
 

Learn & Earn och #RoadToRanger Sweepstakes 
 
Tävlingsbidragens deltagandeperiod: Varje Sweepstake börjar kl 00:00 4:e april och slutar kl            
23:59 den 30 april 2019. Alla tider i dessa officiella regler är Pacific Daylight Time. 
 
Behörighet: Varje Sweepstake är öppen för individer (i) som är 18 år eller äldre (eller över 20                 
år i Japan) från och med deltagardatumet, (ii) är lagliga invånare i de 50 Förenta staterna och                 
District of Columbia i USA, Österrike, Kanada (exklusive Quebec), Cypern, Finland, Frankrike,            
Tyskland, Grekland, Ungern, Indien, Irland, Japan, Lettland, Litauen, Luxemburg,         
Nederländerna, Nya Zeeland, Norge, Spanien, Schweiz, Ukraina och Storbritannien (kollektivt          
”Behörigt område”) och (iii) har en aktiv Salesforce Trailhead-profil från och med            
Deltagandeperioden.  
 
Deltagarmetod: För att delta i Learn & Earn Sweepstaken måste behöriga deltagare intjäna en              
Trailhead-bricka inom Deltagandeperioden. Trailhead-brickor kan intjänas genom att slutföra         
moduler, projekt och superbrickor. De community-brickor som låses upp under          
Deltagandeperioden räknas inte in för ditt deltagande. Deltagare når Trailhead via           
https://trailhead.salesforce.com. Alla behöriga brickor som slutförs under Deltagandeperioden är         
ett (1) bidrag i Learn & Earn Sweepstaken.  
  
För att delta i #RoadToRanger Sweepstaken måste behöriga deltagare uppnå Ranger           
Trailhead-nivån inom Deltagandeperioden. Begränsat till ett (1) deltagande per inloggning för att            
uppnå Trailhead-nivån Ranger inom Deltagandeperioden. Behöriga deltagare som redan har          
uppnått Trailhead-nivån Ranger innan Deltagandeperioden har startat kommer att få ett (1)            
deltagande i #RoadToRanger Sweepstake genom att intjäna en behörig (1) Trailhead-bricka           
inom Deltagandeperioden. Varje Trailhead-bricka som intjänas för #RoadToRanger        
Sweepstaken räknas som ett (1) deltagande i Learn & Earn Sweepstaken för vilken den              
nämnda behöriga brickan har intjänats.  
 
Varje deltagare får endast delta i Sweepstaken med en (1) Trailhead-inloggning. Brickor,            
Trailhead-nivåer och poäng kommer att intjänas i enlighet med Trailhead-policyerna fastställda           
på https://trailhead.salesforce.com/trailblazer-ranks.  
 
Val av vinnare och meddelande: dagen eller omkring dagen den 3 maj 2019 kommer              
salesforce.com, inc. att slumpmässigt välja den potentiella vinnaren från alla behöriga bidrag            
som tagits emot under Deltagandeperioden. Den potentiella vinnaren eller vinnarna kommer att            
underrättats via e-post inom sju (7) dagar efter dragningen baserat på kontaktinformationen            
som lämnades under bidragsprocessen.  
 
Pris(er): Tjugo-fem (25) Learn & Earn Sweepstake-vinnare kommer att var och en få en (1)               
förbetald Visa e-presentkortskod med summan 100 USD och ett ungefärligt återförsäljarvärde           
på 100 USD. Tjugo-fem (25) vinnare kommer var och en att få en (1) kupong för registrering av                  
en (1) Trailhead Certification-examination med ett ungefärligt återförsäljarvärde på 200 USD.           
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Totalt ungefärligt återförsäljarvärde för alla priser är 7 500 USD. Det finns en gräns på ett (1)                 
pris per deltagare per Sweepstake. För vinnare i Learn & Earn Sweepstaken delas varje kupong               
för en Trailhead Certification-examination ut via e-post och löper ut sex (6) månader från              
datumet då Sponsorn skickar ut e-postmeddelandet med kupongen. Vinnare i Learn & Earn             
Sweepstaken är föremål för Visa presentkortskodens regler och villkor, inklusive men inte            
begränsat till utgångsdatum och tillhörande avgifter. 
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