 

Eric.ostlund@microsoft.com.  

20. Arrangören förbehåller sig rätten att när som helst avbryta denna tävling utan att därigenom ådra sig 

något ansvar. 

21. Frågor angående tävlingen hänvisas till amplifyse@microsoft.com . 
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