Allmänna Tävlingsvillkor
1. Genom att acceptera tävlingsvillkoren godkänner du att de uppgifter du lämnar om dig själv i
samband med insändande av bidrag kommer att behandlas för att kunna administrera
tävlingen.
2. Genom att godkänna dessa Allmänna Tävlingsvillkor samtycker du till
personuppgiftsbehandling enligt ovan.
3. Ansvarig för tävlingen är: Opel Sverige, K. W. Bruun Automotive AB, Hyllie Boulevard 17, 215
32 Malmö.
4. För att delta i tävlingen måste du bo och vara folkbokförd i Sverige.
5. För att tävla ska du filma din dolda talang och lägg upp filmen på Instagram med taggarna
#mindoldatalang och @opelsverige. Det är på den tävlandes eget ansvar att det inlämnade
bidraget inte står i strid med tillämplig lagstiftning och/eller inte innefattar rättigheter
tillhörande annan part. Obs. Du måste ha ett öppet instagramkonto.
6. Tävlingsperioden är öppen från 2019-01-15 till och med 2019-03-03.
7. Priset i tävlingen består av biljetter till finalen av Talang 2019 inklusive en övernattning på
hotell i Stockholm för 4 personer.
8. Vinnaren ansvarar för eventuell vinstskatt.
9. Du kan bara tävla en gång och ingen person kan vinna mer än ett pris.
10. Tävlingen är inte öppen för anställda på Opel Sverige eller hos något företag inblandat i
tävlingen. Opel Sverige förbehåller sig rätten att inte utfärda något pris (och att välja ut en
annan vinnare) om Opel Sverige får vetskap om eller på sannolika grunder anser att en
vinnare inte är kvalificerad att delta i tävlingen.
11. Opel Sverige tar inte ansvar för eventuella tekniska svårigheter eller problem som kan
påverka endera anmälan/inlämning eller slutresultatet för denna tävling.
12. I händelse av dispyt över reglerna, uppträdande, resultat och alla andra ärenden i relation till
tävlingen kommer Opel Sverige beslut vara slutgiltigt och ingen korrespondens eller
diskussion kommer att inledas.
13. Vid misstanke om fusk i något avseende äger Opel Sverige rätt att diskvalificera bidrag. Detta
liksom övriga beslut av tävlingsjuryn kan inte överklagas.
14. Vinnarna utses av en jury bestående av representanter från Opel Sveriges
marknadsavdelning. Juryns beslut kan inte överklagas och juryn behöver inte motivera sitt
beslut.
15. Det är inte möjligt att byta ut vinsten mot kontanter eller mot andra varor..
16. Genom att du skickar in ditt bidrag i tävlingen överlåter du upphovsrätten avseende bidraget
till Opel Sverige. Detta innebär bland annat att samtliga dina rättigheter till bidraget upphör

och att Opel Sverige får använda bidraget, utan begräsning i tid, på valfritt sätt dock endast
inom Opel Sverige normala verksamhet och i enlighet med svensk lag och god sed.
17. Genom att delta i tävlingen garanterar du att du uppfyller tävlingsvillkoren. Opel Sverige
förbehåller sig rätten att diskvalificera bidrag som inte uppfyller ovan tävlingsvillkor.

