1. SEAB AB, org.nr 556320-9351 (”SEAB”), Charlottenberg 442, 193 23 Sigtuna (info@seab.se)
organiserar tävlingen ”Hemmafix med WD-40” under perioden 2021-04-01 till 2021-06-30. Genom
att delta i Tävlingen godkänner du dessa regler och villkor (”Villkoren”). Kampanjmaterial som berör
Tävlingen, inklusive all information om hur man deltar i Tävlingen, är också föremål för dessa regler
och villkor. Skulle någon del av sådant kampanjmaterial strida mot dessa Villkor ska dessa Villkor
gälla.
2. Deltagare måste vara fysiska personer, vara minst 18 år och vara bosatt i Sverige. Anställda på och
representanter för SEAB och Jula AB eller något av SEAB:s och Julas koncernbolag eller
familjemedlemmar i samma hushåll som sådana personer är inte behöriga att delta. Andra personer
som på något sätt står i samband med Tävlingens utförande eller genomförande är inte heller
behöriga att delta. SEAB förbehåller sig rätten att kräva att deltagare bevisar att de är behöriga att
delta i Tävlingen. Om vinnaren anses vara obehörig förbehåller sig SEAB rätten att tilldela en annan
deltagare priset och återkräva pris som eventuellt redan har utdelats.
3. Tävlingen
Deltagande
Tävlingsdeltagaren anmäler sig via tävlingens anmälningsformulär på www.WD40.se genom att
uppge sina kontaktuppgifter och svarar på frågan ”Vilket är ditt favorittips för WD-40 Multispray”
samt postar en bild eller video som illustrerar detta användningsområde. Det finns ingen avgift eller
krav på köp för att delta Tävlingen.
Vinster
Tävlingens avgörs och nollställs varje månadsskifte. 1:a pris och s.k. huvudpris är för varje månad ett
presentkort/värdebevis hos Jula värde 10 000 kr. Detta 1:a pris delas ut för April, Maj och Juni –
totalt 3 st priser.
Utöver 1:a priset kommer det vi varje månadsslut under tävlingsperioden (April, Maj, Juni) utses
vinnare till 2:a och 3:e plats för månaden. Priserna för dessa framgår av hemsidan.
Villkor för deltagande
Genom att delta i Tävlingen godkänner deltagaren att dennes namn och tävlingsbidrag, både i text
och eventuellt illustrerad form, visas i marknadsföringsmaterial som rör Tävlingen utan ytterligare
betalning eller annan kompensation. Vidare äger SEAB och Jula rätten till att efter tävlingens avslut
fortsätta använda inskickade tävlingsbidrag, både i text och illustrerad form, i samband med
marknadsföring av WD-40 under en period om fem (5) kalenderår räknat från 2021-04-01.
BEVILJANDE AV RÄTTIGHETER FÖR ANTAL VIDEO OCH / ELLER BILDER:
Varje deltagare ger arrangören och dess skapare den icke-exklusiva, oåterkalleliga, eviga,
världsomspännande, royaltyfria, överförbara, underlicensierbara rätten och licens att använda,
utföra, visa, reproducera, redigera och / eller på annat sätt utnyttja deltagarens video och / eller
bilder i på något sätt och på alla distributionskanaler, arenor och / eller media som nu är kända eller
hädanefter utformade, utan ytterligare meddelande och / eller kompensation av något slag till
deltagaren. Deltagaren avstår dessutom från "Författarnas moraliska rättigheter" och / eller liknande
naturliga äganderätt som Deltagaren kan ha i Video och / eller bilder. Deltagaren godkänner vidare,
på arrangörens begäran och utan kompensation av något slag, att exekvera ytterligare dokument för
att verkställa, registrera eller fullfölja beviljandet av rättigheter som beviljas arrangören häri.

REGISTRERINGSKRAV: INNEHÅLL. Anmälan måste uppfylla alla följande krav som bestäms av
arrangören / administratör efter eget gottfinnande:
(a) Måste vara egen och originalverk från tävlande och inte kopieras, helt eller delvis, från någon
annan källa. Inlägg från lag och / eller grupper är strängt förbjudna. Måste uppfylla de tekniska
kraven som anges på tävlingswebbplatsen.;
(b) Får inte bryta mot tredje parts rättigheter, inklusive rättigheter till upphovsrätt, varumärke,
patent, integritet och / eller publicitet (t.ex. inkluderar inte tredjepartslogotyper). Använd inte musik,
videor eller foton som skapats eller framförts av någon annan person. Om andra personer än
deltagare dyker upp i deltagarens video och / eller någon annan spelade in tävlingsvideon och / eller
på annat sätt var inblandade i skapandet och / eller utvecklingen av tävlingsvideon, är det
deltagarens enda ansvar att säkra samtycke och undantag från eventuella rättigheter däri av alla
sådana personer skriftligen i förväg. Arrangören / administratör förbehåller sig rätten att villkora
prisutdelning efter inlämnande av tillfredsställande bevis på sådant samtycke från tredje part;
(c) Får inte vara olämpligt, motbjudande och / eller olämpligt för publicering (t.ex. vara och / eller
inkludera pornografiska bilder, nakenhet, obscenitet, våld och / eller hets mot folkgrupp);
(d) Får inte skämma ut arrangören, dess produkter och / eller på annat sätt negativt påverka
arrangörens goodwill och affärs rykte;
(e) Får inte förespråka alkoholbruk, droganvändning, våldsamt beteende och / eller någon olaglig
aktivitet;
(f) Får inte visa och / eller marknadsföra produkter som är konkurrenskraftiga mot WD-40-företaget;
och
(g) Måste vara relevant för tävlingstemat
Textbaserade och illustrativa (foto) tävlingsbidrag får inte innehålla något av följande:
Tillägg för illustrativa tävlingsbidrag (foto)
Foto ska visa WD-40 Multispray (”Produkten”) i ett applicerade sammanhang där produkten är väl
synlig På fotot får endast den aktuella deltagaren vara synlig och inga andra personer får synas på ett
sådant sätt att de kan identifieras. SEAB ansvarar inte på något sätt för skador till följd av deltagande
i denna kampanj.
