Tävlingsregler
Tävlingen sker på Instagram och på ditt personliga instagramkonto.
Du deltar när du har köpt nya fönster under perioden 1 maj - 31 augusti 2020
hos någon av våra återförsäljare, eller genom din snickare.
Fönstrena ska vara monterade senast 31 oktober.
Du tävlar genom att:
• Fotografera ditt fönsterbyte från utsidan.
• Publicera ett foto på din Instagram och tagga @elitfonster senast den 31 oktober.
• Motivera varför just du ska vinna dina nya fönster. Skriv gärna varför du valde Elitfönster.
Med ditt bidrag kan du vinna tillbaka ditt fönsterköp, upp till max 100.000 kr*.
Tävlingen pågår mellan1 maj - 31 augusti 2020. Du som köpt fönster inom tävlingsperioden kan
fram till den 31 oktober publicera bilder på Instagram. Detta för att alla som gjort sitt köp fram
t o m den 31 augusti ska kunna medverka med hänsyn till leverans och monteringstider.
Den 6 november utses en vinnarna av en jury bestående av Elitfönsters markandsavdelning.
Vinsten baseras på hur fönstren har fotats och framställs i bild samt vilken motivering man har för att vinna.
Vinnaren kommer att bli informerad personligen via Instagrams direktmeddelande. Vinnaren kommer
också att med för- och efternamn publiceras på Elitfönsters Instagram-konto. Elitfönster förbehåller sig
rätten att filma och dokumentera och publicera ett filmat inlägg med vinnande bidrag på Instagram.
Priset är personligt och kan ej överlåtas till annan person eller bytas mot varor eller andra tjänster.
Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.
För att delta i tävlingen måste du vara folkbokförd i Sverige och acceptera reglerna för tävlingen.
Deltagare under 18 år ska ha vårdnadshavares godkännande för att delta.
Genom att du skickar in ditt foto till tävlingen överlåter du upphovsrätten avseende fotot till
Elitfönster AB. Detta innebär att samtliga dina rättigheter till fotot upphör och att Elitfönster AB
får använda fotot, utan begränsning och på valfritt sätt. Dock endast inom Elitfönsters verksamhet
i Sverige, i enlighet med svensk lag och god sed.
De uppgifter du lämnar om dig själv i samband med deltagande av tävlingen kommer att
behandlas för att kunna administrera tävlingen.

*Vinsten är upp till max 100.000 kr och är en återbetalning av det köp som gjorts hos någon av
våra återförsäljare under perioden 1 maj - 31 augusti. Vinsten motsvarar kostnaden för inköpta
fönster upp till maximalt 100.000 kr. Om inköpet överstiger 100.000 kr betalas max 100.000 kr.
Beloppet som utbetalas under 100.000 kr motsvarar då inköpspriset.
Giltigt kvitto måste kunna redovisas. Vid faktura från hantverkare ska kostnaden för fönsterna
vara specificerad. Beloppet är inklusive moms.
Ansvarig för tävlingen är: Elitfönster AB, Honnörsgatan 2, 352 36 Växjö
Anställda vid Elitfönster AB eller deras anhöriga får inte delta i tävlingen.

