
The Incredible Prize 
 
PRIS PER LAND 
 
I varje land vinner en person ett otroligt pris – en ny ASUS N Series – en bärbar dator som är 
känd för sitt otroliga ljud och sin otroliga bild. Detta är möjligt tack vare ASUS SonicMaster-
teknik som är utvecklad i samarbete med Bang & Olufsen ICEpower® samt andra 
generationens Intel® Core™ i5-processor med synbart smart prestanda. Vinnaren går också 
vidare i tävlingen och har då chansen att vinna det otroliga globala priset.  
 
GLOBALT PRIS 
 
Det otroliga priset för den globala vinnaren är chansen att få förvandla sin otroliga historia till 
en kortfilm med hjälp av ett professionellt filmteam. Filmen kommer sedan att fungera som 
slutdel i In Search of Incredible och avsluta vår serie med onlinefilmer. Till sist kommer den 
att vara med på en av världens ledande filmfestivaler i Park City, Utah, där filmen får en 
exklusiv visning kombinerat med ett specialframträdande av Jason Mraz. Vinnaren kan ta 
med en vän till denna otroliga upplevelse där de får gå på visningar och fester under hela 
festivalen. För båda ingår flyg tur och retur samt logi. Tävlingsvillkor gäller. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sammanfattning Regler och Tävlingsvillkor  
 

• Denna pristävling är öppen för personer som är bosatta i Sverige och som är 
18 år gamla eller äldre. 

• Besök http://zooppa.com/contests/in-search-of-incredible och fyll i 
anmälningsformuläret. Berätta sedan en inspirerande berättelse med hjälp av 
ord (max 200) och video- (max 2 minuter lång), bild- eller ljuduppladdning. Vi 
söker efter kreativa, originella och verkliga berättelser som har inspirerat dig 
eller som kommer att inspirera andra. Alla förslag ska vara förenliga med 
Asus varumärke och vara genomförbara inom en budget av $20.000. 

• Anmäl ditt tävlingsbidrag mellan kl. 10.00 GMT den 14 september 2011 till kl. 
18.00 GMT den 26 oktober 2011. 

• Vinnaren i varje deltagande land kommer att vinna en Asus N55 Laptop. 
• Vinnaren från varje land kommer dessutom ha möjligheten att delta i den 

globala tävlingen och chansen att vinna förstapriset: En jordenruntresa för två 
värd upp till $20.000. 

• Vinnaren kommer att utses genom en kombination av allmänhetens röst och 
åsikten hos sångaren, Jason Mraz. Se separata villkor 
www.insearchofincredible.com. 

• Endast ett tävlingsbidrag och röst per person. 
• Besök http://zooppa.com/contests/in-search-of-incredible för fullständiga 

tävlingsvillkor. 
• Ingen avgift eller betalning av någon form är nödvändig för att få delta 

eller vinna tävlingen. 
• (Promoter: Promoter adress.) 

 
Fullständiga Regler och Tävlingsvillkor 
 

1. INTRODUKTION 
Den mest inspirerande berättelsen från varje deltagande land kommer att 
vinna en Asus N55 Laptop och få chansen att tävla mot vinnarna från alla 16 
länder om The Global Prize, att realisera din inspirerande berättelse 
varsomhelst på jorden (med en total budget på $20.000). 
 

2. START och SLUTDATUM och TIDER 
Tillträde till första delen av tävlingen (”Promotion”) börjar den 19 september 
2011 kl. 10.00 Greenwich Mean Time (”GMT”) och slutar den 26 oktober 
2011 kl. 17.00 GMT (”the Promotion Period”) och innehåller flera olika faser: 
 
Fas Ett: Den nationella tävlingen 
Öppnar för deltagande  10.00 GMT den 19 september 2011 
 
