Tävlingsvillkor – Sverige

Allmän tävlingsinformation
● Tävlingen Paketera det för återvinning arrangeras av TerraCycle® (Arrangör) och är
öppen för 12 länder (USA, Kanada, Storbritannien, Irland, Frankrike, Tyskland, Sverige,
Brasilien, Australien, Nya Zeeland, Kina och Japan). Vem som helst i Sverige kan delta
förutom arrangörens anställda, deras familjer, agenter eller någon annan ansluten till
tävlingen.
● Tävlingen kommer att starta kl. 09.00 (UTC+2) den 19 maj 2020 och avslutas kl. 17.00
(UTC+2) den 28 augusti 2020 (tävlingsperiod).
Hur du deltar och priser
● Innan du deltar i tävlingen måste du ha ett TerraCycle®-konto som har registrerat minst
ett av de valda återvinningsprogrammen*. Om någon inte uppfyller dessa kriterier men
vill delta måste han eller hon skapa ett TerraCycle®-konto och registrera sig för ett av de
valda programmen.
● För att delta i tävlingen måste programmedlemmarna fylla i formuläret för godkännande
och ladda ner en fraktsedel från ett utvalt program* mellan den 19 maj 2020 och den 31
juli 2020.
● Varje dag väljs en deltagare ut slumpvis i den dagliga utlottningen för att få chansen att
vinna priserna. TerraCycle® kommer att kontakta deltagaren inom sju (7) arbetsdagar
efter att ha valts ut via e-post.
● När deltagaren får e-postmeddelandet måste han eller hon se till att skicka försändelsen
med godkänt avfall med hjälp av den valda fraktsedeln före den 14 augusti 2020.
● Priset som erbjuds är TerraCycle®-poäng värda 1000 kr.
● Först när förpackningen har kontrollerats på vårt lager (senast den 28 augusti 2020
under normal kontorstid) och innehållet bekräftats som godkänt avfall, tilldelas
TerraCycle®-bonuspoäng värda 1000 kronor och registreras på deras konto.
Bonuspoängen delas ut utöver de poäng som programmet vanligen erbjuder om
minimiviktskravet uppfylls.
Tävlingsregler
● Inträde i tävlingen garanterar inte en vinst.
● Alla utvalda försändelser måste tas emot av lagret och skannas från kl. 09.00 den 19
maj 2020 till 17.00 (UTC+2) den 28 augusti 2020 (tävlingsperiod). Försändelser som tas
emot och skannas efter tävlingsperioden räknas inte in i tävlingen. För att säkerställa att
det finns tillräckligt med tid för att försändelsen ska kunna tas emot och skannas på
lagret rekommenderas deltagarna att skicka sina sista paket senast den 14 augusti 2020
för att de ska räknas in i tävlingen.
● Arrangören ansvarar inte för någon försändelse som går förlorad eller försenas under
transport eller av lagret. Bevis på att försändelsen har skickats är inte bevis på att den
har tagits emot. I den mån det är tillåtet enligt lag är arrangören inte ansvarig för eller
underkastad att kompensera deltagarna för, eller ta på sig något ansvar för någon
förlust, skada, personskada eller dödsfall som inträffar till följd av deltagande i denna
tävling, utom när detta orsakas genom arrangörens försumlighet.
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Om vi får en försändelse med icke-godkänt avfall för programmet kommer vi inte att dela
ut poäng.
Om försändelsen inte uppfyller programmets minimiviktskrav, som anges däri, kommer
vi inte att dela ut poäng.
Inga alternativa priser kommer att helt eller delvis ges till vinnarna för att ersätta
TerraCycle®-poäng.
Arrangören tar inget ansvar för om deltagande inte slutförts på grund av ett tekniskt fel
eller annat fel, maskinvaru- eller programvarufel, satellit-, nätverks- eller serverfel av
något slag.
Arrangören förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande avbryta eller ändra tävlingen
när arrangören anser så vara nödvändigt.
Den här tävlingen och de eventuella problem, tvister eller anspråk som uppstår till följd
av eller i samband med tävlingen (vare sig avtalsrättsliga eller icke-avtalsrättsliga) skall
regleras av lagstiftningen i Sverige och deltagarna underkastar sig de svenska
domstolarnas exklusiva jurisdiktion i Stockholm för att lösa tvister eller anspråk som
uppstår till följd av eller i samband med tävlingen.
Genom deltagande i tävlingen samtycker deltagaren till att vara bunden av och bedöms
ha läst, förstått och godkänt dessa villkor. Arrangören förbehåller sig rätten att ta bort
eventuella deltagare som inte uppfyller dessa villkor, lagstiftning eller vars beteende av
arrangören kan anses vara oärligt eller bedrägligt.

*Lista över valda återvinningsprogram
1. TASSIMO®-återvinningsprogrammet
2. CooperVision® Kontaktlinsåtervinningsprogram

