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AllmännA villkor för deltAgAnde
#felderchallenge

Här kan du läsa allmänna regler och villkor som gäller för #felderchallenge. Genom att skicka in bilder,  
filmklipp, byggnadsplaner eller ritningar så godkänner du dessa villkor. Vid bristande iakttagande av dessa 
villkor för deltagande förbehåller sig Felder KG rätten att utesluta denna person från #felderchallenge.
 

1. Vilka bilder, videor får medverka i utmaningen?
För att medverka i #felderchallenge ska slutprodukten tillverkas i trä. Det finns ingen gräns för  
antalet bilder eller videor som kan skickas in.

2. Vem kan delta i tävlingen?
Alla har rätt att delta. Med undantag från anställda på Felder KG.

3. När kan man senast skicka in bilder och videor?
Sista dag att skicka in bilder och videor inför #felderchallenge är den 9 juni, 2021 (23:59).

4. Vart ska bilderna, filmerna skickas in??
Du kan ladda upp bilder eller videos direkt genom att registrera dig på vår hemsida: 
www.felder-group.com/sv-se/felderchallenge

Alternativt kan du skicka dina foton, videor, byggplaner eller ritningar lagrade på en USB till:
 Felder KG
 z.H. Werbung & Kommunikation #felderchallenge
 KR-Felder-Straße 1
 A-6060 Hall in Tirol

USB-enheten kommer inte att returneras av säkerhetsskäl. 
 
Adress information:
» Namn
» Kundnummer (om du kan det)
» Adress
» Bilder, filmklipp med byggplan eller ritning ska skickas med
» Telefonnummer (valfritt)
» Din e-mail

5. Bildrättigheter
Varje deltagande beviljar Felder KG de icke-exklusiva användarrättigheterna, obegränsade med avseende 
på utrymme, tid och innehåll, inklusive rätten att redigera de skickade bilderna för användningsändamålet, 
rapporteringen om den (oavsett media, dvs inklusive tryck, online- och sociala medieportaler som Facebook), 
för PR-arbete, affischinbjudningar, utställningar, annonser och kataloger samt för onlineportalerna.
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För personer under 18 år krävs en förälders eller vårdnadshavares samtycke. Det finns ingen skyldighet från 
Felder KG att kontrollera användarnas uppgifter/användaren är ansvarig för innehållet/publiceringen för 
hans/hennes material.

Ägaren till foton samt videon är ansvarig för iakttagandet av tredje parts rättigheter (rättigheterna för personer 
som visas i materialet). Genom att skicka in tävlingsmaterial förklarar deltagaren att användningen av foton 
och videor av Felder KG inte strider mot någon av de nämnda rättigheterna och att hen har fått godkännan-
de att använda materialet.

6. Uteslutning från tävlingen
Vid bristande iakttagande av dessa villkor för deltagande förbehåller Felder KG sig rätten att utesluta alla 
personer från #felderchallenge. Uteslutna är också personer som använder obehöriga hjälpmedel, ger falsk 
information eller på annat sätt får fördelar genom manipulation. I sådana fall kan vinster också förverkas och 
återkrävas retroaktivt.

7. Ansvar
Felder tar inget ansvar för förlusten eller eventuella skador på de skickade bilderna, videorna.

8. Rättsmedel
Det finns ingen rätt att överklaga.

9. Vinnare
Vinnarna kommer att meddelas skriftligt. Vinnarna kommer att tillkännages på sociala medier  
(Facebook, Instagram).
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