
Vilkår og betingelser
Tassimo og L'OR medlemskonkurrence

1. Tassimo og L'OR medlemskonkurrencen er tilgængelig for alle i Danmark, men
arrangørens medarbejdere, deres familier, deres agenter eller andre med tilknytning til
konkurrencen er udelukket fra at deltage.

2. Kampagneperioden starter d. 30. juli 2021 og løber indtil d. til 30. Oktober 2021.
3. Der er tre præmier at vinde. Alle vindere udvælges tilfældigt blandt deltagerne i

Danmark.
4. For at deltage skal deltagerne udfylde samtykkeformularen på konkurrencesiden og

tilmelde sig programmet, hvis de ikke allerede har gjort det.
5. Tilmeldinger er begrænset til det antal pladser, der er til rådighed i TASSIMO og L'OR

genanvendelsesprogrammet. Deltagelse i denne konkurrence er ikke muligt, hvis alle
pladser i programmet er taget.

6. Præmien er en af tre præmier med 30 pakker L'OR-kapsler til en værdi af 750 kr.
Vinderne vil ikke få nogen alternative præmier hverken helt eller delvist i stedet for
præmien.

7. TerraCycle må kun videregive dine oplysninger til sin partner Tassimo og L'OR, hvis du
tilfældigt udvælges til at vinde medlemskonkurrencen. Vinderne får besked via e-mail,
hvis de har vundet, inden d. 13. november, hvorefter de bliver bedt om at oplyse en
forsendelsesadresse, så de kan modtage deres præmie. TerraCycle, Tassimo og L'OR
er fælles dataansvarlige for disse oplysninger, udelukkende med det formål at behandle
vindernes oplysninger og sende deres præmie til dem. Præmierne vil blive sendt ud
inden for 20 arbejdsdage efter meddelelse herom.

8. Vinderne kan blive bedt om at deltage i omtale af konkurrencer uden omkostninger for
arrangøren.

9. Arrangøren forbeholder sig ret til at afvise deltagere, der ikke overholder disse vilkår og
betingelser, lovgivningen, eller hvis opførsel af arrangøren betragtes som uærlig eller
svigagtig. Arrangøren forbeholder sig ret til at suspendere eller ændre konkurrencen,
hvis det bliver nødvendigt af årsager, der ligger uden for arrangørens kontrol.

10. Ved at tilmelde dig TASSIMO og L'OR genanvendelsesprogrammet tilmelder du dig også
vores generelle vilkår og betingelser, som du finder her: Vilkår og betingelser. Hvis du vil
læse vores privatlivspolitik, kan du klikke her: Privatlivspolitik.

11. Arrangøren vil på dette websted give en måneds varsel om enhver hensigt om at
annullere eller ændre denne konkurrence.

Arrangør: C/O BDO Statsautoriseret, revisionsaktieselskab, Havneholmen 29, DK-1561
København V, Denmark

https://www.terracycle.com/da-DK/pages/terms-of-use
https://www.terracycle.com/da-DK/brigades/privacy-policy

