
Brukervilkår og betingelser
Tassimo og L'ORs påmeldingskonkurranse

1. Tassimo og L'ORs påmeldingskonkurranse er tilgjengelig for alle i Norge, men
arrangørens ansatte, familier, agenter eller andre som er knyttet til konkurransen, kan
ikke delta.

2. Kampanjeperioden starter 30. juli 2021 og pågår til 30. oktober 2021.
3. Deltakerne kan vinne tre premier. Alle vinnere vil bli trukket tilfeldig blant deltakerne i

Norge.
4. For å delta må deltakerne fylle ut samtykkeskjemaet på konkurransesiden og melde seg

på programmet, hvis de ikke allerede har gjort det.
5. Påmeldingene er begrenset til antall plasser som er tilgjengelig i TASSIMO og L'ORs

gjenvinningsprogram. Det er ikke mulig å delta i denne konkurransen hvis det ikke er
flere ledige plasser igjen i programmet.

6. Premien er én av tre premier med 30 pakker kaffekapsler fra L'OR til en verdi av 900 kr.
Det vil ikke bli utdelt alternative premier til vinnerne for å erstatte hovedpremien.

7. TerraCycle kan kun utlevere din informasjonen til partnerne sine, Tassimo og L'OR, om
du er en av de heldige vinnerne av konkurransen. Vinnerne vil bli informert via e-post
hvis de har vunnet innen 13. november og bedt om å oppgi en leveringsadresse for å
motta premien. TerraCycle, Tassimo og L'OR har begge ansvar for å beskytte disse
dataene, som kun skal brukes til å trekke vinnere og sende premier. Premiene vil bli
sendt ut innen 20 virkedager etter varsling.

8. Vinnere kan bli bedt om å delta i rimelig publisitet uten kostnad for arrangøren.
9. Arrangøren forbeholder seg retten til å fjerne deltakere som ikke overholder disse

brukervilkårene og betingelsene, loven eller hvis arrangøren oppfatter oppførselen som
uærlig eller uredelig. Arrangøren forbeholder seg retten til å avbryte eller endre
konkurransen hvis det blir nødvendig av grunner utenfor arrangørens kontroll.

10. Ved å melde deg på TASSIMO og L'ORs gjenvinningsprogram, godtar du også våre
generelle brukervilkår og betingelser, som du finner her: Brukervilkår. Hvis du vil lese
våre personvernregler, kan du klikke her: Personvernregler.

11. Arrangøren vil gi en måneds varsel på dette nettstedet om enhver intensjon om å
kansellere eller endre dette tilbudet.

Arrangør: TerraCycle Norway, c/o Arntzen de Besche, postboks 2734 Solli, 0204 Oslo, Norge

https://www.terracycle.com/no-NO/pages/terms-of-use
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