Övriga villkor
SEAB förbehåller sig rätten att ändra, ställa in, avsluta eller upphäva Tävlingen helt eller delvis efter
eget godtycke, om det finns anledning att tro att Tävlingen inte går att utföra enligt dessa villkor eller
i händelse av virus, datafel eller störning från obehörig person eller annan orsak som ligger utanför
SEAB:s rimliga kontroll och som kan förvanska eller påverka Tävlingens administration, säkerhet,
opartiskhet eller korrekta genomförande. Varken SEAB eller något av dess koncernbolag ansvarar för
tillstånd, omständigheter, förluster, fel eller förseningar som orsakas av händelser utom deras
kontroll, till exempel (men inte begränsat till) handlingar eller försummelser av leverantörer som
valts av SEAB för att tillhandahålla priset eller annat som kan störa eller korrumpera Tävlingen, eller
som kan leda till förlust eller skada av priset på väg till vinnaren.
SEAB kan efter eget godtycke avvisa deltagare som anmäler sig eller försöker anmäla sig till Tävlingen
på ett sätt som SEAB på rimlig grund anser bryta mot dessa Villkor eller som till sin natur är orättvist
gentemot andra deltagare (till exempel men inte begränsat till manipulering av Tävlingens gång, fusk,

hackning, bedrägeri eller annat ohederligt förfarande såsom uppsåt att irritera, skymfa, hota eller
trakassera andra deltagare eller SEAB och/eller någon av dess representanter).
Vinstutdelning och val av vinnare.
De 10st. tävlingsbidrag med flest röster i tävlingsgalleriet för den aktuella kalendermånaden går
vidare till en slutfinal för den aktuella månaden. I Slutfinalen bestämmer en Jury beståendes av
representanter från SEAB vilka bidrag som ska vinna 1:a, 2:a och 3:e pris. Vinnare utses och bedöms
efter mest originella, intressanta och/eller kreativa motiveringen av alla fullständiga och korrekt
inskickade bidrag som mottagits av SEAB innan sista dagen i kalendermåndagen. Enbart bidrag
inskickade under den aktuella kalendermånaden är kvalificerade att tävla om vinsterna för den
aktuella kalendermånaden. Ett bidrag kan enbart tävla i den kalendermånad bidraget är inskickat.
Beslut gällande vinst kan inte överklagas.
Vinnare kontaktas av SEAB genom antingen e-post eller telefon senast 1 vecka efter det att
kalendermånaden alternativ tävlingsperioden har avslutats. Från det att vinnaren har kontaktats har
denne 48 timmar på sig att bekräfta vinsten. Bekräftas inte vinsten inom 48 timmar utses en annan
vinnare.
Vinster skickas till vinnarens angivna adress efter avstämning. Avsändare är SEAB. Eventuell
vinstskatt betalas av vinnaren.
Svensk lag ska tillämpas på dessa Villkor. Tvist i anledning av Tävlingen eller dessa Villkor ska avgöras
av svensk allmän domstol.
Tävlingsarrangören kommer att använda verktyget Easypromos Fraud Index för att verifiera
giltigheten av röster som mottagits av tävlingsdeltagarna. Det här verktyget gör det möjligt för
arrangören att, när deltagandet har slutförts, vara säker på om en deltagare har bedrivit bedrägliga
metoder för att få fler röster. Om bedrägeriindexet för en post är lika med eller större än 100%
förbehåller sig arrangören rätten att diskvalificera deltagaren och förklara anmälan ogiltig. ¨
SAMTYCKE TILL ANVÄNDNING AV PERSONLIG INFORMATION: Genom att delta i tävlingen och utan
ytterligare övervägande och / eller samtycke eller förhandsgranskning och i utbyte mot potentialen
att vinna de priser som det hänvisas till här, samtycker varje deltagare (utom när det är förbjudet
enligt lag) arrangören och dess skapare av hans / hennes förnamn, efternamn, hemstad och all annan
personligt identifierbar information som finns i Deltagarvideo och / eller bilder för tävling och / eller
reklam- och marknadsföringsändamål i alla media över hela världen.
DELTAGARENS PERSONLIGA INFORMATION: Information som samlas in från deltagare är föremål för
WD-40 företagets sekretesspolicy och användarvillkor, tillgänglig på
https://wd40.se/integritetspolicy/.