Stänger för deltagande  17.00 GMT den 26 oktober 2011 
 
En shortlist    27 oktober – 8 november 2001 
väljs fram i varje land 
 
Shortlist publiceras   10.00 GMT den 10 november 2011 
och omröstningen inleds 
 



Den nationella omröstningen stänger  17.00 GMT den 24 november 2011 
 
Vinnarna i de nationella tävlingarna  10.00 GMT den 28 november 2011 
tillkännages 
 
Fas två: Den internationella tävlingen 
För fas två se separata villkor [länk] 
Omröstningen startar för att välja en 10.00 GMT den 1 december 2011 
vinnare från de 16 deltagande länderna 
i den internationella tävlingen 
 
Omröstningen stängs  17.00 GMT den 8 december 2011 
 
Vinnaren i den internationella tävlingen 10.00 GMT den 15 december 
2011 
tillkännages 
 

3. BEHÖRIGHET 
Denna pristävling är endast öppen för personer som är bosatta i Sverige 
och som är 18 år gamla eller äldre förutom personer anställda av (promoter), 
dessa personers nära släktingar eller hushållsmedlemmar (oavsett släktskap 
enligt lag). Med nära släktingar menas, föräldrar, makar, barn, syskon, 
svärföräldrar och far- och morföräldrar. 
 
4. Kampanjen gäller inte inom jurisdiktioner där den är förbjuden enligt lag. 
5. DET FINNS INGET KÖPTVÅNG FÖR ATT DELTA I DENNA 

PRISTÄVLING. BETALNING KOMMER INTE ÖKA CHANSEN TILL VINST. 
6. Genom att delta i tävlingen och som en del av dessa villkor godkänner du att 

följa Asus användarvillkor och integritetspolicy : 
http://uk.asus.com/ASUS_Website_Information/Privacy_Policy/. 

 
HUR DU ANMÄLER DIG TILL TÄVLINGEN 
 

7. Du kan endast delta i kampanjen i det land du själv är hemmahörande och du 
kommer inte kunna delta i kampanjen ifrån andra länder. 

8. Besök kampanjens hemsida för ditt specifika land och fyll i 
registreringsformuläret med födelsedatum, för- och efternamn, land, 
telefonnummer dagtid och en e-postadress. Bekräfta sedan att du har läst 
och godkänner tävlingsvillkoren. 

9. Ladda upp din inspirerande idé genom max 200 ord och i något, eller 
samtliga, av följande format; video, bild eller ljud. 

10. Video måste vara i något av följande format: MPEG, AVI, MP4, FLV eller 
MOV och får vara maximalt 2 minuter lång. 

11. Bilder måste vara i JPEG, PNG eller GIF och får inte vara större än 10Mb. 
12. Ljudfiler måste vara i… 
13. Din otroliga berättelse måste avges på det officiella språk i det land du deltar 

ifrån eller på engelska.  
14. Följ anvisningarna: Vi söker efter kreativa, originella och verkliga berättelser 

som har inspirerat dig eller som kommer att inspirera andra. Alla förslag ska 



vara förenlig med Asus varumärke och vara genomförbara inom en budget av 
$20,000. 

15. När du väl har lämnat din otroliga berättelse så kommer det inte att finnas 
möjlighet att redigera innehållet. 

16. Endast ett tävlingsbidrag per person är tillåtet. Ifall ett tävlingsbidrag har 
skapats av flera så måste ni välja en person som står på 
anmälningsblanketten. (Promotor) förutsätter att denna person är behörig att 
agera och svara för alla dem som är involverade i tävlingsbidraget. 

