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VILLKOR – ANVÄNDNING AV BILDER, TEXTER OCH VARUMÄRKEN 

Reklam Grossen Legoscreen ABs (Reklam Grossen) bilder och texter skyddas av upphovsrättslagen liksom gör 

de varumärken som ägs av Reklam Grossen, nedan kallat material. All användning av detta material regleras 

av nedan villkor och enskilda avtal, användning utöver detta är otillåten. 

Företag som uppfyller nedan villkor för användning får kostnadsfritt utan enskilt avtal använda Reklam 

Grossens material på Internet och i tryckta produktkataloger och utskick: 

• Företaget är en registrerad och aktiv återförsäljare hos Reklam Grossen. Med aktiv avses att företaget 

senaste 12 månaderna lagt minst en (1) beställning hos Reklam Grossen, eller är senaste 12 

månaderna nyregistrerad som återförsäljare.

• Material användas för att uteslutande marknadsföra och sälja produkt från Reklam Grossen. Material 

får således inte användas för att helt eller delvis sälja enstaka produkt från någon annan leverantör.

• Officiellt produktnamn enligt Reklam Grossens produktkatalog måste användas i samband med att 

material används.

• Priser som publiceras på Internet eller i tryckt produktkatalog avviker max +/-10 % från de 

rekommenderade försäljningspriserna publicerade i Reklam Grossens webbkatalog.

(Detta priskrav gäller rättigheten att använda Reklam Grossens material tillsammans med publicering 

av priser. Detta inskränker på inga villkor friheten för återförsäljare att själv sätta försäljningspris eller 

fritt offerera med valfritt försäljningspris.)

• Bilderna är inte manipulerade, förändrade eller sammanfogade med andra bilder.

Företag som använder material i strid med ovan villkor eller utan enskilt avtal kan komma att krävas på 

ersättning som utgår från riktlinjer för prissättning av bilder från SFF, dock lägst två (2) basbelopp. 

Reklam Grossen friskriver sig för all teknisk felaktig användning och hantering av bilderna. Vid publicering av 

bild där annan upphovsmans verk eller varumärke ingår, ansvarar bildanvändaren själv för eventuella 

ekonomiska krav från denne. 

Vid tvist skall denna handläggas i svensk domstol. 


