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A RÉSZVÉTEL ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI
#felderchallenge

A #felderchallenge kihívásban a következő feltételekkel lehet részt venni. Amennyiben fotókat vagy  
videókat, valamint építési terveket vagy rajzokat küld be, Ön automatikusan elfogadja ezeket a feltételeket.
A részvételi feltételek be nem tartása esetén a Felder KG fenntartja a jogot bármely résztvevő kizárására  
a #felderchallenge kihívásból.

1. Mely képek és videók vehetnek részt a kihívásban?
A #felderchallenge kihívásban fából készült termékekkel lehet versenyezni.  
A beküldhető képek vagy videók száma korlátlan.

2. Ki jogosult részt venni a versenyben?
A versenyben bárki részt vehet. Kivételt képeznek a Felder KG alkalmazottai.

3. Mi a képek és videók beküldésének határideje?
A #felderchallenge 2020 képek és videók benyújtásának határideje: 2021. június 9 (23:59).

4. Hogyan lehet a képeket, videókat eljuttatni hozzánk?
A képeket, videókat közvetlenül a weboldalunkon található regisztrációs űrlapunkon keresztül töltheti fel:
www.felder-group.com/hu-hu/felderchallenge

Alternatív megoldásként adathordozón (USB) tárolt fényképeit, videóit, építési tervét vagy rajzát is  
elküldheti a következő címre:

 Felder KG
 z.H. Werbung & Kommunikation #felderchallenge
 KR-Felder-Straße 1
 A-6060 Hall in Tirol

Szervezési okokból az adathordozó eszközt nem tudjuk visszaküldeni. 
 
Címadatok:
» Név
» Ügyfélszám (amennyiben van)
» Postacím
» A beküldeni kívánt fénykép(ek), videó(k) elkészítési tervvel és/vagy rajzzal
» Telefonszám (opcionális)
» Az Ön e-mail címe

5. A képek felhasználásával kapcsolatos jogok
Minden résztvevő megadja a Felder KG-nek a felhasználás nem kizárólagos jogait, térre, időre és tarta-
lomra korlátozás nélkül, ideértve a benyújtott képek szerkesztési jogát a verseny céljainak megfelelően, 
a  beszámoló készítésének jogát, tekintet nélkül arra, hogy mely médium (azaz a nyomtatott, az online és 
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a közösségi média portálokat, például a Facebookot is beleértve), valamint a közönségkapcsolatokkal 
összefüggő munkák elvégzését, poszterek, meghívók, kiállítások, hirdetések és katalógusok, valamint az on-
line portálok számára.18 év alatti személyek esetében szülő vagy törvényes gyám hozzájárulása szükséges.
A Felder KG nem köteles a felhasználók nevezési anyagát ellenőrizni /a felhasználó felelős a bejegyzései 
tartalmáért. A fotó(k), videó(k) beküldője felel a harmadik felek jogainak (a képeken szereplő személyek, 
ingatlantulajdonosok jogainak) tiszteletben tartásáért. A beküldött anyaggal a belépő kijelenti, hogy a fény-
képek és videók Felder KG általi felhasználása nem ellentétes a fent említett jogokkal, és hogy megkapta a 
vonatkozó hozzájárulást.

6. Kizárás a versenyből
A részvételi feltételek be nem tartása esetén a Felder KG fenntartja a jogot bármely résztvevő kizárására a 
#felderchallenge kihívásból. Kizárhatók azok a személyek is, akik jogosulatlan segédeszközöket használnak, 
hamis információkat szolgáltatnak, vagy manipuláció révén egyéb módon előnyöket szereznek.
Ilyen esetekben a nyeremények elveszíthetők, és visszamenőleges hatállyal visszakövetelhetők.

7. Felelősség
A Felder nem vállal felelősséget a beküldött képek, videók elvesztéséért vagy esetleges károsodásáért.

8. Jogorvoslati lehetőségek
Nincs fellebbezési jog.

9. Nyertesek
A nyertesek írásban kapnak értesítést. A nyerteseket a közösségi médiában (Facebook, Instagram).
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