17. Var god notera att alla videobidrag kommer att läggas ut på YouTube och 
genom att delta i denna tävling så bekräftar du att din video överensstämmer 
med YouTube’s användarvillkor 
[http://www.youtube.com/static?gl=US&template=terms]  

 
FÖRBJUDET INNEHÅLL 
Alla otroliga berättelser måste stämma överens med (Promoter’s) image och får inte 
a. Innehålla bilder, rörliga eller stillbilder, på någon som är eller förefaller att 
vara under 18 år gammal; 
b. innehålla varumärken, logotyper eller upphovsrättsligt material som inte ägs av dig 
utan att skriftligt godkännande från ägaren av materialet har inhämtats (inklusive 
kända namn, företagsnamn etc.); 
c. innehålla namn, gestaltning, bilder, video eller liknande av en individ utan deras 
uttryckliga tillåtelse; 
d. innehålla referenser till offentliga personer; 
e. innehålla oanständigt innehåll, sexuellt innehåll; innehåll som förespråkar alkohol, 
illegala droger, tobak, vapen eller hatiskt innehåll av något slag (exempelvis rasism, 
sexism etc.); innehåll som förespråkar våld, att göra någon illa eller annat stötande, 
oanständigt eller olämpligt material som definieras efter (Promotorns) gottfinnande; 
f. innehålla smutskastning, misstolkning eller förolämpning av andra människor eller 
företag, inkluderat men inte begränsat till, (Promotorn) och dennes 
samarbetspartners; 
g. innehålla hot av något slag eller innehåll som skrämmer eller trakasserar någon; 
h. uppmuntra eller innehålla en politisk agenda; 
 
VILLKOR FÖR DELTAGANDE 
19. Genom att delta så bekräftar och samtycker du till att ta fullt ansvar för din 
otroliga berättelse samt att du garanterar att: 
a. det är ditt verk utan att innehålla tredje parts material. 
b. den inte tidigare har blivit publicerad eller vunnit någon pristävling av något slag; 
c. den inte inkräktar eller bryter mot tredje parts rättigheter inklusive, men inte 
begränsad till, äganderätt, upphovsrätt, varumärken, patent, logotyper, 
licensrättigheter, publiceringsrättigheter eller någon annan typ av immateriell 
rättighet.  
d. du har erhållit alla nödvändiga tillstånd för att ge in din otroliga berättelse och att 
möjligheten att efter förfrågan av (Promotorn) visa upp dessa.  
e. den inte innehåller något material som (Promotorn) kommer att finna stötande eller 
ha en negativ inverkat på (Promotorns) namn, rykte eller goodwill. 
f. den överensstämmer med alla krav i dessa villkor. 
20. Alla otroliga berättelser kommer att granskas. (Promotorn) har full diskretion att 
ladda upp eller inte ladda upp eller ta bort innehåll som redan har laddats upp utan 
att behöva ge skäl eller anledning till åtgärden. 
21. Alla otroliga berättelser måste vara mottagna innan tävlingen stänger för 
deltagande (se 2. ovan). 



22. Det är kostnadsfritt att delta i kampanjen. Det kan emellertid uppkomma 
kostnader för dina avgifter för internetåtkomst och kostnader knutna till skapande av 
ditt tävlingsbidrag, exempelvis, videoproduktion. Sådana kostnader ansvarar 
deltagaren för själv. 
 
Rättigheter och licenser 
 
23. Deltagaren bekräftar att andra deltagare kan ha skapat idéer och koncept som 
liknar hans/hennes egna tävlingsbidrag och att han/hon inte kommer att vara 
berättigad till någon kompensation eller rätt att förhandla med (promotorn) i sådana 
ärenden. 
 
HUR VINNAREN UTSES – FAS 1: 
24.  Efter att första fasen av tävlingen stänger för deltagande (se 2. ovan) kommer 
alla behöriga tävlingsbidrag mottagna från varje land att bli bedömda av en panel 
som inkluderar representanter från Asus, Intel och deras kreativa agenturer samt, 
som ordförande, det oberoende kampanjföretaget PromoVeritas. 
Bedömningskriterierna kommer att vara: 
 
A. Originaliteten hos den inspirerande idén.  
B. Möjligheten att genomföra idén inom den valda budgeten.  
C. Förenligheten med Asus varumärke. 
D. Tävlingsbidragets kvalité.  
 
