
Få et ekstra personvernfilter GRATIS når du kjøper 
4 personvernfiltre fra Fellowes hos Lyreco. 

Med denne kampanjen kan du gjøre krav på et GRATIS personvernfilter 
til samme verdi som det rimeligste av filtrene du har kjøpt.

Hvis du vil benytte deg av tilbudet, må du fylle ut feltene nedenfor og sende inn dette dokumentet 
samt en skanning eller et bilde av kjøpsbeviset til cs-export@fellowes.com innen 45 dager fra 

kjøpet av personvernfiltrene.

Tilleggsinformasjon:

FIRMANAVN STED

TITTEL POSTNUMMER

FORNAVN LAND

ETTERNAVN TELEFONNUMMER

STILLINGSTITTEL E-POSTADRESSE

ADRESSE

PRODUKTKODE OG 
-BESKRIVELSE KJØPSDATO

Produktkode og -beskrivelse for ønsket gratis filter. KJØPSPRIS EKSKL. MVA.

Kan vi kontakte deg i forbindelse med markedsundersøkelser?

Ønsker du å motta produktinformasjon og spesialtilbud fra Fellowes?

Ville du anbefalt dette produktet til en venn eller kollega?

JA NEI

GRATIS



1.  Kampanjen gjelder fra 1. januar til 31. desember 2021. Den er kun åpen for personer med registrert bosted i: Norge, Sverige, Danmark, Finland, 
Storbritannia, Irland, Tyskland, Østerrike, Frankrike, Nederland, Belgia, Spania, Italia, Portugal, Polen, Tsjekkia, Slovakia, Sveits eller Ungarn.

2.  Ved å delta i kampanjen godtar deltakeren vilkårene og anses å ha lest arrangørens retningslinjer for personvern og å ha samtykket til innhenting av 
opplysninger i den utstrekning det er nødvendig i forbindelse med denne kampanjen.

3. Slik fungerer tilbudet:

a) Kunden kjøper og mottar 4 personvernfiltre fra Lyreco.

b)  Kunden går til http://apps.fellowes.com/promos/lyrecoprivaeu/ for å laste ned registreringsskjemaet på sitt lokale språk. Kunden kan velge 
land og språk på startsiden.

c)  Kunden fyller ut registreringsskjemaet og sender dette samt en skannet versjon eller et bilde av kjøpsbeviset på e-post til kundeserviceavdelingen 
i sitt land.

Vi gjør oppmerksom på avmerkingsboksen for samtykke til innsamling av personopplysninger nedenfor.

Vi samler inn personopplysninger fra deg for bruk i forbindelse med denne kampanjen.  Merk av i denne boksen for å gi ditt samtykke til innsamling av 
disse opplysningene  Merk kun av i boksen hvis du godtar at vi samler inn personopplysninger fra deg.

Virksomheten som administrerer personopplysningene som samles inn fra deg, dvs. virksomheten som gir instruksjoner om hvordan disse 
opplysningene skal brukes, er Fellowes Ltd med adresse: Unit 2, Ontario Drive, New Rossington, Doncaster DN11 0BF, Storbritannia

Vi behandler personopplysningene fra deg kun for bruk i forbindelse med denne kampanjen.

Vi oppbevarer personopplysningene dine kun så lenge som det er nødvendig for å gjennomføre denne kampanjen.

Du har rett til når som helst å ta kontakt med oss og gi beskjed om at du trekker tilbake samtykket til innsamling av dine personopplysninger.

Du har rett til å klage til din nasjonale personvernmyndighet.

Det er ikke mulig å delta i denne kampanjen uten at vi samler inn personopplysninger fra deg.

4.  Kunder som har fulgt fremgangsmåten ovenfor, har krav på et gratis personvernfilter til en verdi tilsvarende det rimeligste av filtrene de allerede har
kjøpt.

5. Merk: Kunden må sende inn registreringen i løpet av 45 kalenderdager fra kjøpsdato for å kunne gjøre krav på et gratis filter. MERK OGSÅ at tilbudet
er begrenset til tre gratis filtre per person. Deltakere som har kjøpt 4 personvernfiltre på samme faktura, kan benytte seg av tilbudet.

6.  Kjøp av 4 personvernfiltre fra Fellowes gir ikke kunden rett til å gjøre krav på noen annen belønning enn det nevnte gratis filteret. Det vil ikke
under noen omstendigheter bli gitt noen annen form for belønning eller insentiv. Videre kan ikke denne kampanjen kombineres med andre
insentivkampanjer, uansett type og arrangør.

7.  Arrangøren er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kommunikasjonen mellom kunden og Internett-adressene som brukes i forbindelse med denne
kampanjen. Det at en melding vises som sendt, er ikke noe bevis på at den er mottatt i den formen den er sendt, eller i det hele tatt.

8.  Ethvert forsøk på å sende inn et falskt kjøpsbevis eller påstand om at det samme kjøpsbeviset viser flere kjøp, fører til umiddelbar diskvalifisering og i
ekstreme tilfeller anmeldelse til relevante myndigheter.

9.  Arrangøren gir ingen garanti med hensyn til personvernfilterets kvalitet eller egnethet. Selv om arrangøren gjør alt den kan for å levere et
personvernfilter som er i perfekt stand, kan ikke arrangøren gi noen forsikring om dette. Arrangøren tar intet ansvar for tap eller skader forårsaket av
transportøren.

10.  Arrangøren forbeholder seg retten til å – under spesielle omstendigheter som er utenfor arrangørens rimelige kontroll, og bare der omstendighetene
gjør dette uunngåelig – avlyse eller endre kampanjen eller disse vilkårene når som helst, men vil alltid forsøke å begrense konsekvensene dette har
for deltakerne.

11.  Arrangøren forbeholder seg retten til å kommunisere ytterligere informasjon om kampanjeproduktene og kampanjen til registrerte deltakere i løpet av
kampanjeperioden.

12. Vilkårene for kampanjen er å finne på kampanjenettstedet og kan hentes ut gratis fra nettstedet som er angitt i punkt 3b ovenfor.

Vilkår



13.  Med unntak av det som er nødvendig for å gjennomføre denne kampanjen, vil ikke opplysninger om kundene bli videreformidlet til tredjepart uten 
kundenes samtykke.

14.  Eventuelle spørsmål om den juridiske tolkningen av konkurransevilkårene vil være basert på engelsk lov, og domstolene i England og Wales vil ha 
eksklusiv jurisdiksjon.

15.   Ved å ta del i denne kampanjen bekrefter du at du har lest og godtatt vilkårene i kravskjemaet. I særdeleshet forstår du at du blir bedt om å oppgi 
tilleggsinformasjon.

16.  Arrangørens navn og adresse: Fellowes Ltd, Unit 2, Ontario Drive, New Rossington, Doncaster, DN11 0BF, Storbritannia
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