25. Panelen tar fram en shortlist med 10 tävlingsbidrag per land som tar sig vidare till 
första fasens omröstning. 
26. Den reducerade listan med tävlingsbidrag kommer att finnas tillgänglig på 
www.insearchofincredible.com och omröstningen startar kl. 10.00 GMT den 10 
november 2011 och stänger kl. 17.00 GMT den 24 november 2011. 
27. Röster efter den fastställda tidsperioden kommer inte att räknas. 
28. Endast en röst per tävlingsbidrag tillåts, det är emellertid tillåtet att rösta på fler 
än ett tävlingsbidrag. System finns för att uppmärksamma ytterligare röster och 
dessa kan komma att diskvalificeras.  
29.  Den nationella vinnaren, vilken verifieras av PromoVeritas, kommer att vara det 
tävlingsbidraget från den reducerade listan som har fått flest röster från allmänheten 
när omröstningen stänger. Ifall två eller fler tävlingsbidrag har fått samma antal röster 
från allmänheten kommer vinnaren av den nationella tävlingen att utses av panelen. 
30. Vinnaren av den nationella tävlingen kommer att behöva styrka identitet och 
hemvist. 
31. Om den nationella vinnaren inte kan eller vill motta priset kommer (promotorn) att 
erbjuda priset till det tävlingsbidrag som i närmast ordning har fått flest av 
allmänhetens röster osv. till en vinnare kan utses. 
32 UNDERÄTTELSE TILL VINNAREN: Vinnaren av fas ett i varje land kommer att 
bli underrättad via budtjänst, telefon och/eller e-post den 28 november 2011. 
Vinnaren kommer behöva signera en bekräftelsehandling rörande behörighet och 
publicitet och returnera dessa via e-post eller fax inom sju dagar från underrättelsen 
samt därefter skicka originalen via post enligt lämnade instruktioner.  
33. Om några dokument returneras utan ha kunnat leveras till den potentiella 
vinnaren eller ifall den potentiella vinnaren misslyckas med att svara på vederbörligt 
sätt, eller ifall en potentiell vinnare inte visar sig vara behörig, eller inte uppfyllt 
tävlingsvillkoren, kommer denne att bli diskvalificerad och, ifall tid finns, den näst 
högst placerade tävlingsdeltagaren att bli underrättad. 
34. Ifall en potentiell vinnare av någon anledning tackar nej till priset blir han/hon 
icke-valbar i fas två och utbytt mot den näst högst placerade tävlingsdeltagaren från 
samma land. 



35. VINNARLISTA: Vinnare av fas ett kommer att publiceras på 
www.insearchofincredible.com mellan 24.11.2011- 08.12.2011. 
 
PRISERNA för vinnarna i de nationella tävlingarna 
36. Första plats: 1 x Asus N55 Laptop per land. 
 
 THE PROMOTER: (”Promoter”) ASUS Nordic AB/ Finlandsgatan 10, 164 74 Kista, 
Sweden 

 
 
 
 
 
 
 



FULLSTÄNDIGA VILKOR FÖR ETAPP TVÅ 
 
 
INLEDNING: 

1. Vinnarna från varje land alltså etapp ett (se 
http://zooppa.com/contests/in-search-of-incredible för fullständiga villkor 
för Etapp ett) kommer att tävla om huvudpriset som är en chans att få 
omvandla sin Otroliga historia till en kortfilm och delta i en visning på en 
av världens största filmfestivaler i Utah, USA  (Prisbudget: 15 000 USD) 

START- , SLUTDATUM och TIDER: 
2. Deltagare i tävlingens andra etapp ("Kampanj") tillkännages den 1 

december 2011, kl. 10.00 Greenwich Mean Time ("GMT"). Röstningen 
inleds den 1 december 2011, kl 10.00 GMT och slutar den 8 december 
2011 kl. 17.00 GMT ("Kampanjperioden"): 

 
 

FASER VIKTIGA DATUM 

RÖSTNINGEN ÖPPNAR: VÄLJ EN 
VINNARE UR VARJE LAND 
IFRÅN DE 16 DELTAGANDE 
LÄNDERNA 

1 december 2011, kl.10.00 GMT  

RÖSTNINGEN STÄNGER   8 december 2011, kl. 17.00 GMT 

VINNAREN TILLKÄNNAGES 15 december 2011, kl.10.00 GMT  

 
 
 

3. GODKÄNDA DELTAGARE: Endast vinnaren från varje land alltså 
etapp ett inbjuds att skicka in sin Otroliga historia till Etapp två.   

4. Alla vinnares Otroliga historier kommer att översättas (ord och video) till 
engelska på Arrangörens bekostnad. Arrangören kan konsultera 
vinnaren men har alltid sista ordet när det gäller översättning. 

5. Förutom översättning kommer det inte att finnas några andra 
möjligheter att redigera material som redan skickats in. 

6. Alla regler som rör dessa Villkor, Användarvillkor och ASUS 
integritetspolicy, inklusive, men inte begränsat till immateriella 
rättigheter och licens och restriktioner gäller för denna andra etapp. 

7. VAL AV VINNARE: Etapp två är ämnad för vinnarna från Etapp ett 
och allmänheten kommer att inbjudas att rösta online på sin favorit på 
www.insearchoftheincredible.com. Röstningen pågår mellan den 1  
december 2011, kl. 10.00 GMT och den 8 december 2011, kl. 17.00 
GMT.  

8. Du kan rösta på en eller flera Otroliga historier från vilket land 
som helst.  Du kan dock bara rösta en gång på ett bidrag, men du 
kan rösta på fler än en Otrolig historia. System har upprättats för att 
identifiera extraröster som kan diskvalificeras.   

9. Den globala vinnaren kommer att bli den vinnare från etapp ett som får 
flest poäng för sin Otroliga historia. Poängen fördelas på följande sätt:  



a. Resultaten av allmänhetens röster - 20 poäng till den Otroliga 
historia som har fått flest allmänna röster, 19 poäng till den 
Otroliga historia som fick det näst högsta antalet röster och så 
vidare. 

b. Jason Mraz agerar som en oberoende domare och ger 20 
poäng till sin favorit bland de Otroliga historierna, 19 till sin 
andra favorit och så vidare  

10. Alla röster, domslut och poängberäkningar granskas av PromoVeritas.   
11. I händelse av att det finns två eller flera Otroliga historier med samma 

poäng, kommer bidraget med det högsta antalet röster från 
allmänheten att utses till vinnare av det globala priset. 

12. Den globala vinnaren ansvarar för att han/hon har möjlighet att 
mottaga priset i enlighet med vad som anges i dessa villkor. Det 
omfattar bland annat att kunna ta ledigt från jobbet och följa alla rimliga 
instruktioner från Arrangören. 

13. Om den globala vinnaren inte kan acceptera eller ta emot priset, 
kommer Arrangören att erbjuda priset till den Otroliga historien som 
kom på andra plats, och så vidare tills det globala priset har utdelats.  

14. BESKED TILL VINNARE: Vinnaren av Huvudpriset meddelas per 
post, telefon och/eller via e-post den 12 december 2011 och måste 
underteckna och korrekt fylla i följande handlingar och returnera dem 
via e-post eller per fax (och därefter skicka de ifyllda dokumenten per 
post i enlighet med erhållna instruktioner) till den uppgivna adressen 
inom sju dagar från dagen för meddelande: 

a. Försäkran om behörighet och publicitet 
b. Reseinformation och lansering; 
c. andra avtal som Arrangören kräver.    

15. Om något av de dokument som skickas till den globala vinnaren 
returneras som felaktigt eller om den globala vinnaren inte lyckas 
returnera alla dokument som beskrivs häri inom den föreskrivna tiden, 
eller om den globala vinnaren inte visar sig vara berättigad eller inte i 
överensstämmelse med Villkoren och Användarvillkoren, kommer den 
globala vinnaren att diskvalificeras efter Arrangörens eget godtycke 
och kommer att ersättas med deltagaren som fick näst högsta antalet 
poäng för sin Otroliga historia.  

16. VINNARLISTA: Vinnaren av det globala priset i Etapp två (underkastad 
granskning) kommer att postas på  www.insearchofincredible.com  den 
15 december, kl. 10.00 GMT. 

17. Det globala priset: Möjligheten att filmatisera den globala vinnarens 
Otroliga historia och närvara vid en specialvisning av filmen på en stor 
filmfestival i Utah, USA. Prisets värde är 15 000 $ och inkluderar flyg, 
mat, resor, boende osv. för den globala vinnaren och en gäst. 
Observera att ett av villkoren för priset är att viktiga delar av resan filmas 
av ett kamerateam från Asus för användning i framtida 
marknadsföringskampanjer.  

18. Tilläggsvillkor för det globala priset: 
a. Priset gäller för en vinnare och en gäst – minst en av 

personerna måste vara över 21 år och båda måste vara minst 
18 år. 



b. Datum och destinationer för resan måste planeras tillsammans 
med Arrangören och är underkastad tillgång och normala 
flygbolags- och hotellvillkor. 

c. Den globala vinnare måste ha möjlighet att filma sin Otroliga 
historia under början av januari 2012 och kunna resa till Utah, 
USA mellan den 17 och 31 januari 2012.  

d. Arrangören kommer att tillhandahålla ett filmteam och erbjuda 
rimlig finansiering för filmningen av den globala vinnarens 
Otroliga historia. 

e. Priset innehåller; 

i.  Tur- och returflyg för två till Salt Lake City, Utah 
(inklusive mottagning på flygplatsen och transfer till/från 
hotellet) 

ii. Fyra nätter på hotell Hyatt Escala Lodge i Park City 

iii. Två pass till filmfestivalen 

iv. Transfer från hotellet till filmfestivalen varje dag och den 
särskilda visningen av vinnarens film 

v. Middag för två vuxna på Adolph’s Restaurant 

vi. $1 000 i fickpengar (totalt) 

vii. American ESTA-avgifter för två vuxna 

viii. Reseförsäkring (till standardvillkor) 

f. I det globala priset ingår inte transfer till och från flygplatsen i 
hemlandet eller andra kostnader av personlig karaktär som inte 
fastställs för den globala vinnaren och hans/hennes gäst.  

g. Alla resenärer måste själva skaffa och bekosta alla nödvändiga 
pass, läkarintyg, eller annan dokumentation som krävs för att 
komma in i destinationsländerna. 

h. Alla resenärer måste ha ett giltigt ESTA från den amerikanska 
ambassaden. Det är den globala vinnarens ansvar att följa 
USA:s ESTA-krav. Arrangören kommer att betala avgifterna 
men ansvarar inte för att få den amerikanska ambassadens 
godkännande eller avvisande.  

i. Det globala priset måste tas emot i enlighet med vad som 
fastställts och ingen ersättning  betalas ut om någon del inte 
används. 

j. Arrangören kan inte ställas till svars om flyg- eller festivalbiljetter 
osv. förloras, blir stulna eller borttappas av den globala vinnaren 
eller gästen, och ovanstående kommer inte att ersättas eller om 
man av någon orsak missar bokade transporter.  

k. Resans faktiska värde beror på den globala vinnarens 
bostadsort eller avreseland.  



l. den globala vinnaren samtycker till inspelningen av hans/hennes 
historia och resa och offentliggörandet av den resulterande 
filmen i Arrangörens alla valda medier, såsom webb, Facebook, 
YouTube, utan ytterligare övervägande. 

19. ARRANGÖR:  Asus   ADRESS  ("Arrangör")  ASUSTEK (UK) LTD / 
Hemel One, Boundary Way, Hemel Hempstead, HP2 7YU på uppdrag av 
ASUS Technology Pte Limited/ 15A CHANGI BUSINESS PARK CENTRAL 
1, #05-01 EIGHTRIUM, SINGAPORE 486035B 

 
 

 
 


